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Tafalla 2022 iraila-abendua
Kultur Programazioa



Ama hil da, hori da egia. Kantu bat, dantza bat, erritu 
bat... lore bat eskaini nahiko nioke. Hildakoei gorazarre 
egiteko abesten ziren bertsoak dira ERESIA, baina nik 
jada, ez dut kanturik hildako ama agurtzeko. 
Maite dugunaren heriotza datorrenean, zer egin? Nola 
agurtu?
Nola begiratu bizitzari?
Maitasuna da akaso guztiaren erantzuna? 
Ohiko dolu errituak nahikoak ez direnaren sentsaziotik 
abiatuta, dispositibo poetikoen bidez bestelako dolu 
praktika esperimentatzeko xedea nuke, ekintza 
eszenikoa bera, dolu erritu kolektibo bilakatuz.

Beatriz Arzamendik, Baluarte Fundazioak SGAE 
eta AEOS Fundazioen enkargua egiteko hautatu 
duen konpositoreak, imajinatu eta eraiki ditu, eta 
misterioaren eta antzinako magien soinuak ateratzen 
ditu orkestratik, sorginen unibertsoa omentzeko. 
Fallaren su eraldatzailearen eta haren energia ahaltsu 
eta pasionalaren bidez, Berliozen mundu sinfoniko 
fantastiko eta oparora itzuliko gara.

EGITARAUA: 
1. Zatia: Beatriz Arzamendi (*1961): Sorginen soinua* 
Manuel de Falla (1876-1946): El amor brujo [versión 
1925] 
2. Zatia:  Hector   Berlioz (1803-1869): Sinfonía 
fantástica, op. 14
Perry Sok zuzendua. Kantaria: Marina Heredia

irailak 23 ostirala   irailak 30 ostirala   
Oier Zúñiga   
“Eresia” Geuretik sortuak proiektua

Nafarroako Orkestra Sinfonikoa 
“Noche de brujas”

Sarrera: 3€
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 20:00

A N T Z E R K I A  euskaraz M U S I K A

Sarrera soltea: 24 €  Abonatua: 20 €  Gazte 8 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:30



Psikiatriko baten gela batean garatzen da, non 
paziente-talde bat, hura ixtear dagoenean, beste leku 
batera eramatearen zain dago.  Itxaronaldi horretan, 
sei pertsonaia protagonistek, tximeleten arimaz, 
egunak pasatzen ikusten dituzte, inor haien bila etorri 
gabe, eta iragana orainarekin nahastuta ikusten dute. 
Nahitaezko bizikidetzaren aurrean giza izaerari buruzko 
hausnarketa, gatazka eta deabru pertsonalak agertuz, 
irrazionala argitasunarekin batera bizi den mundu bat 
agertuz, non pertsonaiak birsortzeko nahiak eramatea 
uzten duten.

Nafarroako Amateur Antzerkiaren Erakustaldia

SanFran, Bilbo, 70eko hamarkadan: kolore guztiak, 
maitasuna eta izua esnatzen dira gauez hango 
kaleetan. Bertan bizi dira gizon jaiotako emakumea, 
alabarik gabeko ama eta amarik gabeko alaba. Auzoan 
ezer ez da berdina izan hirurek topo egin zutenetik.
Thriller bokazioz jaio ondoren poesiaren dardarak 
astindutako testua. Inoiz kontatu gabeko hainbat eta 
hainbat umeren historia da Tarara; erraietarainoko 
bidaia iniziatikoa, adikzio sortzailea. Barkamenari 
buruzko ipuina ere bada, desberdintasunari kantatua, 
Txanogorritxuk otsoei biolina jotzea lortzen duenean

urriak 1 larunbata urriak 8 larunbata
Aula de Teatro Jus-la-Rotxa  
“El filo de las mariposas”

Hika Teatroa  
“La Tarara”

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

Sarrera: 10 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00

A N T Z E R K I A A N T Z E R K I A



Zer da mentalismoa? Ez da denbora luzez Pertzepzio 
Extra Sensorial deitu izan den hori baino gehiago, ezta 
gutxiago ere (P.E.S. edo P.S.I. ingelesezko sigletan) 
Irakurri beste pertsona baten adimena. Pentsamendu 
bat, irudi bat edo soinu bat burmuin batetik bestera 
transmititzea. Ez da magia. Denok entzun dugu 
askotan: gure garun-ahalmenaren ehuneko txiki bat 
baino ez dugu erabiltzen. Bada, oraindik erabiltzen 
ez dugun zati horretan gaitasun HORI dago. Eta, nire 
karreran lehen aldiz, hori frogatzeko asmoa dut. Ongi 
etorri SÍ! TIENE SENTIDO ikuskizunera. Eta gogoratu 
dena zure irudimenaren emaitza dela... eta EZ eman 
buelta gehiago, EZ du zentzurik. BAI, elkar ikusiko 
dugu! 

