elkarbizitzaren aldeko apustu bat

URTARRILA

ekintza-kronograma

1etik 7ra

2016ko Europako Kultur Hiriburutza aukera
bikaina da kulturaren eta elkarrizketaren
alde egiteko, bizikidetza hobea eraikitzeko
tresna gisa, eta elkar ulertzea nagusitu dadin.
Gainera, Europarekin harremana estutzeko
balioko du, hala nola kultura-sektorean
berrikuntza sustatzeko.

Elkarrekin bizi = X

parte hartzeko programa bat
Herritarren parte-hartzetik sortutako ekimen
artistikoak eta prozesu kulturalak barne
hartzen dituen esparru bat proposatzen du
programak. Proiektu eta ekimenok geure
buruarekin, gizartearekin eta inguruarekin
daukagun harremana birpentsatzera
bultzatzen gaituzte.

winter solstice call.
Argi-instalazio behin-behineko eta iragankorrak:
ohiko argiztapena arte-interbentzio bihurtuko
dute. Kontxa.

ekainera arte

horrek «prime time»ari loturiko kontzeptua
eraldatuko du.

anarchivo sida.

14

«Hiesaren krisia»ren inguruko praktika estetiko
eta performatiboak eta esperientzia kolektiboak kartografiatzea du xede, 80ko hamarkadatik gaur egun arte. Apirilean erakusketa bat
egingo da Tabakaleran.

sasha waltz & guests.
Berlineko konpainiaren dantza garaikidea, egitarau
hirukoitz batean. Kursaal.

Trukerako eta sorkuntza kolektiborako plaza. Gizarte-inplikazioko proiektuak sortzeko eta hobetzeko
bi egun: apirilaren 8an Eibarren eta urriaren 1ean
Donostian.

20

10

poesiaren ibilaldia.

whatsart.

Udaberriko ekinokzioarekin bat eginez, literatura-prozesio honek Poesiaren Munduko Eguna ospatuko du Esther Ferrer artistaren eskutik, Donostiako
kaleetan barrena.

music box festibala.

1etik azaroaren 26ra

abendura arte

stop war festibala.

hibrilaldiak.

baitara baita.

Ikuspegi ezberdin baten emankortasuna.
Prozesu hauetan, elkarte, enpresa edo, oro har,
herritar taldeek beren erronkei aurre egingo
diete, oso bestelakoak zaizkien arloetako profesionalen laguntzarekin.

Erlijio ezberdinetako kideen arteko elkarrizketa
sustatu nahi da topaleku hauetan.

Jaialdi honek bertoko eta nazioarteko musikariak
bilduko ditu, eta gerren aurka lanean diharduten
kolektiboei emango die ahotsa.

hilabete osoan zehar

martxora arte

time machine soup.

herri zahar, andre berri.

Bost eguneko egitaraua, jardueraz josirik, eta herritarren jai ikusgarria.

22tik maiatzaren 15era

1966/gaur konstelazioak/2016.
1966/Gaur Konstelazioak/2016. San Telmok bi
erakusketa bilduko ditu. Gaur taldeari buruzkoa
bata, eta gaur egungo zenbait artistari buruzkoa
bestea. Chillida-Lekun, Jorge Oteiza museoan, Bilboko
Arte Ederren museoan, Okendon, Kur galerian eta
Altxerri galerian ere obrak jarriko dira ikusgai.

Happening gastroludiko honetan, janariaren
historian barrena bidaia egingo dugu, kobazuloetako garaietatik hona. 2016ren egoitzan.

26tik urrira arte

altzoko haundia.

insert change.
Proiektu honen bitartez, bideojokoa errealitateak eta gatazkak lehen pertsonan bizitzeko
aukera ematen duen kultur produktu bat dela
aldarrikatu nahi da.

2016 bidea.

16

Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroan zeharreko
32 etapako ibilbide honetan, bide berriak sortuko
dira natur gune babestuetan barrena.

music box festibala.

iturriak/fuentes.
Maider Lópezen instalazio bat, Ondarretako lorategietan, hirian kendutako iturriekin egina.

