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TXIKI ROCK
Euskal Rockari errepasoa
Abenduak 26, 16:30 eta 19:30
5 urtetik aurrera / 60’ / Euskara

Familia eta musika batzen dituen bizipena da Txiki Rock. Txikienak Euskal Herriko 
rockean hasi eta hezi nahi ditu, helduek gaztaroan entzuten zituzten abestiak 
gogora ekarriz eta euren talde gustukoenen abestiekin batera gozatzeko aukera 
emanez. Hain maitatuak eta oroituak izan diren Kortatu, Itoiz, Hertzainak eta 
beste hainbat talderen doinuak entzungo dira familia osoarentzako kontzertuan. 

PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS
Amaren intxaurrak
Abenduak 27, 12:00 eta 18:30
3 urtetik aurrera / 75’ / Euskara

Pirritx eta Porrotx Marimototsekin elkartu dira parke magikoan. Amatxo Loreto 
duela 3 urte hil zen. Intxaurrondo bat landatu zuten haren agurrean. Gaur, lehen 
intxaurrak dastatuko dituzte eta Loretorekin izandako abenturak partekatuko 
dituzte haur eta familiekin. Doluaren ondoren, gaur pozik daude. Marimototsek 
bere amaren haziak gordetzen ditu, parkeko landare eta lore magiko guztiekin. 
Egun ona da gaur hazi horiek elkarrekin ereiteko. Mundu berri bat sortuko dugu!

Ferro Teatro
HAURRENTZAKO OPERA: EL LAGO DE LOS CISNES 
Abenduak 28, 12:00 eta 18:30
4 - 12 urte / 65’ / Gaztelania

Sigfrido printze gazteak hogeita bost urte beteko ditu bihar, eta emaztea aukeratu 
beharko du nahitaez. Ez dago batere ados, eta patua bere alde jarriko da; izan 
ere, jakin gabe, egun horretan bere arima bikia ezagutuko du: Odette izeneko 
neska eder bat, kondenatuta dagoena egunero zisne bihurtzera Rothbart azti 
maltzurraren aztikeria batengatik. Thaikovskyren klasiko handiaren haurrentzako 
opera ikuskizuna.

GASTEIZKO HAUR IKUSKIZUNEN XVII. ERAKUSTALDIA
MENDIZORROTZEKO KIROLDEGIA



KANTU KOLORE
Ametsen urtebetetzea 
Abenduak 29, 12:00 eta 18:30
3 - 10 urte / 70’ / Euskara

Ametsen urtebetetze eguna da, eta lagunek sorpresa festa bat prestatu diote. 
Ahaztu egin zaiela uste du Ametsek, baina, azkenean, berak ezusteko handia 
emango die bere sekreturik handiena kontatzean. Zuzeneko musikarekin, 
koreografiekin, umorearekin eta energiarekin osatutako ikuskizuna, txikiak eta 
adinekoak modu berean integratzen dituena, non elkartasuna, adiskidetasuna 
eta errespetua oso presente dauden.
Ikuskizunean parte hartzeko zapi bat eramatea gomendatzen da.

Dekker Events
NAVILAND, EL MUSICAL 
EL LUGAR DONDE VIVEN LOS REYES MAGOS
Abenduak 30, 12:00 eta 18:30
2 - 99 urte / 70’ / Gaztelania

Gure lagun Monyk Navilandera eramango gaitu bere ametsean. Bai, bere 
ametsean, Navilandera iristeko haurra izan behar delako, edo nagusia baina 
ilusio eta irudimen handiarekin. Ohean ametsetan iritsi eta bertan lurreratzen da 
Navilandeko Nazioarteko Oheportutik barrena. Baldintza bakarra dago: Naviland 
bisitatzeko ezinbestekoa da itzuleran bertan egon garela ez gogoratzea. Oheportua 
Navilandeko erdigune neuralgikoan dago, Errege Magoen Posta Bulegoan. Errege 
Magoak non bizi diren azaltzen duen musika-ikuskizun handia.

  SARREREN SALMENTA ETA ARETORA SARTZEKO JARRAIBIDEAK 

Prezioa: 5 €
Aldez aurreko salmenta: abenduaren 9tik aurrera, 9:00etan
Internet: www.vitoria-gasteiz.org/kultura
Telefonoz: astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara, 945 161618 telefonoan.

Covid-19arengatik edukiera murriztu denez, eta ahalik eta haur gehienengana iristeko, gonbita egiten dugu, ahal den guztietan, heldu 
bakoitza haur batekin baino gehiagorekin joan dadin. Nolanahi ere, ezin izango da heldu bat baino gehiago sartu haur bakoitzeko.

Gehienez bost sarrera eros daitezke pertsona eta ikuskizun bakoitzeko. 

