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Tafalla 2021 urria-abendua
Kultur Programazioa



Zentsura eta beldur artean, Shostakovitxek bere 
ahotsa altxatu zuen sinpleki eta ausardiaz, eta 
munduari sinfonia ausart, desafiatzaile eta sakon 
bat oparitu zion. Soinu- eta adierazpen-lengoaia 
berrien bide pizgarri bera egiten du Teresa Catalanek, 
soinuen eta testuren esploratzaileak. Alondra de la 
Parrak dioen bezala, musikak hesiak apurtzeko, arima 
ukitzeko eta komunitate sentimendua ezartzeko 
gaitasuna du.
EGITARAUA: - Atenearen kantua. Teresa Catalán 
(1951) Baluarte Fundazioaren enkargua. Erabateko 
estreinaldia. 5 re minorrean, op. 47 Dmitry 
Shostakovich (1906 – 1975)

Alondra de la Parrak zuzendua. Bakarlaria: Pilar 
Constancio (Txirula)

Max Saria 2019 musika-ikuskizun onenari. Bost 
abeslari liriko dira The Opera Locos filmeko 
protagonistak, operaren arrakasta handiak eta beste 
musika estilo batzuk modu originalean uztartzen 
dituen ikuskizun komiko operistikoa. Yllanaren 
eszenaratze berezia, estetika zaindua eta komediaren 
zentzuarekin, The Opera Locos-ek esperientzia 
berri eta ezberdin bat sortzea lortzen du opera 
esperimentatzeko orduan eta, batez ere, publiko 
guztiengana hurbiltzea modu fresko, ezohiko eta 
dibertigarrian. Platea programa 2021-2022.

urriak 8 ostirala  urriak 15 ostirala  
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa 
“Rompiendo barreras”

Yllana  
“The opera locos”

Sarrera: 24 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:30

M U S I K A

Sarrera: 12 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 20:30

A N T Z E R K I A



Beren aktibismoagatik, feminismoagatik eta 
LGTBI+ pertsonen eskubideekiko konpromisoagatik 
nabarmentzen diren emakumeen lanaren errezitaldi 
poetiko-musikalaz gozatuko dugu: Gloria Fuertes, 
Michele Najlis, Rosa Mª Roffiel, Cristina Peri Rossi, 
Gabriela Mistral eta Gloria Boschen poemak.
Errezitaldia: GLORIA BOSCH Musika eta kantak: 
ROSER MONFORT eta NOEMIE DELAVENNAT.
Antolatzailea: Berdintasun Arloa.

urriak 22 ostirala
Veus de dones 
“Mujeres de carne y verso”

Sarrera: Doan lekua bete arte.
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00

M U S I K A

Sarrera: 3 €                                                                       
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00

Publiko maitea, imajinatu une batez banku bat, usoak 
dituen parke bat eta zuhaitzen udazkena paisaia mar-
gotzen eta gure bizitzak zikintzen. Eta jarrai dezagun 
une batez imajinatzen ezezagun batek gure orainaldiko 
gauzarik baliotsuenetako eta preziatuenetako bat 
eskatzen diola, denbora. Entzuna izan nahi du. Baina ez 
omen duzu astirik, are gehiago, presa omen duzu, presa 
handia. Horri buruzkoa da gure obra. Entzunak izateko 
beharra. Vengo del mar komedia dramatikoa da, edo 
drama komikoa, non kontatzen den guztiak zuk uste 
izan duzuna gaindituko duen. Ziur nago ez zenuela ima-
jinatuko presazko entzuketarik, edo paellak karramarro 
eta kanpaiekin, edo “Vinho garratza” ehun pilularekin 
batera. Uzten badiguzu, eta ez baduzu presa handirik, 
kontatuko dizugu. Egilea: Josu Castillo/Zuzendaritza: 
Rosa Nagore.

urriak 23 larunbata
Camerino Teatro   
“Vengo del mar”

NAFARROAKO ANTZERKI AMATEUR ERAKUSTALDIA



Sarrera: 6 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 20:00

“Hermanos Flamarique” Jota Eskolak eta Tafallako 
Errondallak kontzertua eskainiko dute igande honetan. 
Denbora luze baten ondoren, eskolako ahotsik onenak 
eszenatoki batera igotzen dira berriro, jaialdian 
parte hartzen dutenei Nafarroako irudi eta joten 
errepertorio zabala eskaintzeko. Centro Cultural Tafalla 
Kulturgunera itzuli da tafallar jotaren estilo suhar eta 
findua. Lankidetza berezia: GAITAMARABRASS
Antolatzailea: Jai batzordea

MISSOURI STATE UNIVERSITY 
(AEB). 

