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Berriz ere 2019 urteko programazioarekin gatoz, proposamen eta ekintzaz josia eta 

betiko 2 denboraldietan, Udaberria-Uda eta Udazkenekoa, izan beharrean aurten 

martxotik urrira garatuko den denboraldi bakar batekin.  

Gauekoaketik aisialdiarekin, kulturarekin eta gazteekin erlazionatutako “marka” bezala 

ezagutzearen helburua mantentzen dugu, 16 eta 30 urte bitarteko gazteentzat ekintza 

kultural alternatiboak bilatuz eta aldarrikatuz eta denboraldi honetarako berriz ere 

egutegi dinamikoa eta ekintza askotarikoarekin prestatuz.  

Laburbilduz, eta orain arte lortutako emaitzak hobetzen jarraitzeko, denboraldi 

kementsua, erakargarria eta heterogeneoa prestatu dugula uste dugu, gure hirik 

gazteriari aisialdi aukera amaigabea hurbilduz eta Gasteiz hiria berpiztuz.  

* Denboraldi bakar bat egiteagatik eta programatzen ari garen hainbesteko 

denboragatik ekintza batzuek zehaztasunak oraindik ez daude konfirmatuta eta 

posiblea da aldaketak egotea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMAZIOA 

 

DATAK: Martxoaren 15tik, ostirala, urriaren 26ra, larunbata. 

DENBORA: 54 ekintza 106 eguneko 138 saioetan.  

  

PROPOSAMENAK 

  

 MARTXOA: 

 15, ostirala: Gauekoak martxan! 

 20, asteazkena: Beldur eszenikoa 

 22, ostirala: Parkour eta eskalada tailerra 

 23, larunbata: Jornada de menstruación consciente / Litrato 

 24, igandea: Litrato 

 26, asteartea: Fotografía e Igualdad / Guatemaltecas: Voces de mujeres 
diversas que reclaman justicia 

 27, asteazkena: Beldur eszenikoa 

 28, osteguna: Fotografía e Igualdad / Litrato 

 29, ostirala: Parkour eta eskalada tailerra 

 30, larunbata: Quidditch Ipar Liga / Guatemaltecas: Voces de mujeres 
diversas que reclaman justicia / Gasteiz Hip Hop 

  

 APIRILA: 

 2, asteartea: Fotografía e Igualdad 

 3, asteazkena: Beldur eszenikoa 

 4, osteguna: Fotografía e Igualdad 

 5, ostirala: Parkour eta eskalada tailerra / Pastelgintza tailerra 

 6, larunbata: Appstorm 

 7, igandea: Appstorm 

 9, asteartea: Fotografía e Igualdad 

 11, osteguna: Fotografía e Igualdad 

 13, larunbata: Aukerak / Gasteiz Hip Hop  
 

 

 

 

 



 MAIATZA: 

 2, osteguna: Feldenkrais 

 3, ostirala: Guatemaltecas: Voces de mujeres diversas que reclaman 
justicia 

 4, larunbata: Tailer de yoga facial / Guatemaltecas: Voces de mujeres 
diversas que reclaman justicia 

 7, asteartea: Defentsa pertsonala 

 9, osteguna: Feldenkrais / Defentsa pertsonala 

 10, ostirala: ClownFriday 

 11, larunbata: Tailer de yoga facial 

 12, igandea: No compito, comparto 

 14, asteartea: Defentsa pertsonala 

 16, osteguna: Feldenkrais / Defentsa pertsonala 

 17, ostirala: Garabato literario 

 18, larunbata: VI. Jugger Spring Cup / Modding tailerra / Tailer de yoga 
facial 

 19, igandea: VI. Jugger Spring Cup 

 21, asteartea: Defentsa pertsonala 

 23, osteguna: Feldenkrais / Defentsa pertsonala  

 24, ostirala: Tailer de pintura en tela 

 25, larunbata: Tailer de yoga facial / Gasteiz Hip Hop 

 28, asteartea: Defentsa pertsonala 

 30, osteguna: Feldenkrais / Defentsa pertsonala 

 31, ostirala: Tailer de pintura en tela 

 Poetan maiatzean 
 

 EKAINA: 