Sarrera izenduna, zenbakitu gabea eta nahitaezkoa da, adina edozein dela ere. 

Ateak emanaldi bakoitza hasi baino 30 minutu lehenago irekiko dira.

Eserlekuak banakakoak dira, eta sartzeko unean esleituko dira. Aulkiak ezin izango dira mugitu.

Ikuskizuna hasi ondoren, ezingo da kiroldegira sartu.

Ez da itzulketarik onartzen.

http://www.vitoria-gasteiz.org/kultura


  GONBIDAPENEN ERRESERBA ETA ARETORA SARTZEKO JARRAIBIDEAK

Sarrera doan.

Gonbidapenen erreserba: abenduaren 17tik aurrera, 09:00etan
- Internet: www.vitoria-gasteiz.org/kultura
- Telefonoz: astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara, 945 161618 telefonoan.

Covid-19-arengatik edukiera murriztu denez, eta ahalik eta haur gehienengana iristeko, gonbita egiten dugu, ahal den guztietan, 
heldu bakoitza haur batekin baino gehiagorekin joan dadin. Nolanahi ere, ezin izango da heldu bat baino gehiago sartu haur 
bakoitzeko.

Pertsona bakoitzak gehienez bost gonbidapen erreserbatu ahal izango ditu, eta pase bakarrera joan.

Gonbidapena izenduna, zenbakitu gabea eta nahitaezkoa da, adina edozein dela ere. 

Eserlekuak banakakoak dira, eta sartzeko unean esleituko dira. Aulkiak ezin izango dira mugitu.

Ikuskizuna hasi ondoren, ezingo da kiroldegira sartu.

Ez da itzulketarik onartzen. 

HATOR, HATOR OLENTZERO ETA MARI DOMINGI
MENDIZORROTZEKO KIROLDEGIA

Abenduak 23 > 13:00, 16:00, 18:00, 20:00
Abenduak 24 > 11:00, 13:00, 16:00, 18:00
Iraupena: 30 minutu. Ateak emanaldi bakoitza hasi baino 30 minutu 
lehenago irekiko dira.

Badatoz Olentzero eta Mari Domingi Gasteizko umeak bisitatzera eta 
Gabonak zoriontzera! Oso ondo lagunduta etorriko dira beraientzat 
antolatutako harrera festara. Musika, dantza, abestiak eta ilusioa ez dira 
faltako ekitaldi berezi honetan. Zatozte Gabonei ongietorria ematera!

Partehartzaileak: Udalaren Folklore Akademia eta Gasteizko Erraldoien 
Konpartsa

http://www.vitoria-gasteiz.org/kultura


 GONBIDAPENEN ERRESERBA ETA ARETORA SARTZEKO JARRAIBIDEAK

Sarrera doan.

Gonbidapenen erreserba: abenduaren 28tik aurrera, 09:00etan
- Internet: www.vitoria-gasteiz.org/kultura
-  Telefonoz: astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara, 945 161618 telefonoan.

Covid-19-arengatik edukiera murriztu denez, eta ahalik eta haur gehienengana iristeko, gonbita egiten dugu, ahal den guztietan, heldu 
bakoitza haur batekin baino gehiagorekin joan dadin. Nolanahi ere, ezin izango da heldu bat baino gehiago sartu haur bakoitzeko.

Pertsona bakoitzak gehienez bost gonbidapen erreserbatu ahal izango ditu, eta pase bakarrera joan.

Gonbidapena izenduna, zenbakitu gabea eta nahitaezkoa da, adina edozein dela ere. 

Eserlekuak banakakoak dira, eta sartzeko unean esleituko dira. Aulkiak ezin izango dira mugitu.

Ikuskizuna hasi ondoren, ezingo da kiroldegira sartu.

Ez da itzulketarik onartzen. 

BADATOZ ERREGE MAGOAK 
MENDIZORROTZEKO KIROLDEGIA

Urtarrilak 4 eta 5 > 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Iraupena: 30 minutu. Ateak emanaldi bakoitza 
hasi baino 30 minutu lehenago irekiko dira.

Meltxor, Gaspar eta Baltasar Ekialdetik itzuli 
dira hiria magiaz betetzera. Errege Magoek bide 
luzea egin dute une berezi hau Gasteizko neska-
mutilekin partekatu ahal izateko, gau lanpetuari 
aurre egin baino lehen. Aurten ezin izango dute 
hiriko kaleetan desfilatu, baina ez dute aukera 
galduko txikien nahiak jaso eta agurtzeko.

http://www.vitoria-gasteiz.org/kultura


FLORIDA PARKEKO JAIOTZA

Inaugurazioa: abenduak 4, 16:00etan
Abenduaren 4tik urtarrilaren 6ra
Ordutegia: 10:00 - 21:00

Hemengo sortzaileek tamaina naturalean egindako 
irudiez osatutako jaiotza. 1962an jarri zen lehenengoz, 
eta harrezkero gabon garaian nahitaez bisitatu beharreko 
lekua bihurtu da.