urriak  21 ostirala
Anthony Blake  
“Sí! tiene sentido”

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

I K U S K I Z U N A

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

Jazzy Leap eta Jazzy Leap Band taldeek kontzertua 
eskainiko dute berriro Centro Cultural Tafalla Kultur-
gunean. “Una noche en los Óscar” galaren bidez, sari-
banaketa baten atmosfera eta glamourra birsortu nahi 
izanen dira, jatorrizko abesti onenaren Oscar sariaren 
abesti izendatuen eta irabazleen ibilbidea eginez, joan 
den mendeko 30eko hamarkadatik gaur egunera arte. 
Ikus-entzuleak horretarako jantzita joatea gomendat-
zen da, eta Hollywoodeko benetako izar sentituko dira. 
Beren galarik onenak alfonbra gorrian izanen dituzte, 
gero musikarekin batera proiekzioak eta Oscar sarien 
aurkezleen umore garratza izanen dituen ikuskizun 
batez gozatzeko.

urriak  14 ostirala
Nafarroako Ganbera Abesbatzaren Jazzy Leap  
“Una noche en los Óscars”

M U S I K A



NEW DUBLIN VOICES (Irlanda).

 

urriak 31 astelehena

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

PADEREWSKI CHAMBER CHOIR (Polonia). 

ADOLF FREDRIK’S GIRLS CHOIR  (Suedia). 

urriak 29-31
XXVII Nazioarteko Abesbatza Zikloa

M U S I K A

urriak 29 larunbata

urriak 30 igandea



CONSERVAR, latinetik kontserbatu. “Con” “cum”-etik eta 
“servare” aurrizkiek osatua, diru-bilketa ona egitea esan 
nahi duena.  Zerbaiten edo norbaiten iraunkortasuna edo 
osotasuna mantentzea edo zaintzea.
Norbait bizirik eta kalterik gabe mantentzea. 
Ohiturak eta usadioak praktikatzen jarraitzea. 
Zerbait kontu handiz gordetzea. Elikagai bat ingurune 
egoki batean zaintzea.  Bidaia hau nire aitona-amonei 
egindako galdera-sorta bat da, haiek nirekin gordetzeko 
nire nahia, ausentzia saihesteko nire pirueta pertsonala, 
nire bizitzako lau pertsona garrantzitsuei egiten 
diedan omenaldia, oroimena gordetzeko nahia, hura 
botilaratzekoa.
Ez ditut ontzietako estalkiak itxi nahi, ireki nahi ditut eta 
elkarrekin begiratu dezagun nire aitona-amonen bidaia 
bezala hasten den eta non amaitzen den ez dakidan 
bidaia honen barrura.

El Patio teatro  
“Conservando la memoria”

Sarrera: 8 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00

azaroak 12 larunbata
A N T Z E R K I A

Bachek arimarentzako elikagairik onena oparitu zion 
Gizateriari, edertasun garbiko Ofrenda bat, zeinaren 
kontrapuntu zoragarriak Webernek usain puntillista 
delikatuetan eta tinbre-joko zehatzetan murgildu 
baitzituen. Beethoven Askatasunaren Heroi bihurtu 
zen eta bizitasun liluragarriz defendatu zuen bere 
Heroikan, emozio eta ehunduren sumendian. Jukka 
Tiensuuren ahotsak orkestraren grabitaterik ezaren eta 
nota onirikoen bidez shengaren atmosfera exotikoetara 
eramaten gaitu.
EGITARAUA: Perry Sok zuzendua. Bakarlaria: Wu Wei (sheng).
1. Zatia: Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Ricercare 6ra ( Webern)
Jukka Tiensuu (1948): Teoton, sheng eta orkestrarako kontzertua
2. Zatia:  Ludwig van Beethoven (1770-1827):
 3. sinfonia, Mi bemol maiorrean, 55. op. “Heroica”

azaroak 4 ostirala
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa
“Héroes y ofrendas”

Sarrera soltea: 24 €  Abonatua: 20 €  Gazte: 8 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:30

M U S I K A



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

La Tafallesa Musika Bandak errepertorio 
tradizionalarekin emanen dio hasiera Centro Cultural 
Tafalla Kulturguneko kontzertu-denboraldiari. 150 
urte baino gehiagotan zehar banda hau zerbaitetan 
nabarmendu bada, bere egitarauen barruan beti izan 
duen zarzuela musika kopuruan izan da. Horregatik, 
oraingo honetan, zarzuela aukeraketa onenak 
erakusten dizkigute, genero hau maite dutenentzat 
oso ezagunak direnak.

