
Nafarroako Gobernuaren kultura egitaraua datorren asterako

ZINEMA

Donde el bosque se espesa
Nafarroako Filmoteka
Osteguna | 20.00etan

Zinema eta antzerkia nahasten dira filma honetan modu ausart eta berezian, sormen pro-
zesua  agerian  jarriz.  Filmaren  zuzendarietako  batek,  Miguel  Ángel  Calvo  Buttinik,  au-
rkeztuko du filma. 

Yoyes
Nafarroako Filmoteka
Prezioa: 3 euro
Ostirala | 20.00etan

Yoyes, ETA barruan ardurazko postuarekin izendatua izan zen lehen emakumea dugu.
Mexikon exiliatuta egon ondoren bueltatu zen eta bere bizitza berregiten saiatu zen. Baina
bere itzulia ez zen batere erreza izan. Bere ideia aldatu diren bitartean erakundeko kide
ohiak beren itzulia traizio modutzat hartzen baitute. Aurkezpena eta solasaldia Helena Ta-
bernarekin. 

KONTZERTUAK

Nafarroako Orkestra Sinfonikoa
Baluarte (Areto Nagusia)
Asteazken eta osteguna | 20.00etan

Elgarren Biolontxelorako Kontzertua biolontxelorako kontzerturik lirikoen eta distiratsuena
da errepertorio britainiarraren barnean, eta halaber, Asier Poloren kutunenetako bat (Bilbo,
1971). Azken artista hori egoitzan egonen da Baluarte Fundazioan eta Nafarroako Orke-
stra Sinfonikoan,  2018-19 denboraldian.

Gospel & Christmas Songs
Baluarte (Ganbera Aretoa)
Larunbata | 20.00etan

Emanaldi honek tradiziozko afroamerikar musika -bai espiritual beltza, bai gospel musika-
eta herri-tradizio zuriaren gabon-kantak bateratzen ditu, jazzera eramanak.

HITZALDIAK

"Muga zehaztugabeak" hitzaldi zikloa
Nafarroako Liburutegia. 1. Solairu Aretoa
Osteguna | 19.00etan

http://www.culturanavarra.es/eu/agenda/2018-12-20/konferentziak/muga-zehaztugabeak-hitzaldi-zikloa
http://baluarte.com/eus/ikuskizunak-kontzertuak/ikuskizunen-egutegia-1/gospel-christmas-songs/fecha=2018-12
http://www.culturanavarra.es/eu/agenda/2018-12-20/kontzertuak/nafarroako-orkestra-sinfonikoa-29
http://www.culturanavarra.es/eu/agenda/2018-12-21/zinema/yoyes
http://www.culturanavarra.es/eu/agenda/2018-12-20/zinema/donde-el-bosque-se-espesa


Lehen pertsonan idatzitako generoetan aditua den Anna Caballek zabalduko du gai horren
inguruan Nafarroako Liburutegiak antolatu duen zikloa: "Muga zehaztugabeak".

AURKEZPENAK

'Liberoamericanas: 140 poetas contemporáneas' liburuaren aurkezpena
Nafarroako Liburutegia. 1. Solairu Aretoa
Larunbata | 12.00etan

'Liberoamericanas: 140 poetas contemporáneas' antologia eta proiektuaren aurkezpena
sortzaileen gidaritzapean eta irakurketa poetikoak lagun. 

ERAKUSKETAK

Lapoblación Nafarroako Errege Artxibo Nagusian
Nafarroako Errege Artxibo Nagusia
2018/12/01 - 2018/12/31

Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak Lapoblación herriaren inguruko informazio eta doku-
mentu  anitzak  plazaratzen ditu  bere  erakusketa  berri  honetan.  Erakusketa  txiki  honen
ateak abenduan zehar izanen dira zabalik Nafarroako Artxiboan. Sarrera doanik izango da
honako ordutegian: egunero 10:00etaik 14:00tara eta 17:00etaik 20:00tara, asteburu eta
festa egunak barne. Asteazkenetan berriz,10:00etatik.20:00tara. 

Habitación: oinez eta eskuz
Huarte Zentroa
2018/12/06 - 2019/01/20
Ordutegia:  ostiraletan  17:00etatik,  20:00etara/  larunbat  eta  igandetan  11:00etatik,
14:30era

Pauso bat, bi pauso, oinez, burdin hesi bat, aloe eta kalanchoe, harri bat, paperontzi bat
eta kartoi zati bat, beste pauso bat, farola bat, txakur handi bat, hiru emakume, kartel bat,
horma bat eta hodei bat, klaxon bat, argazki bat, beste pauso bat, tximinia, semaforo bat,
plastiko poltsa bat hegaka, itzal bat, zubi bat, enbor zulatu bat, hosto horiak, ziklista bat,
zuhaitz handiak, hesi bat eta txirrista bat, baratzeak, lore laranjak, bidea, zapata bat, egu-
zkia, haur-aulkitxo bat, hormatxoriak, beste pauso bat, errota, txorien etxetxoak, bibotedun
gizon bat, bideberria, aztapu bat, beste laino bat, gurutzea eta ateri bat, kalbarioa. Oinez
eta eskuz. 

