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ots. 10 ostirala

Sarrera: 8 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:30

La Tafallesa Musika Banda 
“Sorotan Bele Gogoan” 

Sorotan Bele Gogoan 1990eko hamarkadako Euskal 
Herriko folk-pop talderik garrantzitsuenetako bat 
omendu nahi duen musika ikuskizuna da. Sorotan 
Bele (Hondarribia, 1990 - 1996) oihartzun handia 
izan eta hiru disko argitaratu zituen taldea, bere abesti 
asko himno bihurtu ziren abiadura bizian; kaleak eta 
tabernak bozgorailu itzela ziren eta Sorotan Bele 
entzuten zen une oro. Taldea desagertu den arren, 
Euskal Herriko kulturaren eta musikaren gordailuan 
gelditu dira betiko abesti asko. Orain nahi duguna da 
abesti horiek berriro gogora ekartzea, baina euskarri 
berri batean. Sorotan Bele Gogoan ikuskizunak 
jatorrizko taldeko bi musikari (Gorka Sarriegi abeslaria 
eta Urbil Artola gitarrista) eta “La Tafallesa” Musika 
Banda uztartuko ditu. 

M U S I K A
ots. 17 ostirala

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

A N T Z E R K I A

Spasmo Teatro 
“Galerías Tonterías” 

Anbizio handiko arduraduna, Galerías Tonterías 
izeneko gure merkataritza-gune handian gertatzen 
den trama nagusiaren erdigunea da.
Bere ondasuna bere goi-karguaz baliatuz lortzen du, 
atal ezberdinak bere feudoa bihurtuz. Eskrupulurik 
gabeko gizon bat, enplegatuak nahi bezala 
menperatzen dituena diruak itsutua, egunetik egunera 
gero eta gehiago aberasteko. Bitartean, inguruan 
egoera dibertigarri eta eldarniotsuenak gertatzen dira, 
hamaika pertsonaiaz beteriko ingurune zoro batean. 
Spasmoren umorerik onena, hitzik gabeko ikuskizun 
zaratatsu batean.



ots. 24 ostirala

Sarrera: 24 € / Abonatua: 20 € / Gaztea: 8 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:30

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

Nafarroako Orkestra Sinfonikoa
“Contrastes” 

Beethovenen musika bultzatu zuten energiak, 
isiltasunak eta suak Unsuk Chin jenioa komunikatzen 
zen elkarrizketa-koaderno haietan inspiratutako obra 
bat sortzera eraman zuten. Kontrasteen indarrak 
orekaren eta harmoniaren barruan aurkitu zuen bere 
bidea Praga sinfonian, Mozarteren orrialde original 
eta zirraragarrienetako batean. Ekaitz batek bezala 
lehertu zen oinordekoaren Laugarren Sinfonia, Brahms, 
tragikoa eta heroikoa, bere handitasun arkitektonikoan.
EGITARAUA: Perry Sok zuzendua.
Lehen zatia: Unsuk Chin (1961): Subito con forza 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): 38. sinfonia Re 
Maiorrean, K504 “Praga”
Bigarren zatia: Johannes Brahms (1833-1897): 4. 
sinfonia mi minorrean, op. 98

mar. 10 ostirala

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

Producciones Maestras
“La Malpagá” 

90eko hamarkadako lehen egunetan, Bartzelonako 
Arcadia kabare-klubean gaude. Sevillaren alaitasun 
preolinpikoa eta erakusketa aurrekoa giro-giroan 
nabari da. Hamarkada bat dugu zain, harrigarria 
eta itxaropen ekonomikoz betea. Gaur, 1990eko 
urtarrilaren 8an, Clara in the Dark vedettearen 
zain gaude, bere La Malpagá show berriaren 
estreinaldirako. Beti bere piano-jotzaile leial eta 
lagun Marie Brizardekin, ahots onduko emakumea 
eta uko eta isiltasunez betetako bizitza. La Malpagá, 
publiko helduari zuzendutako barietate ikuskizun bat 
da, aldizkari estilo hutsena, non Espainiako iragan ez 
hain koloretsua etorkizun hobe baten itxaropenarekin 
nahasten den. 