azaroak 19 larunbata

La Tafallesa Musika Banda
“Selección de zarzuelas”  

M U S I K A

Porrotari buruzko obra. Jadanik bera izan nahi ez duen 
arnegatua. Ni naiz naizena. Euskal diaspora Idahon eta 
Nebraskan. Cowboy bat txistua botatzen. Hiru pertsona 
80ko hamarkadan hasi eta gaur, hemen, zure aurrean 
amaitzen den istorio bat kontatzen. Sioux indiarrak euskal 
folklorea defendatzen. «Bila» dioen kartel bat. Saloon 
bat hustea. Beste okupazio bat. Clint Eastwoodek dio ez 
duela soldaduskara joan nahi. 1880 da. Bolbora eta goma 
2. Nuklearrik ez, ez hemen ez inon ez. Urrearen sukarra 
eta ontziolen itxiera. Pentsamenduaren etsipenari 
eta borroka kolektiboei buruzko istorioa. Belaunaldi 
baten amaiera. Polizia askok dibertsio gutxi. Porrota. 
Ameriketako Estatu Batuetako erreserbak. Punkaren 
gordelekuak. Biak erresistentzietara murriztuta. 
Zeruertza. Nire atzetik datorren jendea. Oraindik 
kolonizatzeko dagoen belardi zabal bat, nire atzean. Gaur. 
Da. Etorkizuna. La Polla Records-ek abesten zuena.

azaroak 18 ostirala
Olatz Gorrotxategi 
“Mierda de ciudad” La historia del rock radical vasco.

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

A N T Z E R K I A



Sarrera:Sarrera:  Sarrera doan lekua bete arteSarrera doan lekua bete arte
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 20:00

ATALAK Sareak, bere azken esperimentazio labora-
tegian, Christine Hassid koreografoaren eta Laurent 
Valera artista plastikoaren KOLI ikerketa proposamena 
jaso du, biak Nouvelle Aquitainekoak eta eguneroko 
bizitzako elementu baten bidez mundua merkantilizat-
zearen auzian nahasiak: kartoizko ontziak

azaroak 30 asteazkena

Atalak 2022
“Sareko esperimentazio laborategia”

DANTZA

Maestrissimo “Allegro e molto vivace” ikuskizuna da, 
ganbera-kontzertuaren, komedia satirikoaren eta 
garaiko erretratuaren erdibidean dagoena. Yllana 
estiloan, XVII. eta XVIII. mendeen artean (Barrokoa eta 
Neoklasizismoa), soka-laukote baten abenturak eta 
zoritxarrak erakusten dira.
Pagagniniren ildo beretik, baina berezko entitate 
batekin, Maestrissimok ikusleei atsegin emanen 
die estetika oso zainduarekin eta pertsonaia 
dibertigarriekin, etika, sorkuntza, originaltasuna eta 
arteak gizartean duen balioa jorratuz, eta, aldi berean, 
musika klasikoaren une gailenak errepasatuz.

azaroak 26 larunbata

Yllana Teatro  
“Maestrissimo”

Sarrera: 12 € 
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:00

A N T Z E R K I A



Gloria flamenkoaren munduan nabarmentzen hasi 
den dantzari baten ama da. Bere amatasun goiztiar 
eta ustekabekoaren eta bizitzea egokitu zitzaion 
garaiaren ondorioz, Gloriak ezin izan zuen berak nahi 
bezala ikuskizunaren munduan jardun, baina orain, 
bere heldutasunean, alabari akonpainatzen, laguntzen 
gozatzen du, hura babesten eta aholkatzen... Eta, 
azken batean, bere amets eta ilusio guztiak bertan 
proiektatuz eta artista baten eta bere amaren arteko 
egoera tipiko asko agerian jarriko diren nahaste 
zentzugabeak sortuz.
Ikuskizun hau kafe-abeslariaren kulturan eta 
barietateen antzerkian oinarritzen da; umorea, kantua 
eta flamenko dantza tradizionalena, kopla, ironia eta 
nola ez inprobisazioa nahastuz.... Artistaren amari 
omenaldia. Ama guztiei. Artista guztiei.

abenduak 16 ostirala
Choni compañía flamenca 
“La gloria de mi mare”

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

ANTZERKIA ETA DANTZA

GABONETAKO HAUR ZIKLOA

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

Maitasun guztia eszenaren gainean jartzen da familia-
ikuskizun honetan, kulturaren botere eraldatzailean uste 
osoa izanez. Haurren maitemintzea oso ohikoa da haur 
txikietan, eta emozio horri enpatiatik eta errespetutik 
heldu behar zaio. Une bikaina da maitasun erromantikoa 
desmitifikatzeko. Neskek printzesa gisa eta mutilek 
gerlari gisa jardutea ez da haurtzaroko jolas inozente 
bat bakarrik. Gizarteak maitasun erromantikoaren ideia 
oinarritu duen ustea da, eta gizakiek bizitzako etapa 
guztietan errepikatzen dutena. Indarkeria matxistari 
aurrea har diezaiokegu adin txikietan. Eredu horiek 
sufrimendua eragiten dute, ez direlako benetakoak, eta 
maitasuna errespetutik, bestearen aintzatespenetik eta 
desberdintasunaren onarpenetik irakatsi behar da. 

abenduak 27 asteartea

Tdiferencia 
“Tailoviu.”