 1, ostirala: Tailer de yoga facial / Gasteiz Bat / Zubiaren egokitzapena 

(hasiera) 

 3, astelehena: Defensa personal y desbloqueos personales 

 4, asteartea: Yoga tailerra 

 5, asteazkena: Defensa personal y desbloqueos personales 

 6, osteguna: Yoga tailerra 

 7, ostirala: Fotografía nocturna y Lightpainting 

 8, larunbata: Tailer de yoga facial / GauekoAPP 

 10, astelehena: Defensa personal y desbloqueos personales 

 11, asteartea: Yoga tailerra 

 12, asteazkena: Defensa personal y desbloqueos personales 

 13, osteguna: Yoga tailerra 

 14, ostirala: Fotografía nocturna y Lightpainting / I+D Joven (hasiera) 

 15, larunbata: Gasteiz Hip hop 



 16, igandea: Perkusio eta batukada tailerra / Araba Euskaraz 

 17, astelehena: Defensa personal y desbloqueos personales 

 18, asteartea: Yoga tailerra 

 19, asteazkena: Defensa personal y desbloqueos personales 

 20, osteguna: Osteguna Rock Festival / Yoga tailerra / Batera (“Euskaldun-

berriak?” erakusketaren hasiera) 

 21, ostirala: Fotografía nocturna y Lightpainting 

 24, astelehena: Defensa personal y desbloqueos personales 

 25, asteartea: Yoga tailerra 

 26, asteazkena: Defensa personal y desbloqueos personales 

 27, osteguna: Yoga tailerra 

 28, ostirala: Niobe / Freak Festival / Zubiaren egokitzapena (amaiera) 

 29, larunbata: Freak Festival / Zubiazpi 

 30, igandea: Freak Festival 

 Gasteiztarrak Arraun the World (lehiaketaren hasiera) 

 

 UZTAILA: 

 5, ostirala: ClownFriday 

 6, larunbata: Sin Compromiso 

 7, igandea: Batera (“Euskaldun-berriak?” erakusketaren amaiera) 

 12, ostirala: Gasteiz Hip Hop 

 20, larunbata: M-FEST! 

  

IRAILA: 

 5, osteguna: FastModding (hasiera) 

 7, larunbata: Gasteiz Hip Hop 

 10, asteartea: Irristaketa ikastaroa 

 12, osteguna: Irristaketa ikastaroa 

 14, larunbata: I+D Joven (amaiera) 

 15, igandea: Kangoo Power 

 17, asteartea: Irristaketa ikastaroa 

 21, larunbata: Gasteiz Experimental Fest / Kontzertu argazkilaritza 

 22, igandea: Lineazko irristaketa artistikoko erakusketa eta ate-ireki 

jardunaldia 

 27, ostirala: Zinexpress Weekend 2019 / Ron en Vivo Medieval 

 28, larunbata: Lorategi ezkutua / Zinexpress Weekend 2019 / Rol en Vivo 

Medieval 

 29, igandea: Rol en Vivo Medieval 



 Gasteiztarrak Arraun the World (lehiaketaren amaiera eta erakusketa) 

 

URRIA:  

 3, osteguna: Masaje Feldenkrais 

 5, larunbata: FastModding (amaiera) 

 10, osteguna: Masaje Feldenkrais 

 17, osteguna: Masaje Feldenkrais 

 18, ostirala: Guatemaltecas: Voces de mujeres diversas que reclaman 

justicia 

 19, larunbata: La diversidad eres tú / Guatemaltecas: Voces de mujeres 

diversas que reclaman justicia 

 24, osteguna: Masaje Feldenkrais 

 25, ostirala: Guatemaltecas: Voces de mujeres diversas que reclaman 

justicia 

 26, larunbata: Ze martxa jaia! / Guatemaltecas: Voces de mujeres diversas 

que reclaman justicia 

 Pix Kat (8 egun) 