Pianoari, Musikari eta bere eromenari eskainitako 
bizitza osoan zehar, plazer handiz hartzen dugu 
Joaquin Achúcarro, Griegen alaitasun lirikoa eta bere 
iparraldeko argi magikoa erakusten diguna. Erik 
Nielsenen gidak Brucknerren unibertso sinfoniko 
sakon, oparo, erlijioso eta solemnean sartzen gaitu, 
nostalgiaz jantzitako melodia luze eta inspiratuekin.

EGITARAUA: Erk Nielsen-ek zuzendua
Lehen zatia: Edvard Grieg (1843-1907): Piano eta 
orkestrarako kontzertua, op. 16
Bigarren zatia: Anton Bruckner (1824-1896): 9. 
sinfonia mi minorrean, op. 98

mar. 17 ostirala

Sarrera: 24 € / Abonatua: 20 € / Gaztea: 8 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:30

 M U S I K A

Bilboko Orkestra Sinfonikoa
 “Maitasuna eta debozioa”

M U S I K A
mar. 11 larunbata

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

La Tafallesa Musika Banda 
“Banda-musika, emakume-sinadurarekin” 

“La Tafallesa” Musika Bandak martxoaren 8ko emaku-
mearen egunean egiten diren ekitaldiekin bat egiten 
du, emakumeek idatzitako musika bandarako obrak 
entzuteko kontzertu batekin. Konposizioaren mundu 
honetan, normalean gizonena, La Tafallesak omenal-
dia egin nahi die musikan bere aletxoa jartzen duten 
eta programazioetan askotan isiltzen diren emakume 
konpositore guztiei.



mar. 24 ostirala

Sarrera: 8 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 21:00

Etxekalte

Bermeoko laukoteak, Etxekaltek, Nor Da Norbera? 
kaleratu du, bere lehen LPa (Elkar, 2022). 2015ean sortu 
zenetik, taldeak 90eko eta 2000ko hamarkadetako 
estiloen eragina izan du, grunge, post-rock edo rock 
alternatiboa nabarmenduz. Lan berri honetan, diskoa 
osatzen duten hamar abestiek izenburuak planteatzen 
duen galderari erantzuten diote: “Nor da norbera?”, 
baina erantzun bakarra eman gabe. Biraren lehen 
egunetan harrera ona izan ondoren, 2023an taldeak 
kontzertuak ematen jarraituko du Euskal Herrian eta 
kanpoan ere bai.

R O C KR O C K
mar. 3 ostirala

Sarrera: 8 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 21:00

Flamingo Tours

Myriam Swansonek gidatuta, bere lan guztiak idatzi 
eta ekoizten ditu, Flamingo Tours, bokazio bidaiaria eta 
bilatzailea duen r n ‘r banda. Lehen bi albumak, “Right on 
Time” eta “Borroka librea” ondoren, “Wild beasts from 
the South” argitaratu berri dute. Lan horretan, kontzeptu 
berri bat sortu dute, lurralde basati eta ezezagunetarako 
bidaia musikala. Lanaren abiapuntua EUA.ko Southern 
Statesen mitologia da, urtegiak eta voodooa, gizotsoak, 
serieko hiltzaileak, surfa eta egunkariko kontaktu 
zutabeak.
14 istorio bi hizkuntzatan. Apalatxeen urruneko eremuen 
eta haien ohituren ikerketak, Bible Belt delakoak eta 
bere gorabeherek bat egiten dute Mississippiren deltako 
bluesaren, gospelaren eta rock n rollaren tradizio 
garaikidearen arteko topaketa batean.

ROCKARETOA BELTZA



apir. 14 ostirala

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

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

Vol´e Temps 
 “DistanS”

DistanS adiskidetasunaz mintzo da: urteak igaro 
arren gure bihotzetan bizirik dirauten oroitzapenak. 
Gizakiaren hauskortasunaz, hausturaz, bakardadeaz 
eta besteekiko harremanak birsortzeko eta 
berreraikitzeko gai den maitasunaz hitz egiten du. 
Zirku akrobatikoaren eta keinu-antzerkiaren eszenak 
biltzen dituen ikusizko eta soinuzko espazio batean 
emozioetan barrena egindako bidaia, ikuskizun 
organiko, sentikor eta dibertigarria osatzen duena.
Jarrera akrobatikoak, akrobazia dinamikoak, soka 
ahula, malabare musikalak, zuzeneko musika, barra 
finkoa, slapstick, publiko guztiak hunkitzeko eta 
egungo gizartearentzat beharrezkoak diren balioak 
transmititzeko gai den istorio hurbil eta zirraragarria 
osatzen duten tresnak.