Coronas + Bullet Proof Lovers. Bilbo plaza.

25etik martxoaren 18ra

labore.
Donostiako sareko museoak proiektu zehatzetarako sorkuntza-espazio gisa aktibatuko dira.

azarora arte

Musikeneko Orkestra Sinfonikoak bere Schreiben
obra joko du, doako kontzertu batean. Kursaal.

Europako hainbat herrialdetako hamar profesionalek egonaldi bat egingo dute kultura gastronomikoak fusionatzeko. Herritarrek horren emaitza
dastatu ahal izango dute, show cookingetan.

abendura arte

urrira arte

euskarriak.

hidrologikak.

helmut lachenmann donostian.

Hiri osoan zehar sakabanaturik, hizkuntza-aniztasunari buruzko gogoetak eta mezuak agertuko dira.

maiatzera arte

26tik 27ra

sukaldean sortzaile.

rekording.

Euskal gastronomia eraberritzeko hiru ekintza-ildo: gazteentzako guneak, ekintzaileentzako
laguntza, eta Euskal Herriko sukaldaritzaren
iraultzari buruzko dokumental baten eta liburu
baten argitalpena.

Hiriko memoriari buruz jasoriko soinu-pistak
antzeztuko dira.

abendura arte

tira-birak.
urrira arte

dance2gether.

lan egiteko modu berri bat

#donostia2016
www.dss2016.eu

Proiektuak arreta berezia eskaintzen die
teknologiaren ezagutza eta erabilera
bultzatzen duten arloei (Hirikia), sormenprozesuetako mediazioa sustatzen dutenei
(Hazitegiak), hizkuntza-aniztasuna laguntzen
dutenei (284+), herritarren ahalduntzea eta
partaidetza errazten dutenei (Bestelab) eta
arte garaikidearen bitartez pentsamendu
kritikoari bide ematen diotenei (Pagadi).

Music Box Festibala. Tindersticks + Frank. Miramongo anfiteatroa.

on appétit!
23

music box festibala.

DSS2016EUren programa etorkizunean gure
artean ondare bat laga dezan diseinatuta dago,
giza eskubideak errespetatuko dituzten herritar
libreagoek, humanistagoek osatutako hiri
bat, gizarte parte-hartzaileago bat, gatazkak
kulturaren eta artearen bitartez konpontzeko gai
izango dena. Donostiak sormen-prozesuen eta
kulturaren erreferente bihurtzeko asmoa du.

Giza Eskubideen Zinemaldiaren nazioarteko proiekzioa eta Human Rights Film Network-en foro bat.

27tik urriaren 30era

22tik abenduaren 17ra

legatu iraunkor bat

zinema eta giza eskubideen europa.

Herri zahar, andre berri. Emakumeek tokiko
tradizioetan eta haien errepresentazioetan duten
zereginaz euskal gizarteak duen proiekzioa.

20
Miguel Joaquín Elizegiren bizitza oinarri hartzen
duen haurrentzako operaren estreinaldia
Donostian.

Sleaford Mods + Les Marines dj’s. Albaola Itsas
Kultur Faktoria.

15etik 23ra
25etik 27ra

inaugurazio festa.

proiektuen azoka, (k)idea.

azarora arte
Sorkuntzarako jakin-nahia duten hamaika gazterekin talde bat osatuko da, beren ingurunean
bizikidetza sustatuko duen proiektu artistiko bat
abian jar dezaten.

20tik 25era

8

Bizikidetza-esperientzia indartsua: gorputz-hizkuntzak eskaintzen dituen aukerak aztertu eta
esperimentatuko dira. Urrian buru emango zaio
esperientziari, koreografia jendetsu batez.