 Gasteiztarrak Arraun the World 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EREMUAK 

 

UDAL TOKIAK: 

 Aldabe GE 

 Lakua GE 

 El Pilar GE 

 Iparralde GE 

 Ibaiondo GE 

 Zabalgana GE 

 Hegoalde GE 

 Oihaneder Euskararen Etxea 

 Montehermoso Kulturunea  

 La Vitoriana futbol-zelaia 

 El Campillo polikiroldegia 

 Artium, Arte Garaikidearen Euskal Zentro-Museoa 

 

EREMU IREKIAK: 

 Forondako Atea k. 

 Parkour Park 

 Armentiako tunelak 

 Armentum parkea 

 Burulleria plaza 

 Aiztogile k. 

 Santa Luciako skateparkaren parkea 

 Abetxuko 

 San Martineko skateparkaren parkea 

 Gaztetxeko parkea 

 Araba Euskarazeko eremuak 

 Andre Mari Zuriaren plaza 

 Aihotz plaza 

 Berpizkundearen plaza 

 Falerina lorategia 

 Eskoriaza-Eskibel Jauregiaren lorategia 

 Zulueta Jauregiko lorategia 

 

 



EREMU PRIBATUAK: 

 Kubik  

 Eider Bernaola Fotografía 

 Urban Rock Concept 

 Hell Dorado 

 Le Coup 

 Sosoaga Gozotegia 

 Euskedi Ikertze Informatika 

 

BESTELAKOAK: 

 Vitoria-Gasteizeko batxilergoko institutu desberdinak (publikoak zein 

kontzertatuak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELKARTEEN PARTEHARTZEA 

 

Beste urte bat ere elkarte edota kolektiboen parte-hartze handia dakar proposatutako 
programazioa, hauetariko gehienak pasaden urteko iraila eta urria bitartean zabaldu 
zen proiektu-poltsara Gauekoak Elkarteen Federazioaren barne dauden zein ez dauden 
elkarteek nahiz pertsona fisikoek bidalitakoak izanik eta gainontzekoak Vitoria-
Gasteizko Udalaren Gazteria Zerbitzuak proposatutakoak eta beste elkarte edota 
erakundeekin aurrera eramandakoak.  

Pertsona fisikoez gain hauek dira denboraldi honetan haiekin programatuko dugun 
elkarte, antolamendu eta erakundeak:  

 Oihaneder Euskararen Etxea 

 Iris Audiovisual 

 Jostari, Servicios Culturales y Deportivos 

 Arabatarren Parkour Elkartea 

 Selenitas Power 

 Sociedad Fotográfica Alavesa / Arabako Argazkilaritza Elkartea 

 Eider Bernaola Fotografía 

 Entreamigos – Lagun Artean 

 Gasteiz Gamusins Quidditch Taldea 

 Arteko Kultur Elkartea / Asociación Cultural Arteko 

 Asined de Investigación y Desarrollo 

 Asociación Kultura & Natura 

 Asociación Cultural La hucha literaria 

 Gasteizko Gorgonak Jugger Taldea 

 Abetxukoko Auzo Elkartea (Gazte Batzordea) 

 Gasteiz Rap 

 Club Deportivo Igoro 

 Asociación In the Dark 

 Araba Euskaraz 

 Asociación musical Kumbalayé 

 Araña del Rock Producciones 

 Asociación Cultural Valinor 

 Asociación Chikara 

 Asociación Triki-Maukiak 

 Pez Limbo Creaciones 

 

 

 



PROPOSAMENAK 

 

MUSIKA 

 

 GAUEKOAK MARTXAN! 