apir. 1 larunbata

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

HAURRENTZAKO ANTZERKIA

Mayak bere buruarengan konfiantza galdu du 
azkenaldian: lagunek ez dute aintzat hartzen, eskolaz 
aldatzeko beldurrak geldiarazten du, familiak ez dizkio 
bere kezkak fidatzen. Uste du ez dela besteak bezain 
indartsua, eta txiki sentitzen da. Baina, gainera, Maya 
etxe zahar bateko hormen artean ezkutatutako mundu 
ñimiño bateko biztanle ñimiño bat da! Hori gutxi balitz, 
konturatuko zara bere mundua arriskuan dagoela. 
Indarra hartzeko eta ekiteko garaia da. Maia txikia izan 
arren, boteretsua dela erakusteko garaia da. Mundu 
ñimiño bat eszenan. Abentura bat. Musikal bikaina. 
Gauza handiak lortzen dituzten pertsona txikien 
istorioa.

Adriana Olmedo 
 “Pequeña”



apir. 21 ostirala

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

A N T Z E R K I A

Boga-Boga 
 “Llueven vacas”

Antzezlanak, 80 minutuko iraupenarekin, Fernandok 
agintzen duen eta Margaritak obeditzen duen 
etxe batean murgilduko gaitu. Bertan, Fernandok 
proposatzen du eta Margaritak men egiten dio, bertan 
tratu txar psikologikoen forma hartu duen genero-
indarkeria eguneroko kontua da. Etxe hau ez litzaiguke 
ezezaguna egin behar, ezta urrunekoa ere edo arrotza. 
Etxe horretan bizi den sentimendu ilun horri maitasuna 
deitzea ankerkeria handienetako bat da. Eta horixe da, 
hain zuzen ere, aurkitzen duguna: emazteari “maite 
zaitut”-etako okerrena esaten dion gizaseme bat.

apir. 28 ostirala

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

A N T Z E R K I A

Kulu Orr 
 “Control Freak”

Pertsonaia barregarri eta hunkigarria publikoarekin 
elkarreraginean aritzen saiatzen da, bere gaitasun 
sozialik ezarekin eta eszenatokiko sistema konplexuekin 
borrokatzen den bitartean. Azkenik, musika zuzenean 
jotzea lortzen du, zirkuko trebetasunak erakutsiz, 
argiztapena kontrolatuz eta bideoa zuzenean editatuz. 
Boluntarioak ateratzen ditu entzuleengandik orkestra-
zurrunbilo batean sartzeko, eta, azkenean, entzule guztiak 
musikaren sorkuntza-prozesuaren parte bihurtzen dira. 
Ikuskizunak umore adimentsua eta punta-puntako 
teknologia uztartzen ditu: artistak ia dena kontrolatzen du 
eszenatokiaren barruan eta kanpoan, osagarri digitalen 
eta ordenagailuen bidez aktorearen jantzian. Ikuskizunean 
erabilitako tresnak bakarrak dira eta azken 17 urteetan 
garatu dira.



ekainak 2 ostirala
M U S I K A

Sarrera: 24 € / Abonatua: 20 € / Gaztea: 8 €
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea - 19:30

Gure barnetik sortzen den eta bizitzera bultzatzen 
gaituen erritmoa dantzaren energian eta musikaren 
mugimenduan dago. Liluratzen du Denis Kozhukhin 
tenperamentalak bizia emango dion Prokofieven 
Kontzertuaren distira indartsuetan. Harrigarria 
da Roberto Gerhardek On Kixoteri zuzendu zion 
begirada inspiratua, zintzoa eta ausarta, idealista 
eta unibertsala, bere disonantzia eta adimenarekin. 
EGITARAUA: Lehen zatia: Roberto Gerhard (1896-
1970): Don Kixoteren dantzak
Sergei Prokofiev (1891-1953): 3. Pianorako 
kontzertua Do Maiorrean, op. 26
Bigarren zatia: Sergey Rachmaninov (1873-1943): 
Dantza sinfonikoak, op. 45