OTSAILA

Gure gizartea modu satirikoan islatu duten binetak
jasotzen ditu erakusketa honek. EAEko, Nafarroako
eta Iparraldeko unibertsitate-campusak.

hilabetean zehar

ederra eta piztia.
Malandain Ballet Biarritzek, EOSek eta Donostia
2016k Thierry Malandain-en azken sormen-lana
aurkeztuko dute, Kursaalen. Arnaud Mahoy-k tailer
irekiak emango ditu Victoria Eugenian.

2tik abenduaren 13ra

erronkak.

music box festibala.
Bill Ryder Jones + Perlak. Zorroagako eliza.

azarora arte

abendura arte

dssirez.

ondarebideak.

Zurrumorbo agenteak mito eta sinesmen faltsuen
kontra borrokatuko dira, sexualitate-eredu bakar
bat ezartzen duten zurrumurruak hankaz gora
jartzeko. DSSiren Karabanahiriko auzoetara
gerturatuko da, guztiok erotismoaz hausnartu eta
gozatu dezagun.

Museo eta artxibategietako ondare digitala bisitatu
ahalko da plataforma digital honi esker, bai eta adituek zein partikularrek sortutako erakusketak ere.

APIRILA
1

icma awards.
Musika klasikoaren saririk garrantzitsuenak,
International Clasical Music Awards-ak, Donostian
banatuko dira.

8tik ekainera arte

Hitzaldi- eta eztabaida-programa honen bitartez,
herritarrak sentsibilizatu eta orientatu nahi dira,
baita zenbait tresna eskaini ere, XXI. mendeak
ekarriko dituen erronka kolektibo nagusiei aurre
egin ahal izateko.

día 7

Irteera gidatuak Urumearen ibilguan barrena,
bioingeniaritza tailerrak Europako adituen eskutik,
artisten instalazioak ibai-bazterretan, eta ibaiari
zein uren kudeaketari buruzko hitzaldiak.

hondar artean.
Federico Guzmánen instalazio hau jaima bat da, Reina Sofía museoarekin elkarlanean sortua. San Telmo.

MARTXOA
hilabete osoan zehar

prime time.
Nazioarteko deialdi honetan, kulturari eta 2016ko
balioei buruzko telesaio bat aurkeztuko da. Telesaio

MAIATZA
1

thanks jimy.
Wroclaweko Thanks Jimi jaialdiaren erreplika
honetan, Jimi Hendrixen «Hey Joe» abesti famatua
aldi berean interpretatuko duten gitarra-jotzaile
kopuruaren Guinness marka hautsi nahi da.

3tik 7ra

emusik.
Europakohainbat musika-ikaslek bat egingo dute
Musika Eskolen Europako Jaialdian. Inaugurazio-kontzertua Donostian izango da.

17tik urriaren 2ra

abendura arte

urriaren 31ra arte

26tik urriaren 2ra

1516-2016.

bake-ituna.

corale.

passion for knowledge.

Bake-itunak. Artista ezagunen —Goya, Rubens,
Murillo, Zurbarán, Le Corbusier, Picasso...—
300 obra, Louvre, Prado, Reina Sofía eta beste
zenbait museotatik iritsiak. San Telmo museoa
eta Koldo Mitxelena.

Gerraren eta bakearen arteko harremanari
buruzko erakusketak. «1513. Urtubiako bake akordioen artean. Herriaren geografia» (Jorge Oteiza
Fundazio Museoa. Altzuza). «1660. Pirinioetako
Bakearekin» (Baionako Euskal Museoa). «1808.
Baionako Abdikazioaren alde» (Le Didam. Baiona).
«1839. Bergarako besarkadaren aurrean. Keinua
eta interpretazioa» (Zumalakarregi museoa.
Ormaiztegi). «1930. Donostiako Hitzarmenean.
Historia eta sinkopea» (Koldo Mitxelenako Ganbara). «1937. Gernikari buruz. Gerra eta civitas»
(Arte Ederren museoa. Bilbo). «1987. Aljerreko
elkarrizketak. Deskonposizioa eta geroratzea»
(Artium. Gasteiz). «1936. Josep María Sert eta
Nazioen Liga» (San Telmo).