Martxoak 15 (ostirala). 21.30. Kubik 

Gauekoakeko 2019 denboraldiko hasiera-jaia, non Nerabe eta Out Gravity 

taldeak joko duten. 

 

 GASTEIZ HIP HOP 

Martxoak 30, apirilak 13, maiatzak 25, ekainak 15, uztailak 12 eta irailak 7.   

Rap kontzertuen bira, zein hiriko eremu nagusietan bertako hiri-musika 

sustatzea eta zabaltzea du helburu.  

 

 GASTEIZ BAT 

Ekainak 1 (larunbata). 16.00 – 23.30. San Martineko skateparkaren parkea 

Hiriko MC desberdinek oilar borroka batean arituko diren rap ekitaldia. 

 

 OSTEGUNA ROCK FESTIVAL 

Ekainka 20 (osteguna). 18.30 – 00.00. Andre Mari Zuriaren plaza 
Azkena Rock Festivalaren aurreko rock kontzertuak, zeinetan musika-talde 

lokalak, nazionalak eta internazionalak joko duten. 

 

 ZUBIAZPI 

Ekainak 29 (larunbata). 17.00 – 7.00. Abetxuko 

Gazte giroan eta undergroung espirituz inguratuta Abetxukoko zubiaren azpian 

egingo diren kontzertuak,  

 

 GASTEIZ EXPERIMENTAL FEST 

Irailak 21 (larunbata). 19.00 – 2.00. Falerina lorategia 

4 talde gazte lokal, autonomiko, nazional eta internazional joko duten rock 

psikodelikoko festibala.  

 

 LORATEGI EZKUTUA 

Irailak 28 (larunbata). 16.00 – 22.00. Zulueta Jauregiko lorategia 

2 musika-talde eta DJ bat izateaz gain dantza emanaldi bat eta arte eta moda 

azoka bat izango duen ekitaldia.  



 ZE MARTXA JAIA! 

Urriak 26 (larunbata). Urban Rock Concept 

2019 denboraldiaren amaierako jaialdia, non Blowfuse eta Stinky taldeak joko 

duten.  

 

 

SORKUNTZA 

 

 11 EGUN BEGIRA 

2018ko Gauekoakeko programazioan garatzen hasi zen Begirada pelikula 

kolektiboa prestatzeko jardunaldiak.  

 

 AUKERAK 

Apirilak 13 (larunbata). 20.00. Iparralde GE 

Nerea Atxak eta Felisa Txabarrik sortutako eta Iban Momok musikalizatutako 

euskarazko Aukerak antzezlanaren errepresentazioa. 

 

 GARABATO LITERARIO 

Maiatzak 17  (ostirala). 19.30. Aldabe GE 

Gazteria esperientziarekin, dibertsioa eta magia poesiarekin eta musika 

hitzarekin nahasten duen eta gazteak irakurmenera eta idazmenera bultzatu 

nahi dituen errezitala. 

 

 NIOBE 

Ekainak 28 (ostirala). 20.00. Hegoalde GE 

Nioberen mito grekoaren berrinterpretazioaren antzezlanaren antzezpena, 

publiko gazteari literatura klasikoa bide desberdin batetik helaraziz eta antzerki 

independentearen bertako kultura alternatiboa bultzatuz.   

 

 SIN COMPROMISO 

Uztailak 6 (larunbata). 19.00. Hegoalde GE 

LGTBIQ bezalako gizarte-gaiak lantzen dituen Sin Compromiso antzezlanaren 

burutzea.   

 

 

 



 ZINEXPRESS WEEKEND 2019 

Irailak 27 eta 28 (ostirala eta larunbata). 18.30 – 21.00 eta 8.30 – 22.30. 

Artium, Arte Garaikidearen Euskal Museo-Zentroa 

“Kalebegiak” pelikula kolektiboaren proiekzioa bere egileetariko batzuen 

presentziarekin eta 12 ordutan egindako laburmetraien txapelketaren 5. 

edizioa. 

