
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udaberri - Uda denboraldiaren aurkezpena 

2016 

 

 



 Gauekoak Programa Aurkezpena 
 

Kaixo!! 

Bagaude berriro bueltan. 

2015ean gure ekintzak etetera behartuta egon arren bueltan gaude berriz ilusio berriekin eta 

inoiz baino gogo gehiagorekin, 2016koa gure denboraldi onena izateko asmoarekin. Ezarri 

diguten atsedenaldia pilak birkargatzeko eta Gauekoak gazte giroan betetzen duen papera 

baloratzeko balio izan zaigu, gero eta gazte gehiagok hartzen dutela parte ondorioztatuz. 

Hasieratik genuen bokazio berdinarekin lan egiten jarraitzen dugu, esperientzia irabaziz, 

akatsak zuzenduz eta hobetu daitekeena hobetuz. Gazteriaren babesa badugula bultzatzen 

gaitu eta hiriak berak Gauekoak “marka” ondo baloratzen duela, aisialdia, kultura eta 

gazteriarekin erlazionatuz. 

Elkarte desberdinekin kolaboratuz gure oinarrizko helburua gazteei aukera kultural anitz eta 

aberatsak eskaintzea da, mota guztietako proposamenak bultzatuz: musika, arte eszenikoak, 

ikus-entzunezko eta teknologia berrietako ekintzak, arte plastikoak, tailerrak, kirolak, elkarte 

jardunaldiak, ekintza kulturaletan elkarlanak… 

Hau guztiagatik denboraldi on bat egin nahi dugu, gure baloreak finkatuz eta hiriak gazteei 

eskaini diezaiokeen aukerak ikustaraziz. Benetan sinesten dugu Gauekoak neska-mutilen 

garapena ahalbidetu dezakeela hiri hobe bat eraiki dezaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Udaberria – Uda 2016 Programazioa 

 

Datak: 

 Maiatzaren 28tik, larunbata, uztailaren 23ra, larunbata. 

 

 

Denbora: 

 20 egun, 16 ekintza desberdinekin. 

 

 

Programazioaren ekintzak: 

 

Maiatza: 
 28, larunbata: Denboraldi hasierako jaia 

 
Ekaina: 
 3, ostirala: Auzograff 

 4, larunbata: Gauekoak Hip-Hop Jam 

 9, osteguna: Eskalada ikastaroa 

 11, larunbata: Por el norte Jam 2016 + GazteTopaLaket 

 14, asteartea: Eskalada ikastaroa 

 16, osteguna: Osteguna Rock 

 18, larunbata: Eskalada ikastaroa 

 24, ostirala: Auzograff 

 25, larunbata: Soul Flavas XI. Anniversary // Triatloi Kanpusa 

 26, igandea: Triatloi Kanpusa 

 
Uztaila: 
 1, ostirala: Danzarte 

 2, larunbata: Gauekoak Skate Txapelketa 

 8, ostirala: Euskal Rock 

 9, larunbata: Bask África Futbol 7 Txapelketa 

 15, ostirala: Zinefreak 

 16, larunbata: Freak Festival 

 17, igandea: Freak Festival 

 22, ostirala: Zuritos 

 23, larunbata: Maldanbera Block Party 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Programazio espazioen zerrenda: 

 
Museoak 
 Artium Museoa  

 

Espazio irekiak 
 Egino 

 Santa Luciako Skatepark-a 

 Andra Mari Zuriaren enparantza 

 Hor Dago 

 Arana, San José enparantza 

 Gazalbide, Juana Jugan kalea, 2 

 Landako hondartza 

 Bergarako Atea 24 

 La Vitoriana-ko futbol zelaiak 

 Haurtzaro enparantza 

 

Bestelakoak 
 Mitika dantzalekua 

 Hegoalde Gizarte Etxea 

 Aldabe Gizarte Etxea 

 The End dantzalekua 

 Baratza dantzalekua 

 

 

Elkarteen parte-hartzea: 

 

Plazaratutako eskaintzak parte-hartze maila handia dakar oraingoan, bai jarduerak 

proposatzean bai jarduerak gauzatzean ere. 