ANUNA  (Irlanda). 

urriak 24 igandea
Flamarique Ahizpen Jota Eskola
“Nafarroako Jotaren Jaialdia”

Sarrera: 3 € 
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00

M U S I K A

urriak 26 - 29
Nazioarteko XXVI. Abesbatza Zikloa

M U S I K A

urriak 26 asteartea

urriak 27 asteazkena



Musikaz, dantzaz, antzerkiaz eta ikus-entzunezkoez 
osatutako dibulgazio-ikuskizuna, Nafarroako 
ikonografia erromanikoan eta Erdi Aroan irudikatutako 
antzerkiaren zenbait aztarna ezagutzera emateko.
Astrolabio Romanikok sustatutako ikuskizunean, 
Puntido, El Bardo eta Karretabidea antzerki taldeek, 
dantzariek eta Mutiko Alaiakeko metal taldeak, Haizaldi 
gaitariek eta Gizonok-eko ahotsek parte hartuko dute. 
Basterra elkarteko Xabier Flamarike eta Javier Salvo 
dira zuzendariak.
Antolatzailea: Astrolabio Elkarte erromanikoa.

urriak 30 larunbata
Huellas - Arrastoak Astrolabio Románico

Sarrera: 6 € 
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00

I K U S K I Z U N A

Sarrera: 6 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 20:00

CANTEMUS CHILDREN’S CHOIR  
(Hungaria).

FORTIUS CHAMBER CHOIR  
(Letonia). 

urriak 26 - 29
Nazioarteko XXVI. Abesbatza Zikloa

M U S I K A

urriak 28 osteguna

urriak 29 ostirala



Gertakariak 1950 inguruan jazo ziren, non familia 
aberats bat bizi den frantziar landazabaleko luxuzko 
etxe batean. Gabonetarako prestatzen ari direnean, 
gertaera tragiko bat gertatzen da. Egun osoan zehar, 
zoritxarraren erruduna nor den jakiten saiatuko dira, 
eta, nahi gabe, argitara aterako dira, ordura arte oso 
ondo gordetako sekretuak, etxean bizi diren zortzi 
emakumeetako bakoitza susmagarri bihurtuko 
dutenak. Egilea: Robert Thomas

azaroak 6 larunbata
“El Cambio” Emakume Elkartea 
“Ocho mujeres”

Sarrera: 3 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00

NAFARROAKO ANTZERKI AMATEUR ERAKUSTALDIA

La Tafallesa Musika Bandak, Fernando Bartolome 
Puntido Teatro taldeko kidearen laguntzarekin, 
beldurrezko ipuin bat eskaintzen digu: “El monte de 
las ánimas”. Kontakizun hau 1861ean argitaratu zen 
Gustavo Adolfo Becquer-en Soria izeneko bilduman. 
Kondairak Alonso izeneko gazte bati bere lehengusina 
Beatrizi hildakoen gauean atsegin ematen saiatzean 
gertatutakoa kontatzen digu.

La Tafallesa Musika Banda
Halloween eguneko kontzertua: “El monte de las ánimas”

Sarrera: 3 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00

urriak 31 igandea
M U S I K A



Oihan Vega telebista aurkezle ezagunak umorea eta 
sarkasmoa erabiltzen du euskararen erabileraren 
inguruan hausnartzeko. Bakarrizketa dibertigarri 
batera gonbidatzen gaitu. Ikuskizun honekin Oihan 
Vegak tarte on bat pasarazi nahi dio publikoari eta, 
aldi berean, berarekin harremanetan jarri nahi du, 
euskararen erabilerari buruz hausnartzera eramango 
duen galdera deserosoak eginez. Erritmo arin eta 
ulerterrazeko ikuskizuna. 
Antolatzailea: Euskara Zerbitzua.

azaroak 19 ostirala
Oihan Vega 
“Euskañolitis”

