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Maiatzaren 16an hasiko gara 2021-22 ikasturte bukaerako bilera orokorrak egiten. Presentzialak izango
dira, eta deialdia Alexia bidez
" jasoko duzue.
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Oharra: zaintza zerbitzua izango da HHko eta LH1go zikloko bilerak direnean. Zaintza zerbitzua
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Zatoz gure herri zoragarria ezagutzerat, bertso ederretaz gozatuz eta ikastola lagunduz!
•

Data: maiatzak 14, larunbata

•

Ordua: 17:30

•

Bertsolariak: Amets Arzallus, Maialen Lujanbio, Andoni Egaña, Maialen Arzallus eta Maddi-Ane

Txoperena.
•

Prezioa: 10€ (haurrak doan)

•

Sarrerak: Xaia ostatuan, bertsosaioabiriatu22@gmail.com helbidean edo (+33) 673 190 707 /

(+33) 657 735 290 telefono zenbakietan.
•

Ondoren: pintxo potea.

Apartekoak
1. Oiartzuna etorri diren bizilagun berriei harrera
2015etik Oiartzungo bizilagun berriei egin izan zaie HARRERA-SAIOA Oiartzunen. Buletin hau baliatu nahi
dugu hurrengo harrera saioan PARTE HARTZERA GONBIDATZEKO. Oiartzuna etortzen den herritar
berria saio hauetara etortzea bezain GARRANTZITSUA DA, BERTAKO HERRITAR ETA ERAGILEEN
PRESENTZIA, harrera askoz naturalagoa baita esperientziak lehen pertsonan kontatuta, beste batek
kontatuta baino.
Oiartzungo Udaleko Euskara eta Gizarte Ongizateko Saila eta ABARAXKA ludoteka elkarlanean aritu dira
MAIATZAREN 13rako, saio berri bat antolatzen. Asmoa da otordutxo baten inguruan Oiartzuna
etorri berri diren herritarrak eta bertan lehendik bizi garenak elkartzea: urrutitik eta ez hain
urrutitik etorritako auzokide berriak, betitik edo aspalditik Oiartzungo herritarrak direnak, haurrak,
helduak, gurasoak… Saio honetan bertako eta urrutiko JAKIAK eta KANTUAK izango dira protagonista.
Otordutxoa antolatzeko interesgarria iruditu zaigu hainbat partaidek norberak prestatutako zerbait
ekartzea: Euskal Herriko eta atzerriko platerrak dastatzea da ideia. ZUK ere ekarri dezakezu zure
espezialitatea! Beraz, hurrengo hitzordua hau da:
•

Eguna: 2022eko maiatzaren 13a (ostirala).

•

Ordua: 18:00

•

Lekua: Abaraxka ludoteka, Kontzejupe plaza z/g

EGIN DIEZAIEGUN HERRIKO BIZILAGUN BERRIEI GURI EGITEA NAHIKO GENUKEEEN HARRERA!
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2. ‘Mitoak eta Ziklizitatea’ tailerra: maiatzak 13
Loregorri taldeak eta Haziak egitasmoak Mitoak eta Ziklizitatea tailerra
antolatu dute hezitzaileentzat eta gurasoentzat bereziki.
Bertan hilerokoaren inguruko gaiez ariko dira, kezkak argituz, mitoak
hautsiz eta gaiaren inguruan hausnartuz. Animatu giro goxo eta atseginean
ariko dira eta!
•

Data: maiatzaren 13a, ostirala

•

Ordua: 17:00etan

•

Tokia: udaletxeko pleno aretoa

3. Kontzertu didaktikoa: maiatzak 7
Abaraxkak eta Soinueneak antolatuta, kontzertu didaktikoa izango da bihar larunbata Ergoienen.
•

XIROLARRUA: JUAN MARI BELTRAN ETA FERNANDO JALON, familian ikasi eta aritzeko

•

Data: bihar larunbata, maiatzak 7

•

Ordua: 11:30ean

•

Tokia: Soinuenea Herri Musikaren Txokoan

4. Haur Literatura ekimen LGTBIQ+ eta feminista
Aurten lehenengo aldiz ekimen hau antolatu dute Oiartzunen. Maiatzaren 14an, larunbata, liburu
txokoak izango dira, txapa eta orripunttu tailerrak ere bai, musika lasaia… Baita Kontzejupe
Plazako eskaileren margoketa ere.
Informazio guztia atxikitako orrialdean duzue.

5. AR Redadeg: bidaia Bretainiako “Korrikara”
Karaezekin Senidetza Taldeak eta AEK-k bidaia antolatu dute Bretainiako AR Redadeg lasterketan parte
hartzeko, maiatzaren 25etik 29ra. Xehetasun guztiak atxikitako orrialdean dituzue.

Hasten
naiz
irakurtzen
Orain
ezin dut
hitz
egin, eta /gero deitzen dizut /
Hasiko
naiz
irakurtzen
Orain
ezin dut
hitz
egin, eta gero deituko dizut