 

Hartara, programatutako ekintza guztien ehuneko altu bat elkarteen, erabiltzaileen eta 

bestelako kultura eragileen ekimenei erantzuten diete. Halaber, hiruhileko honetan guztira 

17 elkarte eta taldek parte hartzen dute jardueren kudeaketa zuzenean. Honako hauek dira: 

 

 

 Fill in Culture 

 Enelu 

 Valinor 

 Chikara 

 Asined 

 Hip Hop Free Style 

 Txalamako 

 Skate Bolinga 

 Colectivo Por el Norte BMX 

 Euskadi Airkooled TX 

 ViBike 

 Bask África 

 Araña del Rock 

 Colectivo 100x100 Porcino 

 Geu Elkartea 

 Oihaneder Euskararen Etxea 

 Swingvergüenza 

 



Musika 
 
 

Gauekoak Hip-Hop Jam 
Uztailak 23, larunbata, 22:00 Mitika dantzalekua 
 

Rap Jam-a mikro irekiarekin eta MC gasteiztar adierazgarrienekin. Ekitaldi guztia girotuko duen 

DJa All Exhited izango da. 

 

Osteguna Rock 
Ekainak 16, osteguna, 17:00 Andra Mari Zuriaren enparantza eta Hor Dago 
 

Azkena Rock Festival-ari aurre emateko rock kontzertuak aire zabalean. 

 

Euskal Rock 
Uztailak 8, ostirala, 20:30 The End dantzalekua 
 

Kontzertuak euskaraz Hitzez Huts eta Trago bakoitzean bertako talde gazteekin.  

 

Arte eszenikoak  
 

Soul Flavas XI. Anniversary 
Ekainak 25, larunbata, 17:00 Artium museoa (Ekialde aretoa) 
 

Txapelketa “2vs2 bataila” modalitate ikusgarripean garatuko da, zeinean bboys bikoteak lehiatu 

eta kanporatuko diren hurrenez hurren finalera heldu arte. Bikoteen saioak baloratu eta 

kanporaketak erabakiko dituen epaile-taldea Soul Flavas egun honetarako hautatukoa da. 

Estatu-mailan Bartzelona, Madril, Malaga, Granada, Cordoba eta Zaragozako bboys-ak etorriko 

dira, eta dantzariak eta ikusleak DJ baten musikarekin dar-dar egingo dute. 

 

Danzarte 
Uztailak 1, ostirala, 19:00 Artium museoa 
 

Dantza espresio artistiko gisa aldarrikatzeko helburuarekin Artium museora eramaten ditugu 

piezak. Modu honetan pieza bakoitza ikusleen aurrean bizia hartzen duen artelana izango da, 

museoko gidatzailea ikuslegoa kolekzio moduko honetan zehar eramaten duen bitartean, obrari 

buruzko beharrezko azalpenak emanez. 

 
Zuritos 
Uztailak 22, ostirala, 20:00 Baratza dantzalekua 
 

Zuritos 3 antzezlan labur dira: ¡Es la guerra!, El mejor día de nuestra vida eta Matar antes que 

fumar. 
 

 
 



Zinema 

 
Zinefreak 
Uztailak 15, ostirala, 18:00 Artium museoa (Konferentzia aretoa) 
 

Gazte guztiei irekitako B serieko zinema zikloa. 

 

 

Kirolak 

 
Por el Norte Jam 2016 

Ekainak 11, larunbata, 15:00 Santa Luciako Skatepark-a 
 

BMX bizikleten txapelketa, non ibilbide luzeko ryderrak zein zaleak, ikusleen eta epaileen 

aurrean bizikletekin duten gaitasuna erakutsi ahal izango dute. Horretarako txapelketa bi 

fasetan banatuko da, alde batetik, “master kategoria” zaleentzako, eta bestetik, “pro kategoria” 

adituentzako.  

 
Triatloi campusa 
Ekainak 25, larunbata, 17:00 Landako Hondartza eta Ekainak 26, igandea, 9:00 
Bergarako atea, 24 
  

Hastapen kirol ekintzak igeri egin, bizikletan ibili eta korrika egin nahi dutenen gazteentzako. 