Sarrera: 5 € 
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00

B A K A R R I Z K E T A

Sarrera: 24 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:30

Ravelek eta Stravinskyk inoiz pentsatu gabeko adie-
razpen musikaleko bideak aurkitu zituzten. Denboran 
zehar bidaiatu zuten, iraganaren nostalgiaren eta 
etorkizunaren abenturaren artean, harmonia eta 
orkestra-kolorezko itsasoetan nabigatu zuten. Rave-
lek, Rosa Torres-Pardoren piano beti pertsonalean, 
jazzaren unibertso bizigarrian murgiltzen gaitu, suzko 
erritmoekin. Stravinskyk mugarik gabeko fantasiazko 
lengoaia berritzaile baten hegaldi indartsua goratzen 
du bere Suzko Txoria lanean.
PROGRAMA - Le Tombeau de Couperin. Maurice 
Ravel (1875-1937): Pianorako kontzertua, Sol maio-
rrean. Maurice Ravel -El pájaro de fuego, suite (1919) 
Igor Stravinsky (1882-1971)
Yves Abelek zuzenduta. Bakarlaria: Rosa Torres-
Pardo (pianoa)

azaroak 12 ostirala
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa   
“El vuelo fantástico”

M U S I K A



Sarrera: 6 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 20:30

A N T Z E R K I A

“Elsa eta Mateo Palavrakis gainerako lehiakideei 
agur esan zietenean, ez zekiten gau hartan bertan 
hilda egonen zirenik”. Kontalariaren pertsonaiaren 
hariaren bidez, Palavrakis senar-emazteek Elsa 
eta Mateo haurtzarotik tratu txarren biktima izan 
zirenen ezkontza-bizitza nahasia kontatzen dute. 
Gurasoenganako eta gizarte gaixo batenganako 
gorrotoak elkartuta, bizitza monotono eta funtsik 
gabea daramate, non euren dibertsio bakarra beti 
galtzen dituzten dantza lehiaketak diren. Chloeren 
jaiotzak, bere alaba bakarra, beldur eta larritasun 
espiral batera eramango ditu, azkenean suntsituko 
dituena.

azaroak 26 ostirala

Puntido Teatro     
“El matrimonio palavrakis”

Sarrera: Sarrera: 3 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00

Pasa eta ikusi, iragankorraren laburtasun goxoaz gozatu, 
gure proposamenen artean sartu eta gozatu, garai batean 
herrikoia zen eta orain taulen gainean erbestera ia kondena-
tua izan den eta den genero horretako pieza goxoekin. Oihala 
irekitzen ari da!
Pablo Blancoren “Las iras de la Sultana”. Orcanor jenerala-
ren garaipen militarrek estatu kolpe baten beldurra eragiten 
dute Sultanarengan. Boterea galtzeko susmoak eta beldurrak 
ondorio txarreko zoramen-zurrunbilo batera eramango dute.
Jean-Baptiste Belleyren El retrato parlante lanaren Pablo 
Blancoren egokitzapena. Leandro maitearen absentziaren 
aurrean, Isabel Casandrorekin ezkontzeko zorian dago, bere 
tutore eta maiteminduaren osabarekin. Casandrok, ordea, 
Isabelek emandako ezkontza hitzaren susmoa du, eta bidaian 
joateko itxurak egin ondoren, etxean ezkutatzen da, neskaren 
benetako sentimenduak egiaztatzeko.
Egilea: Pablo Blanco eta Jean-Baptiste Belley/Zuzendaritza 
eta egokitzapena: Pachi Muñoz.

azaroak 20 larunbata

Speculum Vitae     
“Entreentremeses”

NAFARROAKO ANTZERKI AMATEUR ERAKUSTALDIA



Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00

Abend. 2-6 
TUBALA BRASS WEEK

2021ean, “La Tafallesa” Musika Bandak urteurrena 
ospatzen ari da. 160 urte dira 1861ean Felipe Gorritiren 
eskutik sortu zenetik. Martxotik aurrera, La Tafallesa 
martxan jarri da pandemiaren geldialdiaren ondoren, 
eta hainbat kontzertu eskaini ditu, biktimak omenduz, 
Golden Apple Quartet bezalako talde ospetsuei eta 
bertako rock taldeei lagunduz. Oraingo honetan, La 
Tafallesak, musikarien zaindaria den Santa Zezilia 
eguna aprobetxatuz, kontzertu bat eskaintzen digu, 
alde batetik, bandarentzako musika originalarekin, eta, 
bestetik, hainbat talderen kolaborazioekin, hala nola 
Tafallako Txistulariak, Aldamara Gaiteroak eta Tafallako 
Udaleko Erraldoien Konpartsa.