 

 PIX KAT 

Urriko 8 egun. Vitoria-Gasteizeko batxilergoko institutu desberdinak 

Batxilergoko ikasleei mikro-eszena desberdinen bidez antzerkia hurbiltzea 

bilatzen duen ekintza, arte eszenikoez publiko bezala nahiz sortzaile gisa gozatu 

dezaketela erakutsiz. 

 

 LA DIVERSIDAD ERES TÚ 

Urriak 19 (larunbata). 11.00 – 20.00. Aldabe GE 

Hitzaldi, tailer, solasaldi, errezital, proiekzio eta jolas didaktikoen bitartez 

bizikidetasuna eta interkulturalitatea bultzatzeko hedapen kulturaleko 

proiektua.  

 

 

KIROLA 

 

 LIGA NORTE DE QUIDDITCH EUSKAL LIGA 

Martxoak 30 (larunbata). 9.00 – 17.00. La Vitoriana futbol-zelaia 

Quidditch txapelketa, zeinean talde desberdinak titulua jokatuko duten.   

 

 VI. JUGGER SPRING CUP 

Maiatzak 18 eta 19 (larunbata eta igandea). 8.00 – 21.00. La Vitoriana futbol-

zelaia 

Jugger ipar-txapelketa, errugbi eta esgrimaren elementuak konbinatzen dituen 

eta trebetasunean eta estrategian oinarritzen den talde-kirola.  

 

 LINEAZKO IRRISTAKETA ARTISTIKOKO ERAKUSKETA ETA ATE-IREKI 

JARDUNALDIA 

Irailak 22 (igandea). 18.30 – 20.30. El Campillo polikiroldegia 

Irristaketa artistikoa ikustarazi eta kalera eraman nahi duen erakusketa, 

zeinean lineazko irristaketa artistikoko talde batek koreografia bat egingo duen 



eta kirol honi buruz gehiago jakin nahi duten pertsona guztiei lineazko patinak 

jartzera eta kirol berri eta gutxieneko honetan hastera gonbidatuko dituen.   

 

 

 

TAILERRAK 

 

 BELDUR ESZENIKOA 

Martxoak 20 eta 27 eta apirilak 3 (asteazkena). 19.30 – 21.00. Aldabe GE 
Parte-hartzaileek beldur eszenikoari aurre egiteko teknika sinpleak ikasteko 

tailerra, hauek gizarte, kultural edota bestelako ekintzei aurre gin behar 

dietenean sortzen den estresa edota antsietatea murrizteko.  

 

 PARKOUR ETA ESKALADA TAILERRA 

Martxoak 22 eta 29 eta apirilak 5 (ostirala). 17.00 – 20.00. Forondako Atea k. 

eta Parkour Park, Armentiako tunelak, Armentum parkea eta Burulleria plaza 

eta Aiztogile k. eta Montehermoso Kulturunea. 

Hiriko eremu desberdinetan burutuko den parkour eta eskalada hastapen 

tailerra.  

 

 LITRATO 

Martxoak 23, 24 eta 28. 10.00 – 14.00 eta 16.00 – 20.00 eta 18.00. Lakua GE 

eta Arabako Argazkilaritza Elkartea 

Kultura anitzeko erretratu tailerra, zeinaren ondoren tailerraren emaitzen 

ikusketa eta erretratuari buruzko mahai-ingurua egingo den.   

 

 FOTOGRAFIA E IGUALDAD 

Martxoak 26 eta 28 eta apirilak 2, 4, 9 eta 11 (asteartea eta osteguna). 17.30 – 

20.30. El Pilar GE eta Eider Bernaola Fotografía 

Argazkia sexismorik gabeko lengoai bat irakasteko eta helarazteko erabiltzen 

duen proiektua, horrela irudiak sortuko dituzten hurrengoko belaunaldiak 

hezituz eta pertsona kontsumitzaile gero eta libreagoak lortuz.  