ANTZERKIA EUSKARAZ



GABONETAKO HAUR ZIKLOA

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

¿DE DÓNDE VIENEN LAS CANCIONES? musika 
esperientzia aktibo eta sortzailetik sentitzera 
bultzatzen duen kontzertu interaktiboa da. Keinuaren, 
umorearen, fantasiaren eta, jakina, musika-tresnen 
bidez, soinu-paisaiez, jokoez eta abestiez gozatuko 
dugu. Arrakasta handi batzuk, hala nola “Sou Feliz”, 
“Sueño Tropical” edo “Súper Piojo”, musika-bidaia 
honi bizia ematen dion errepertorioaren zati dira, eta 
musika instrumentalak, abestiek eta instrumentu 
bitxiek erakutsiko dizkigute... nondik datoz abestiak?

abenduak 28 asteazkena

Muu!  
¿De dónde vienen las canciones?

M U S I K A

Sarrera: 10 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 18:00

Familia osoarentzako ikuskizun dibertigarria, 
eszenaratze handiarekin eta zuzeneko ahotsekin, 
inklusioaz hitz egiteaz gain, desberdinak direnek 
jasaten duten jazarpena bezalako gaiak ukitzen 
dituena. Arimadun musikal honek erakusten du 
gizabanako guztiek dutela zer esana, belarrien tamaina 
gorabehera.
EL MUSICAL, desgaitasuna duten eta ez duten 
aktoreen ikuskizun koloretsua. Abesti dibertigarriz 
beteta dago, eta txikiek eta helduek elkarrekin 
gozatzeko balio dute, desberdinak direnak 
errespetatzearen garrantzia ikasten duten bitartean.

abenduak 29 osteguna

Candileja producciones
“Dumbo, el musical”

M U S I K A



GABONETAKO HAUR ZIKLOA

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

El secreto del Viento Azul ipuina Espainiako Orkestra 
eta Abesbatza Nazionalak Belen Otxotorena idazle eta 
narratzaileari egindako enkargua da. Jacob de Haan, José 
Alberto Pina, J. Vicent Egea, Rafael Mullor edo Arturo 
Márquez bezalako autoreen musika-funts baten gainean, 
“La Tafallesa” ren zurezko eta metalezko haizezko 
instrumentuak munduko txori eder eta melodiatsuenak 
bihurtu dira: koloretako pistoiak eta lumak, ahoak eta 
mokoak, askotariko pintoak, hodiak eta hegoak, airea 
etengabe sartzen da, baina ezin dute hegan egin, “Mister 
Time” gaiztoak Haize Urdina harrapatu baitu eta haren 
sekretua bereganatu baitu. Hori gabe, ezinezkoa da nork 
bere erritmora, bere estilora, bere airera hegan egitea... 
orduan, txoriek hegan egin ahal izango dute berriro?

abenduak 30 ostirala

La Tafallesa Musika Banda eta Belén 
Otxotorena  “El secreto del viento azul ”

M U S I K A

irailak 29 osteguna

urriak 19 asteazkena

“Tenéis que venir a verla”
filmaren proiekzioa
Saio bereziak Itsaso Aranarekin

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

Sarrera: 4 €                                                     18:00 
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 20:15

ZIKLOA FILMOTEKA NAFARROAN

“Converso” David Arratibel

filmaren proiekzioa



azaroak 23 asteazkena

abenduak 14 asteazkena

“Penitencia” Pili Mugica

filmaren proiekzioa

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

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

ZIKLOA FILMOTEKA NAFARROAN

  

abend. 1etik 11ra
TUBALA BRASS WEEK

Centro Cultural Tafalla Kulturguneko txarteldegian

12etatik 14etara eta 17etatik 21etara. 

On line www.tafalla.es

Sarreren salmenta

Centro Cultural Tafalla Kulturgu-
neak egiten duen kultur eskaint-
zaren berri izan nahi baduzu, eman 
zure posta elektronikoa: cultura@
tafalla.es

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

“Our voices», «San Simon 62» eta «Alas/Tierra”
Zinema. ShortZinema film laburren 
aukeraketa: 