azaroak 27 larunbata

La Tafallesa Musika Banda.
Urteurreneko Musika kontzertua

Sarrera: 3 € 
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00

M U S I K A

Tafallako Udal Musika Eskolako ikasleak & 
Asier Marcoren Erraldoien Konpartsa
Maestro Turrillas, ¡quiero ser artista! 

La Pamplonesa-ren metalak & lagunak
J. Vicente Egeak zuzenduta

abenduak 2 osteguna

abenduak 3 ostirala



“Tafallako Dantza Taldeak Tafallako agertokira itzuliko 
da emanaldi honekin, eta bertan izanen dira Guardiako 
Laguardia Dantza Taldea eta Donostiako Goizaldi 
Euskal Dantzari Taldea. 
Duela hiru urtetik Tafallako Dantza Taldeak harremana 
mantendu du bi talde hauekin, eta, azkenik, euren 
dantzak erakusteko unea iritsi da.
Nafarroako, Arabako eta Gipuzkoako dantzak izanen 
dira ikusgai “.

abenduak 11 larunbata
Tafalla Dantza Taldea, Laguardia Dantza 
Taldea eta Goizaldi Euskal Dantzari Taldea

Sarrera: 3 € 
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00

DANTZA JAIALDIA 
Abend. 2-6 

TUBALA BRASS WEEK

Sarrera: Aben. 2, 6€,  Aben. 3, 12€ , Aben. 5, 6€, Aben. 6, 15€

Broken Brothers Brass Band + Tubala Kids
New Orleans nafar erara

Seraph Brass Ensemble
Metal emakumezkoak

abenduak 4 larunbata

abenduak 6 astelehena



Sarrera: 8 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 20:30

ISPIRIT taldeak hiru abeslari eta lau musikari batzen 
ditu, gospel-soul klasikoekin eta atzean espirituala 
duten XX. mendeko beste abesti handi batzuekin 
osatutako emanaldia aurkeztuz. Ainhoa Eguiguren, 
Lidia Insausti eta Lide Hernando abeslariekin eta Iñaki 
Miguel pianojolearekin batera sortu zen Ispirit, blues, 
soul edo gospel estiloko hainbat proiektutan elkarrekin 
lanean urteak zeramatzatenak. Ispirit aurpegi 
espiritualeko musikan oinarrituta dago eta gospeletik 
eta souletik edaten du. Kideak: Lide Hernando 
(ahotsa), Lidia Insausti (ahotsa), Ainhoa Eguiguren 
(ahotsa), Iñaki Miguel (pianoa), Iñaki Santos (organoa), 
Maria Soriazu (baxua), Andoni Etxebeste (bateria).

abenduak 17 ostirala
Ispirit 
“Gospel kontzertua”

M U S I K A

Sarrera: Doan lekua bete arte.
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 20:00

“Soinuak mugiarazten nau, zuzenean nire gorputzera 
doa eta mugimenduarekin konektatzen nau”
Abenduko lehen bi asteetan, Amaia Elizaran 
koreografo eta interprete tolosarrak soinuaren eta 
mugimenduaren arteko harremana aztertuko du 
Dantzaz antzezleekin batera. Ahotsak, arnasak, 
soinuak eta gorputzak laguntzen diote Elizaranen 
ibilbideari, eta haren lana inprobisazioaren 
inguruko ikerketa-prozesuetan eta espazio ez-
konbentzionaletarako koreografia-sorkuntzan 
oinarritzen da. Esperimentazio laborategi 
honetan, ATALAK taldeak, Mizel Theret dantzari 
eta koreografoarekin eta Liam ó Maonlaí musikari 
irlandarrarekin batera, Elizaranen bilaketa lagunduko 
du, ATALAK mugaz gaindiko sarea osatzen duten 
hirietan aurkeztuko den sormen ibilbide batean.

abenduak 14 asteartea

Atalak 2021 “Amaia Elizaranen 
esperimentazio-laborategia”