Ibilbide bakarra ezarriko da eta nahitaezko noranzkoa 
izango du. Sarrerak, irteerak eta distantziak behar bezala 
seinaleztatuta egongo dira.

SarreraSarrera

SarreraSarrera

HerrixkaHerrixka

MisterioaMisterioa

Berri emateaBerri ematea

HerodesHerodes

SarreraSarrera

SarreraSarrera

IrteeraIrteera

IrteeraIrteera



OLENTZERO ETA MARI 
DOMINGIREN ETXEA

ZULUETA JAUREGIAREN LORATEGIA

Inaugurazioa: abenduak 4, 16:00etan
Abenduaren 4tik urtarrilaren 6ra
Ordutegia: 10:00 - 21:00

Olentzero eta Mari Domingi etxean daude. Aurten 
Gasteizko lorategi zabalago bat aukeratu dute. Hurbildu 
zaitez eta agurtu itzazu.

Ibilbide bakarra ezarriko da eta nahitaezko noranzkoa 
izango du. Sarrerak, irteerak eta distantziak behar bezala 
seinaleztatuta egongo dira.

Sarrera Senda ibilbidetik eta irteera Musikaren ibilbidetik.



ABESBATZEN KONTZERTUAK

Antolatzailea: Arabako Abesbatzen Elkartea

Nurat  Abenduak 19, Aldabe Gizarte Etxea

Urkanta  Abenduak 20, Salburua Gizarte Etxea 
Abenduak 21, Ariznabarra Gizarte Etxea

Mairu  Abenduak 22, Salburua Gizarte Etxea 
Abenduak 30, Arana Gizarte Etxea

Tantak Abenduak 23, Zabalgana Gizarte Etxea

Samaniego Abenduak 26, Arriaga Gizarte Etxea

Ausartak Urtarrilak 3, Arriaga Gizarte Etxea

Kontzertu guztiak arratsaldeko 19:00etan hasiko dira, 
aipatu gizarte etxeetako ekitaldi aretoetan. 

Gonbidapenen erreserba: abenduaren 14tik aurrera 
Gizarte Etxeen sarean eta udalaren web orrian. 

Gonbidapena nahitaezkoa da, adina edozein dela ere.



UDAL ANTZOKI SAREA

PRINCIPAL ANTZOKIA

ENE KANTAK: LILURAGARRIA
Abenduak 19 eta 20, 19:00
Familiarentzako ikuskizuna (6 urtetik gora)

“HESIA URRATURIK” Xabier Lete in Memoriam
Abenduak 26, 20:00

Aitzina folk Festival: 
KORRONTZI & XABIER AMURIZA
Abenduak 30, 20:30

IZARO, LIMONES EN INVIERNO
Urtarrilak 2, 20:30

EUSKAL HERRIKO GAZTE ORKESTRA (EGO)
Urtarrilak 3, 20:00

Sarreren salmenta eta informazio gehiago:  
www.principalantzokia.org 

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&accion=teatro&accionWe001=ficha


MONTEHERMOSO KULTURUNEA 

MAZOKA, marrazki azoka
Abenduaren 5etik 20ra
VI. edizio honetan hautatutako 40 mazokalarien 
irudien eta marrazkien erakusketa Ur Biltegian.

OZEANO BAT, BENE-BENETAN HOTZA. Helena Goñi
Azaroaren 20tik urtarrilaren 17ra  
Viphoto Fest´ 20 jaialdiak  hiriko areto 
espezializatuetan zenbait erakusketa eskainiko ditu.

PALESTINA, ÁGORA ARTÍSTICA
Azaroaren 29tik urtarrilaren 17ra
“2020ko Giza Eskubideak eta Sorkuntza Artistikoa” 
deialdiaren proiektu irabazlea. 



OIHANEDER EUSKARAREN ETXEA eta 
MONTEHERMOSO KULTURUNEA

GABON ZINEMA

BALLERINA
Ortuño Aretoa
Urtarrilak 2, 12:00 eta 17:30
+ 3 urte / Eric Warin / 2016 / Frantzia / 86’ / Euskara
Felicia neskatila umezurtza da; ausarta eta amets bakarra duena, dantzari 
izatea. 