Tradizio koralak kultur nortasunarekin eta hezkuntzarekin
duen loturari buruzko gogoeta. Okendo K.E.ak Eresoinka
Enbajada Kulturalaren esperientzia gogoraraziko du,
erakustaldi koralez osatutako «Eresoinkaren Itzalak»
ikuskizunaren bitartez. Bi tailer ere antolatuko dira: sehaska-kantei buruzkoa bata eta integrazioaren aldekoa bestea.

Zientzia-dibulgazioari buruzko jaialdi hau zientzia-komunitatearen eta herritarren arteko topagunea da. Victoria Eugenia antzokia.

20tik 22ra

olatu talka.
Jaialdiaren zazpigarren edizioa.

hilabete osoan zehar

kalebegiak.

26

ABUZTUA

music box festibala.

6

The Coup + Albert Cavalier, Amor de Tokyo, Ventura...
Uliako hazitegiak.

music box festibala.
Clem Snide + The New Raemon + Eraul. 2016 guneko,
Arbide dorreetako eta Tabakalerako terrazetan.

Zenbait zuzendarik Donostia hiria hartuko dute
eszenatokitzat film bat egiteko. Honako hauek, hain
zuzen: Asier Altuna eta Telmo Esnal, Luiso Berdejo,
Daniel Calparsoro, Iñaki Camacho, Borja Cobeaga, María Elorza eta Maider Fernández, Isabel
Herguera eta Izibene Oñederra, Ekain Irigoien, Julio
Medem, Gracia Querejeta eta Imanol Uribe.

abendura arte

27

bakearen milia.

27

Urumea metafora gisa darabilen ibilbide bat. Hiru puntutan, ekitaldiak, topaketak eta tailerrak egingo dira.

itsasfest.

ez dok amairu hitzez hitz.

UZTAILA
4tik 8ra

codefest.
tosta.
Atlantikoko hizkuntz aniztasunaren bidea. Tostak
zazpi hizkuntz komunitate txiki bisitatuko ditu ekain
eta irail bitartean, eta komunitate horietako artisten
arteko lankidetza bultzatuko du. Helmuga guztietan
pop up jaialdiak egingo dira.

28tik ekainaren 5era

world puppet festival.
Lau urtean behin ospatzen den Txotxongiloen
Munduko Jaialdia Donostiara dator. Marionetaren
Nazioarteko Batasunaren (UNIMA) munduko
biltzarra egingo da, baita «XX. mendeko maisuak»
erakusketa ere.

EKAINA

soinua iratzarri.
Musika garaikidea haurren begiradatik. Bi ikastetxetako ikasleek, musika-prestakuntzarik gabeek,
musika berrirakurriko dute, eta lan hori partitura
berriak sortzeko baliagarri izango zaie zenbait
konpositore garaikideri. Parte-hartzaileek partitura
berri horiek joko dituzte azken ekitaldi batean,
beraiek sortutako musika-tresnak erabiliz.

Nazioarteko Codefest udako eskolak eremu urriko
hizkuntzak ikasteko baliabide teknologikoak jarri nahi
ditu erabiltzaileen eskura. Astebeteko tailer praktiko bat.
Ibaetako campusa.

Gaitasun eta desgaitasun ezberdinak dituzten
16 artista eszeniko elkarrekin biziko dira bi astez.
Egindako lana bi saiotan erakutsiko da.

8

music box festibala.
Nimu & Primo + Disco Bambinos + Sorpresa. Gabarrón,
Puerto y balcón en una plaza de la Parte Vieja.