D A N T Z A



GABONETAKO HAUR ZIKLOA

Kasildak ez du onartuko besteek “ezin duzu” esatea. 
Gure protagonista neskato bat da, bere izenak 
berak esan nahi duen bezala tinko mantentzen 
dena, eta inoiz ez du itxaropena galtzen, ezta unerik 
txarrenetan ere. Helduekin lider izateko eta oso erabaki 
garrantzitsuak hartzeko beharrezko jarrera du, ez da 
bere ideiak edo beldurrak ezar diezazkioketen norbait. 
Obra baikorra, dibertigarria, samurra eta inspiratzailea 
haurrentzat, eta helduentzako aukera. Edo beranduegi 
dela uste duzu? Kasildak ez du  esango dizu.

Sarrera: 3 € 
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 18:00

abenduak 27 astelehena

Tdiferencia 
“Kasilda kartoi artean”

ANTZERKIA EUSKARAZ

urriak 20 asteazkena

azaroak 24 asteazkena

abenduak 15 asteazkena

“Cortate el pelo”
dokumentalaren proiekzioa

“Montejurra, 76 Claveles rojos para un 
adiós” dokumentalaren proiekzioa

“Motxila 21” dokumentalaren proiekzioa

Sarrera: 1 € 
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 20:00

ZIKLOA FILMOTEKA NAFARROAN



GABONETAKO HAUR ZIKLOA

Sarrera: 3 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 18:00

Paul seme bakarra da eta bere etxeko erregea. Bere ahizpa Iratiren 
jaiotzak, maitatua izateari uzteko beldur intimo batek bera gaindituko 
du, familiaren egonkortasuna mehatxatuz. UniKO 6 urtetik 
aurrerako publiko guztientzako ikuskizuna da, eta anaia-arreba 
jaiotzeak haur batengan eta bere ingurukoengan eragin dezakeen 
jeloskortasunaren isla izan nahi du. Txotxongiloaren eta antzerki 
errealistenaren teknikak nahastuz jeloskortasunaren gai kezkagarria 
planteatzen dugu, aurrez aurre beren gordintasun osoan begiratuz, 
baina umorea inoiz galdu gabe. Eszenatokitik desfilatuko dugu 
Paul, bere gurasoak, bere ahizpa Irati, bere amona, Paulen maistra 
eta Richi -bere peluxezko hartza eta bere kontzientziaren alter 
egoa-, bere zentzurik zabalenean familiako ikuskizun bat egiteko 
asmoarekin, haurrek zein helduek egoerak aurkituko baitituzte 
eta. Aitortuak sentitzeko pertsonaiak. Denbora asko pasatzeko 
eta, bide batez, elkarbizitza, hezkuntza, autoestimua, tristura edo 
atxikimendua bezalako gaiei buruz denok elkarrekin hausnartzeko 
balio izatea espero dugu.

abenduak 29 asteazkena

Teatro paraiso  
“Úniko”

ANTZERKIA

Sarrera: 3 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 18:00

Luisak eta Marisak gitarra elektriko berezi bat jasoko 
dute, zeinarekin osaba Liberto iparraldetik hegoaldera 
eta ekialdetik mendebaldera joan zen. Egunkari bat 
balitz bezala, soka bakoitzak esperientzia zoragarri bat 
du, protagonistek berpiztu ahal izanen dutena, eta, 
horrela, leku ezberdinetara bidaiatu eta istorio ederrak 
deskubrituko dituzte: 6 soka, 6 ipuin.

abenduak 28 asteartea

Pasadas las 4
“ROUTE 6.6.”

MUSIKA ETA ANTZERKIA



Centro Cultural Tafalla Kulturguneko txarteldegian 12etatik 14etara eta 17etatik 21etara. 

On line www.tafalla.es

Sarreren salmenta

MUSUKOA DERRIGORREZ KULTURA ARDURATSUA

Centro Cultural Tafalla Kulturguneak 
entzumen urritasuna duen
pertsonentzat anplifikazio sistema 
jarriko du behar duenaren esku.
Agibideak eta erreserbak Atezaintzan

Centro Cultural Tafalla Kulturguneak 
egiten duen kultur eskaintzaren berri 
izan nahi baduzu, eman zure posta 
elektronikoa: cultura@tafalla.es

En taquilla del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h.

On line en www.tafalla.es

Venta de Entradas