 

 PASTELGINTZA TAILERRA 

Apirilak 5 (ostirala). 20.30 – 21.45. Sosoaga Gozotegia 

Gozogile-maisu batek norberaren lantegian ikasleei pastelgintzaren artea 

erakutsiko dien tailerra.  

 



 APPSTORM 

Apirilak 6 eta 7 (larunbata eta igandea). 9.30 – 21.30. Euskedi Ikertze 

Informatika 

Beste probintzietan egiten den bezalako 36 orduko APP programazio maratoia.   

 

 FELDENKRAIS 

Maiatzak 2, 9, 16, 23 eta 30 (osteguna). 18.00 – 20.00. Lakua GE 

Feldenkrais tailerra, mugimenduaren bidez ikastea ahalbidetzen duen heziketa 

metodoa, sentsazioak, sentimenduak eta pentsamenduak hobetuz eta nerbio-

sistema erlaxatuz, … Osasun-iturria eta gaixotasun fisikoak edota psikikoak 

saihesteko bidea da.  

 

 TALLER DE YOGA FACIAL 

Maiatzak 4, 11, 18 eta 25 eta ekainak 1 eta 8 (larunbata). 11.00 – 12.00. Aldabe 

GE 

Aurpegiko muskulatura lantzeko gimnasia, masaje eta aurpegi-luzapen teknika 

desberdinak erakusteko tailerra.  

 

 DEFENTSA PERTSONALA 

Maiatzak 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 eta 30 (asteartea eta osteguna). 19.00 – 21.00. 

Lakua GE 

Gure gorputza erabiliz erasoak saihesten ikasteko tailerra, ikasleei beraien 

buruarekiko konfiantza handituz eta segurtasun sentsazio gehiago emanez.  

 

 CLOWNFRIDAY 

Maiatzak 10 eta uztailak 5 (ostirala). 17.00 – 21.00. Iparralde GE 

Clownaren bidez norbanakoaren nortasuna adierazteko espazio segurua sortu 

nahi duen tailerra, “ez konfort eremu” desberdinetik igaroz norbanakoa nor 

den eta besteekiko nor den kontzientzi hartzeko.    

 

 MODDING TAILERRA 

Maiatzak 18 (larunbata). 9.30 – 13.30 eta 16.00 – 20.00. Euskedi Ikertze 

Informatika 

2018ko munduko txapelduna den Aitor Larrañagak emandako mooding tailerra. 

 

 TALLER DE PINTURA EN TELA 

Maiatzak 24 eta 31 (ostirala). 19.00 – 21.00. Ibaiondo GE 

Erabiltzen ez ditugun edota aldatu nahi ditugun jantziak aprobetxatzeko eta 

apaintzeko ehun-gai desberdinak margotzen ikasteko tailerra, zeinean partaide 

bakoitzak bere sorkuntza eramango du bere etxera.  



 DEFENSA PERSONAL Y DESBLOQUEOS PERSONALES 

Ekainak 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 eta 26 (astelehena eta asteazkena). 19.30 – 

21.30. Iparralde GE 

Egoera desberdinetan defendatzeko, eraso bat desaktibatzeko eta gure  

mugimenduak ezagutzeko teknikak irakatsiko dituen proiektua. 

 

 YOGA TAILERRA 

Ekainak 4, 6, 1, 13, 18, 20, 25 eta 27 (asteartea eta osteguna). 18.00 – 20.00. 

Lakua GE 

Gorputza, burua eta espiritua zaintzen eta sendatzen erakusten duen tailerra, 

malgutasuna handituz, odol-zirkulazioa eta arnasketa hobetuz eta estresa 

gutxituz.  

 

 FOTOGRAFIA NOCTURNA Y LIGHTPAINTING 

Ekainka 7, 14 eta 21 (ostirala). 18.00 – 21.30 eta 22.00 – 1.00. Zabalgana GE 

eta Armentiako tunelak 

Gaueko argazki erakusketa eta lightpainting, reflex kamera erabiliz eta 

argazkiaren mundu liluragarrian sartuz. 