3tik 12ra

zapart.
Irudi-istoriotxoen kalea. Errege Katolikoak kale-ingurua komikiarekin lotutako jardueraz beteriko
bineta erraldoi bihurtuko da.

music box festibala.
Chris Eckman (The Walkabouts) & Chantal (Sleepindog) + Pet Fennec. Aquariuma.

hilabetean zehar

Donostiarren iruditeria kolektiboak gordetzen
dituen misteriozko istorioak dokumentatuko ditu
proiektu honek. Material horrekin, webdokumental interaktibo bat, bideojoko bat eta Paranormales
filma egingo dira. 2016ko Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Astean ikusi ahal izango dira.

data iragarri gabe

último tren a treblinka.
Azken trena Treblinkara. Janusz Korczak doktoreari buruzko obra antzeztuko da Larratxo Kultur
Etxean. Korczakek 200 umezurtz judutarrentzako
babes-etxe bat zuzendu zuen 1942an, haurrak
Treblinkako kontzentrazio-eremura bidaliak izan
aurretik, hain zuzen.

Dabadaba eta Le Bukowski aretoen arteko lankidetzatik
sortu den hitzordu honen programazioak handitzen jarraitzen du. Egun-argiz eta aire zabalean egiten da, Egian.

Wikipediako ezagutza eta herritarren eta bisitarien
esperientziak batu nahi ditu. Donostiari buruzko ezagutza
kolektibo hori guztia biltzea da helburua.

irrizetak.
plaz & play.
Joko kooperatiboak, fisikoak, sortzaileak, mentalak,
digitalak eta klasikoak... zera aldarrikatzeko: kaleak
jolaserako espazio direla, eta jolasa, kirol jarduera
ez lehiakorra. Donostiako plazak.

irail eta urri bitartean

music box festibala.

itsasgileak.

gabon, txirrita.

Kontzertu sorpresa.

Idiek gidatutako karabana batek Quintanar de la Sierratik
(Burgos) Pasaiarainoko ibilbidea egingo du, San Juan
baleontzia eraikitzeko egurra eramateko.

10

80 urte beteko dira Txirrita hil zenetik eta, urtemuga hori dela eta, Xabier Letek idatziriko obra
taularatuko da, Urnietako herritarrekin lankidetzan.
Donostiako agertokietan, Bernardo Atxagak idatzitako obraren jarraipen halako bat antzeztuko da.

music box festibala.
Tempelton. Araba parkea.
30etik urriaren 2ra

abuztuaren 31ra arte

19tik urriaren 2ra

hormek diote.

corners of europe.

Hilabete honetan zehar zenbait hormatan margotzen diren
horma-irudiak dantzarako eta proiekzioetarako eszenatoki
bihurtuko dira. Donostia. Pasaia. Errenteria.

Diziplinarteko lankidetza sustatzeko plataforma honetan
parte hartzen duten artisten proiektuen aurkezpena.

biziz.

street tartar.
Gizarte sortzaileago bat eratzeko espazio publikoa
eraldatzen duten artistek eta jarduerek bat egingo
dute Manteon.

URRIA

Bizikletek bultzatutako bost espediziok Europako
estilo-aniztasuna deskubrituko dute. Mugikortasunaren Europako Astearekin bat itzuliko dira
Donostiara, eta jai batez egingo zaie harrera.

13

music box festibala.
Los Punsetes + Svper+ ikasleen bandak. Unibertsitateen plaza, Arkitektura eraikina.

ekainera arte
21etik uztailaren 24ra

Kooperatzearen artea. Kooperatibismoaren oinarrizko balioak jorratuko dira, eta eskola-komunitatearekin sozializatuko. Horretarako, antzerki-ikuskizun
bat sortuko da haurrekin batera.

uda-gau bateko ametsa.
Shakespeareren obraren eszenaratze iradokitzailea, haren heriotzaren 400. urteurrenean. Cristina
Enea parkeak istorioaren sorginkeriazko giroa
areagotuko du.

Herritarrek bizitoki duten hiriaren gaineko ikuspegia
aberastea da helburua, tailerren, erakusketen eta
interbentzioen bitartez.

9tik 16ra

zubideak.

europa bat-batean.

Hiriko zubiak Wroclaw, Dublin eta Liublianarekin
harremanetan jarri, eta hango literatura, musika eta
antzerki jaialdiak hurbilduko dizkigute gurera.