PRINTZE TXIKIA
Ortuño Aretoa

Urtarrilak 3, 12:00 eta 17:30
+ 3 urte /  Mark Osborne / 2015 / Frantzia / 106’ / Euskara

Neskato baten eta haren bizilagunaren arteko istorioa da. 
Edozer gerta litekeen aparteko mundua erakutsiko dio 

neskatoari.
LUR ETA AMETS
Ortuño Aretoa
Urtarrilak 4, 12:00 eta 17:30
+ 3 urte / Imanol Zinkunegi / 2019 / EH / 87’ / Euskara
Lur eta Ametsen gurasoek asteburu honetan ezkontza dute eta bikiak amona 
Andereren etxean utzi dituzte asteburu pasa. 

LOVING VINCENT
Ortuño Aretoa

Urtarrilak 5, 12:00 eta 17:30
+ 12 urte / Dorota Kobiela / 2017 / Polonia / 95’ / Ingelesa 

+ euskarazko azpitituluak
Margolan bizidunez osatutako lehen film luzea, Van 

Goghen omenezko film bat da. Fotograma bakoitza olio 
gainean margotutako koadro bat da, Vincentek berak 

margotuko zukeen bezala. 
Filmazpitekin elkarlanean

Gonbidapena beharko da. 
Ateak 15 minutu lehenago irekiko dira. 

Ekimena Oihaneder Euskararen Etxeak  
eta Montehermoso Kulturuneak elkarlanean antolatu dute

Informazio gehiago: 
www.oihaneder.eus / www.montehermoso.net

https://oihaneder.eus
https://www.montehermoso.net/pagina.php?id_p=2083&m1=&m2=&i=eus


POLOTIK POLORA LA CAIXA  
FUNDAZIOAREN ERAKUSKETA

SANTA BARBARA PLAZA

Abenduaren 18tik urtarrilaren 12ra

“Polotik Polora. Bidaia bat natura paradisu handietara National 
Geographic-ekin”

Artikotik Antartikaraino bidaia egitera gonbidatzen gaitu, Lurreko naturgune 
ikusgarrienetako batzuetan barrena.

Antolatzailea: “la Caixa” Fundazioa eta Gasteizko Udala

Informazio gehiago: Fundacionlacaixa.org

Argazkia: © Tim Laman / National Geographic

https://fundacionlacaixa.org/es/de-polo-a-polo-exposicion-itinerante


SARRERAK EROSTEKO ETA GONBIDAPENAK ESKATZEKO 

ABESBATZEN KONTZERTUAK
Gonbidapenen erreserba: abenduaren 14tik aurrera  
Gizarte Etxeen sarean eta udaleko web orrian. 

GASTEIZKO HAUR IKUSKIZUNEN  
XVII. ERAKUSTALDIA

Prezioa: 5 € 
Aldez aurreko salmenta: abenduaren 9tik aurrera, 9:00etan 
- Internet: www.vitoria-gasteiz.org/kultura
-  Telefonoz: astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara,  

945 161618 telefonoan.

HATOR, HATOR OLENTZERO  
ETA MARI DOMINGI

Gonbidapenen erreserba: abenduaren 17tik aurrera, 
09:00etan.
- Internet: www.vitoria-gasteiz.org/kultura
-  Telefonoz: astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara,  

945 161618 telefonoan.

BADATOZ ERREGE MAGOAK

Gonbidapenen erreserba: abenduaren 28tik aurrera, 
09:00etan.
- Internet: www.vitoria-gasteiz.org/kultura
-  Telefonoz: astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara,  

945 161618 telefonoan.

  BABES ETA HIGIENE NEURRIAK

Kontuan hartuta unean uneko osasun gomendioak eta indarrean dauden arauak, neurriak eguneratu eta haien berri 
emango da.

Covid-19arenak izan daitezkeen sintomaren bat baduzu, ez zaitez esparrura sartu.

Garbitu itzazu eskuak gel hidroalkoholikoarekin udal-instalazioen sarrera-irteeretan.

Derrigorrezkoa da sei urtetik aurrera maskara erabiltzea uneoro.

Egin itzazu modu ordenatuan instalaziora sartzeko eta irtetekoak, betiere 1,5 metroko segurtasun tartea zainduz  
eta jende-pilaketak saihestuz, eta bete aretoko langileen jarraibideak. 

Ez ezazu ukitu azalera konpartiturik.

Ikuskizunetara behar besteko aurrerapenarekin etortzea gomendatzen da. 

Komunak erabili ditzakezu, baldin eta pertsonen arteko segurtasun-tartea gordetzerik baduzu.

Bete itzazu beti jardueraren arduradunaren jarraibideak, bai eta udal seinaleztapena ere.

http://www.vitoria-gasteiz.org/kultura
http://www.vitoria-gasteiz.org/kultura
http://www.vitoria-gasteiz.org/kultura