 

 GAUEKOAPP 

Ekainka 8 (ostirala). 9.30 – 13.30 eta 16.00 – 20.00. Euskedi Ikertze Informatika 

Vitoria-Gasteizeko gazteei momentuan Gauekoakeko programazioa eta 

Gauekoak Elkarteen Federazioko informazioa ezagutzeko doako APP bat 

sortzera bideratutako jardunaldia. 

 

 PERKUSIO ETA BATUKADA TAILERRA 

Ekainak 16 (igandea). 17.30 – 19.30. Gaztetxearen parkea 

Perkusio eta batukada hastapen tailer praktikoa.   

 

 IRRISTAKETA IKASTAROA 

Irailak 10, 12 eta 17. 18.30 – 20.30. El Campillo polikiroldegia 

Ikaslearentzat dibertigarria eta erakargarria izan nahi duen gurpildun irristaketa 

ikastaroa, ikasleei kirol honen praktika bultzatzeaz gain beste kirol batzuen 

ateak irekiz.   

 

 KANGOO POWER 

Irailak 15 (igandea). 11.30 – 13.30. Berpizkundearen plaza 

Kangoo Power tailerra, bota indargetzaileekin egiten den eta musikan eta 

dantza-pausuetan oinarrituta dagoen jarduera aerobikoa.   

 



 KONTZERTU ARGAZKILARITZA 

Irailak 21 (larunbata). 10.00 – 14.00 eta 16.00 – 22.00. Aldabe GE eta Falerina 

lorategia 

Kontzertu argazkilaritzaren teknika teorikoa nahiz praktikoa ezagutzeko 

tailerra.   
 

 MASAJE FELDENKRAIS 

Urriak 3, 10, 17 eta 24 (osteguna). 8.00 – 20.00. Lakua GE 

Integrazio funtzionala norbanakoa eta metodoa ez-ahozkoa den tailerra, non 

irakasleak hitzak erabili beharrean ikaslea gidatzeko eskuak erabiltzen dituen.  

 

 

 

SPEZIAL 

 

 JORNADA DE MENSTRUACIÓN CONSCIENTE 

Martxoak 23 (larunbata). 10.00 – 14.00 eta 16.00 – 20.00. Aldabe GE 
Hileko kontzienteko jardunaldiak eta Selenita agendaren aurkezpena, non tailer 

desberdinak, topaketak, hitzaldiak eta kontzertu bat egongo den.    

 

 NO COMPITO, COMPARTO 

Maiatzak 12 (igandea). 16.00 – 21.00. Santa Luciako skateparkeko parkea 

Parkourreko entrenamendu askea diziplina berdineko tailerrekin konbinatzen 

duen eta zuzeneko musikarekin girotutako ekintza.  

 

 ZUBIAREN EGOKITZAPENA 

Ekainka 1 – Ekainak 28. Abetxuko 

Abetxukoko zubi berriaren azpiko lurraren eta pareten egokitzapenerako 

proiektua, lurzorua txukunduz eta harriz garbituz eta nahiko zaharkituta 

dagoen eta egokiak ez diren graffitiz betea dagoen paretan mural bat eginez.    

 

 I+D JOVEN 

Ekainak 14 – Irailak 14 

I+D proiektuko lehiaketa, zeinean partaide bakoitzak I+D-ko proiektu 

eraberritzailea eta ekologia, berdintasuna, gizarte-akzio, eta abarrera erantzun 

behar duen proiektu bat aurkeztu beharko duen.  

 

 



 FREAK FESTIVAL 

Ekainak 28, 29 eta 30 (ostirala, larunbata y igandea).  

Komiki, anime, manga, fantasia, bideojoko eta mahai-jolasei buruzko 

jardunaldiak, non parte-hartzaileek gustukoen duten gauzekin zerikusia duten 

tailer, txapelketa eta ekintza desberdinetan parte hartu ahal izango duten 

zaletasun berdinak dituzten pertsonak ezagutzen dituzten bitartean. 
 