Diego Paredesen triatleta gazteak, egungo Gasteizeko Ironman-aren irabazlea, kirola, gaztaroa, 

triatloia, motibazioa eta ohitura osasuntsuei buruzko hitzaldia eskainiko du eta 

entrenamenduetan lagunduko gaitu.  

 
Gauekoak Skate Txapelketa 
Uztailak 2, larunbata, 12:00 Santa Luciako Skatepark-a  
 

Gasteizko eta Euskal Herri mailako Skate txapelketa kategoria eta sari desberdinekin. 

Txapelketa izen-emate zerrenda baten bidez garatutako da. Dohainik izango da eta txapelketa 

hainbat epaile eta bi speakerren aurrean egingo da. Txapelketaren inguruan ekintza 

desberdinak, stand-ak, DJ-ak eta musika egongo da.  

 
Bask Africa futbol 7 Txapelketa 
Uztailak 9, larunbata, 12:00 La Vitoriana futbol zelaia 
 

Futbol 7 txapelketa 16 urtetik 30 urte bitarteko gazteentzat 8 eta 12 pertsonaz osatutako 

taldeekin jokatuko dena.  

 
 

 
 

 



Ikastaroak 
 

Auzograff, zatika bat eginik 
Ekainak 3, ostirala, 18:00 Arana eta ekainak 24, 18:00 Gazalbide 
 

Auzograff-ak gazteak eta Gasteizeko auzo desberdinetako elkarteak oihal baten gainean horma-

irudi bat sortzea proposatzen du.        
 

 

Eskalada ikastaroa 
Ekainak 9 eta 14, osteguna eta asteartea, Hegoalde Gizarte Etxea eta ekainak 

18, larunbata, 10:00 Egino 
 

Eskalada ikastaroa euskaraz bai rokodromoan bai Egino herrian.  

 

 

Spezial  

 
Denboraldi hasierako jaia 
Maiatzak 28, larunbata,18:00 Artium 
 

Gauekoak, atsedenaldia eta gero, festa ikaragarriarekin denboraldi berriari hasiera ematen 

diogu, federazioaren elkarte desberdinen ekintzetaz gozatzeko aukerarekin. 

 

Freak Festival 
Ekainak 16 eta 17, larunbata eta igandea, 10:00 Artium 
 

Manga, anime, Japoniar Kultura, Rol jokoak, komikiak… Gasteizko Chikara eta Valinor elkarteak 

garatuta.  

 
Maldanbera Block Party 

Uztailak 23, larunbata, 10:00 Haurtzaro Enparantza 
 

Hiritar kultura jaialdia non kalean graffitiak, break dance eta zuzeneko rap kontzertuak 

burutuko diren.  
 

Kolaborazioak 
 

Gasteiztarrak Arraun The World 
 

Oihaneder Euskararen Etxearen laguntzarekin argazki-lehiaketa euskaraz martxan jarriko da eta 

datorren denboraldian erakusketa eta aurkezpena egingo da. 

 
GazteTopaLaket 
 

AiLaket elkartearekin elkarlanean gazteei zuzendutako gune bat garatuko drogei inguruko 

informazioa eta eztabaida sustatzeko. Kolaborazio hau ekainak 11, larunbata, Por el Norte Jam 

2016 ekitaldian izango da. 



Babesa 

Egitaraua bai ekonomikoki bai antolaketan Gasteizko Udaletxeak bultzatzen du.  

 

 

Ohiko laguntzaileak 

 Artium Museoa, Oihaneder Euskararen Etxea eta Gazteen informazio Udal Bulegoa. 

 

 

Kontaktua 

Gauekoak Elkarteen Federazioa  

945 56 14 37 

640 39 36 38 

Zalburu Enparantza zk.g, Itziar elkarteen etxea, 1.1 bulegoa 

www.gauekoak.org  
www.facebook.com/gauekoak 

twitterra: @gauekoak 
 

PRENSA 
Gauekoak programazioari buruz: 

info@gauekoak.org 
Gauekoak elkarte federazioari buruz: 

Mikel Martínez Cancho (Koeman) koeman@gauekoak.org  
Ikus-entzunezko erlazioak: 

Iratxe Gil iratxe@gauekoak.org (645715114) 

 

 

http://www.gauekoak.org/
http://www.facebook.com/gauekoak
mailto:iratxe@gauekoak.org