Nafarroako Orkestra Sinfonikoa
“Impulso y movimiento”

mai. 13 larunbata

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

D A N T Z A

Kon Moción Konpainia  
 “EveryOne”

Bere muntaia berrian, Becky Siegelek dantzari talde oso 
eklektiko bat biltzen du giza aniztasuna ospatzeko eta 
immigrazioaren gaia koreografikoki esploratzeko: beste 
lur bat lortzen saiatzea, eremu ez oso adiskidetsu batean 
sartzea, bestearekin topo egitea, pertsonen jarioaren eta 
aurrera bultzatzen gaituen bizi-indarraren ondoriozko 
makro-dantza. Muntaia hau arrazakeriari eta xenofobiari 
aurre egin eta Nafarroako dantza garaikideak egungo 
gizartearen errealitatea islatzeko urratsak eman nahi 
dituen proiektu zabalago baten parte da. Etorkinen 
elkarteekin batera lan eginez, konpainiak lanerako 
aukerak eskaintzen dizkie beste herrialde eta kultura 
batzuetako dantzariei, eta inklusiorako, komunikaziorako 
eta kultura arteko sorkuntzarako gune bat sortzen du.



ekainak 9 ostirala

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

A N T Z E R K I A

Puntido Teatro 
 “Siete mujeres”

Familiako ahizpa txikia, Lola, ezkontzera doa. Ezkontza 
familiaren etxe bikainean ospatuko da: Amonak, amak, 
bi ahizpek eta neskalagunaren lagunak, ekitaldiaren 
antolatzailearekin batera, bizitzaz betetzen dituzte 
ezkontza ospakizunaren aurreko orduak. Eta honekin, 
zazpi emakume dauzkagu taula gainean. Bakoitzak 
bere buruaren aurrean hitz egiten du barne-
bakarrizketa bikain batean, inhibiziorik eta estalkirik 
gabe. Denbora luzez gordeta egon diren gauzak elkarri 
esanez, haien historia kontatuz: ametsak, beldurrak, 
obsesioak, helburuak, idealak Greziako koru moduko 
batean, batzuetan kaotikoa, besteetan sinbolikoa. 
Funtzio ero eta dibertigarria, eta oso zintzoa. 

Sarreren salmenta
Centro Cultural Tafalla Kulturguneko 

txarteldegian 12etatik 14etara 
eta 17etatik 21etara. 

On line www.tafalla.es

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: info@tafalla.es



  Urtarrilaren 23tik otsailaren 10era. Erakusketa. 
“Ehun urteko komunismoa Nafarroan”.

  Urtarrilaren 26tik otsailaren 26ra. Argazki erakusketa: 
“Siluetas-Soslaiak” IÑIGO LABAIEN.

  Urtarrilaren 27tik otsailaren 26ra. Pintura erakusketa (alanbreak, burdinak eta 
teknika mistoak) Mª JOSÉ AYESTARÁN VÉLAZ.

  Martxoaren 3tik 28ra. Argazki erakusketa “Sakkaku”. 
KIKE BALENZATEGUI.

  Martxoaren 6tik 24ra. Erakusketa. 
QUERIDA BADJUDASINHA (emakumeen genitalen mutilazioari buruzkoa).

  Martxoaren 31tik apirilaren 30era. “Grandes éxitos-Arrakasta handiak” 
MERYAN RIVERS.

  Martxoaren 31tik apirilaren 30era. 
Erakusketa. ARGAZKIA PIKONDOTIK. Higuera Argazki Elkarteko kideen eskutik. 
Gaia: “Argazkigintza turistikoa”

  Maiatzaren 5etik 28ra. 
Pintura erakusketa JEÚS IGNACIO BAZTAN.

  Maiatzaren 15etik 28ra. 
2023ko Tafallako jaietako Kartel Lehiaketako kartelen erakusketa.

  Ekainaren 2tik uztailaren 2ra. 
UHOLDEAK 2023 “Materiales maternales – Ama-materialak” Proiektuaren 
Erakusketa.

E R A K U S K E T A K