 M-FEST! 

Uztailak 20 (larunbata). 18.00 – 00.00. Aihotz plaza 

M-FEST!-aren 3. Edizioa, gizonezkoak nagusitzen diren eremuetan emakumeen 

kana ikustarazi nahi duen festibala. Festibala batukada batekin hasiko da, 

hainbat emakume artista beraien lana erakusteko bilduko dira gero, hauetariko 

batzuk momentuan bertan lan eginez, eta honetaz gain neskez osaturiko 

musika taldeen kontzertuak egongo dira ere. 

 

 FASTMODDING 

Irailak 5 – Urriak 5  

Mooding lehiaketa azkarra zienean mod-ek hilabete bateko epea izango duten 

hasieratik emateraino  

 

 ROL EN VIVO MEDIEVAL 

Irailak 27, 28 eta 29 (ostirala, larunbata eta igandea). 17.00 – 22.00,  9.00 – 

00.00 y 9.00 – 17.00. Eskoriaza-Eskibel Jauregiko lorategia 
Benetako istorio bat sortzean datzan ekintza, Erdi Aroko Azokaren giroaren eta 

Vitoria-Gasteizeko alde zaharraren barruan.  

 

 

 

ELKARLANAK 

 

 BATERA! 

2018an martxan jarritako crowdfundingaren bidez gazteen artean euskaraz 

garatutako proiektuak bultzatzea bilatzen duen ekintzaren jarraipena eta 

garapena. 

 

 

 



 GUATEMALTECAS: VOCES DE MUJERES DIVERSAS QUE RECLAMAN 

JUSTICIA 

Martxoak 26 eta 30, maiatzak 3 eta 4, urriak 18 eta 19 eta urriak 25 eta 26. 

19.00 eta 10.00 – 18.00. Aldabe GE 

Guatemalako emakumeen egoerari buruzko zine-foro eta formakuntza zikloa.  

 

 POETAS EN MAYO / POETAK MAIATZEAN 

Poetak maiatzean Nazioarteko Poesia Jaialdian kolaborazioa.  

 

 ARABA EUSKARAZ 

Ekainak 16 (igandea). 10.00 – 18.00.  

Araba Euskaraz-eko programazioarekin kolaborazioa, zeinean Gauekoakek 

musika eta kontzertuak, bertsoak, dantza, bakarrizketak eta antzerkia 

programatuko dituen.  

 

 GASTEIZTARRAK ARRAUN THE WORLD 

Euskarazko argazki-hizki lehiaketa, zeinaren irabazleen argazkiekin erakusketa 

bat eta banakako aurkezpenak egingo diren. 

 

 TETRA PACK 

Vitoria-Gasteizeko Udaleko Gazteria Zerbitzuak antolatutako Gazte Klik Klak 

lehiaketaren emaitza den Tetra Pack erakusketan elkarlana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BABESA 

 
Programa hau bai ekonomikoki baita antolaketan ere Vitoria-Gasteizeko Udalak 
bultzatzen du. Eusko Jaurlaritza, Kutxabank-eko Obra Social Fundazioa eta Gasteiz Hoy 
kolaboratzaileak dira ere.  
 
 
 
 

KONTAKTUA 
 

 

Gauekoak Elkarteen Federazioa / Federación de Asociaciones Gauekoak 

945 56 14 37 

640 39 36 38 

Zalburu plaza z/g, Itziar Elkarteen Etxea, 1.1 bulegoa 

Odei Catalán odei@gauekoak.org 
www.gauekoak.org 

www.facebook.com/gauekoak 

www.instagram.com/gauekoak 

www.twitter.com/gauekoak 
 

Komunikabideekin harremana: 
Iratxe Gil iratxe@gauekoak.org 

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