Karlismoa zineman
Karlismoaren Museoa (Estella-Lizarra)
2018/11/14 - 2019/04/28
Ordutegia: larunbata 10:00h - 14:00h y 16:00h a 19:00h | igande eta jai egunak 11:00h -
14:00h

Gaur hasita eta apirilaren 28rarte Lizarrako Karlismoaren Museoak erakusketa berri bat
edukiko du ikusgai: "Karlismoa zineman". Eneko Tuduri historiagilea izan da proposamen

http://www.culturanavarra.es/eu/agenda/2018-11-14/erakusketak/karlismoan-zineman
http://www.culturanavarra.es/eu/agenda/2018-12-06/erakusketak/habitacion-oinez-eta-eskuz
http://www.culturanavarra.es/eu/agenda/2018-12-01/erakusketak/lapoblacion-nafarroako-errege-artxibo-nagusian
http://www.culturanavarra.es/eu/agenda/2018-12-22/konferentziak/liberoamericanas-140-poetas-contemporaneas-liburuaren-aurkezpena


honen komisarioa.  Erakusketa sei  esparrutan dago banatuta eta karlismoaren urteetan
girotuta dauden edota XIX. 

Baxenabarre, lurralde berezia/ Basse Navarre
Nafarroako Errege Artxibo Nagusia (Areto Nagusia)
2018/10/10 - 2019/01/13

Susana Herreros Lopetegik komisariatutako erakusketa hau bi zatitan taldekatutako  16
beira-arasez osatuta dago, eta horietan, esparru txiki eta estrategiko horren bilakaera jarri
dute ikusgai, jatorrietatik Frantziako Iraultzaren (1789) ondorioz erresuma bezala desa-
gertu zen arte.

Macla, mamua, bismuto, vicario
Oteiza Museoa
2018/07/27 - 2019/01/20

Oteiza Museoaren produkzioa, Huarte Arte Garaikideko Zentroaren
partaidetza. Lankideak: “la Caixa”  Fundazioa, Nafarroako Kutxa Fundazioa, Eguesibarko
Udala  eta  Caniche  Argitaletxea.  Oteiza  Museoak  “Macla,  mamua,  bismuto,  vicario”
erakusketa proiektua aurkezten du. Oteizaren obrari buruzko erakusketa interbentzio hau
Karlos Martínez B. eta Javier Arbizu artistek berariaz ondu dute Altzuzako zentrorako
eta Hazitegia programako lehen interbentzioa izango da.

Dora Salazar. Inspiración. Espiración. Expiación
Nafarroako Museoa (kapera)
2018/10/26 - 2019/03/24

Dora Salazar (Altsasu, 1963) Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren fakultatean ika-
sitako  artista  plastikoa  da.  1985ean  bere  lehenengo  erakusketak  eskaini  zituenetik,
etengabe agertu da bilduma pribatuetan eta publikoetan.

BISITAK ETA IBILALDIAK

Iruñeko Katedraleko klaustroaren lanak
Iruñeko Katedrala
Igandea  | 10.00etan, 11.00etan, 12.00etan

Bisitak doakoak dira, eta hiru ordu hauetan egiten dira: 10:00, 11:00 eta 12:00etan.
Ordubeteko iraupena dute, gutxi gorabehera. 14 urtetik gorakoak izan behar dute bisita-
riek, eta mugikortasun-arazorik ez izan. Oinetako lau eta erosoak eraman beharko dituzte,
obrako aldamiotik ibili beharko baitute.

"Karlismoa zinemaren ikuspegitik" erakusketara bisita
Karlismoaren Museoa (Estella-Lizarra)
Dohainik aretoa bete arte
Osteguna | 17.00etan

"Karlismoa zinemaren ikuspuntutik: karlismoaren irudia narrazio zinematografikoan" eraku-
sketa ezagutzeko bisita, Eneko Tuduri komisarioaren eskutik.

http://www.culturanavarra.es/eu/agenda/2018-10-28/bisitak-eta-ibilaldiak/katedraleko-klaustroaren-lanak-2
http://www.culturanavarra.es/eu/agenda/2018-12-20/bisitak-eta-ibilaldiak/karlismoa-zinemaren-ikuspegitik-erakusketara-bisita
http://www.culturanavarra.es/eu/agenda/2018-11-02/erakusketak/dora-salazar-inspiracion-espiracion-expiacion
http://www.culturanavarra.es/eu/agenda/2018-10-22/erakusketak/macla-mamua-bismuto-vicario
http://www.culturanavarra.es/eu/agenda/2018-10-22/erakusketak/baxenabarre-lurralde-berezia-basse-navarre


SARI BANAKETA

Museatu eta bidaiatu
Iruñeko Civicanean (Pío XII Pasealekua, 2 Bis)
Osteguna / 19.00etan

"Pasaportea, museatu eta bidaiatu" kanpainiaren sari teknologikoen banaketa.

http://www.culturanavarra.es/eu/agenda/2018-12-20/sari-banaketa/museatu-eta-bidaiatu