Europako kantu-inprobisatzailerik onenek europar kulturetako ahozko tradizioen nazioarteko topaketan bat egingo
dute. Miramar jauregia eta 2016ren egoitza.

Oroimen musikala eta literarioa biltzeko eta berreraikitzeko saiakera bat. Emaitzak hiru ekitalditan
erakutsiko dira, udaberrian, udan eta udazkenean,
eta bortizki ondotik erauzi zizkiguten pertsonak
gogoan hartzeko balioko digute.

entzumen-behatokia.
Hiri- eta herritar-sareko soinuen eta entzuleen
arteko gurutzatzea aztertzea du xede.

abuztura arte

in varietate concordia.
Hamaika donostiar, bakoitza ama hizkuntza baten
jabe, hots berdina duten hitzak bilatzen saiatu dira.
Liburu bat, web bat eta erakusketa bat dira topaketa
horren fruitu.

itsasoratze artibista.
Mintegi interaktiboak eta herritarren
esku-hartzeak. Sortzen diren ikus-entzunezko obrak zenbait erakusketatan
bilduko dira.

europa transit.
Ordezkari talde bat gerra edo gatazken lekuko izan diren edo diren Europako hamar
hiritara joango da, Europako nortasunari
buruzko mosaiko digital bat osatzeko.

europar elkarrizketak.

21etik 24ra

hilabetean zehar
20tik 23ra

tratos.

Zinemaldiaren inguruan ondo erroturiko hitzordua,
mundu osoko zinema-eskoletako ikasleak biltzen
dituena. Tabakalera.

Cervantesen Los tratos de Argel (1580) komediaren berrirakurketa garaikide bat proposatzen du.
Europan etorkin izatearen esperientzia bizi izan
duten nazioarteko aktoreak izango dira protagonistak. Donostia eta Madril.

16tik 24ra

beste jarduera batzuk

zinema eta gatazkak.

antzerkigintza berriak.

zinema ikasleen nazioarteko topaketa.

12 points.
Irlandako jaialdiak geldialdia egingo du Donostian,
Jazzaldiaren programazioaren barruan. Kursaal eta
Victoria Eugenia.

ping.
Telekomunikazio-sareak sortzeko eta hedatzeko ekimen honek bat egiten du Guifi.net
sare libre eta neutralaren proiektuarekin.

ehunberri.
Euskadiko ehundura soziala berreraikitzeko
askotariko metodologiak, espazio itxi eta
irekiak, mintegiak eta jardunaldiak.

2016 irakurketa.
Liburu-saltzaile, liburuzain eta editoreek
liburuak gomendatu dituzte, DSS2016EUko
hamabost proiekturen edukia eta gaiak
aintzat hartuta.

Europar Batasunaren erronka handienak
mahai gainean jarriko ditu elkarrizketarako foro honek. Sona handiko zenbait
hizlarik, publikoarekin elkarreraginean,
Europaren eraikuntzaz jardungo dute.
San Telmo museoa.

joan-etorrian.

hirikilabs.

hitzargiak.

Teknologia eta kultura digitalari buruzko
hiri-laborategi honetan, mundu digitala,
sorkuntza kolaboratiboa eta hiritarren
burujabetza lotzen dituzten jarduerak antolatuko dira. Teknologia nola eta zertarako
erabiltzen dugun hausnartzeko eta esperimentatzeko gunea da. Tabakalera.

Elkar argitzen duten hizkuntzak. Europako hizkuntza gutxituak sustatzeko
asmoz abian jarritako ekimen, ideia,
kanpaina, proiektu eta produktu berritzaileen bila. Web plataforma batek energia sortzaile eta berritzaile hori guztia
bilduko du; bildutakoa topaketa batean
hezurmamituko da, ekainean.

Proiektuak eta artistak aberasteko egonaldiak. Truke-programa honen bitartez euskal artistei nazioartekotzen lagunduko zaie.

komisario berriak.
Komisario gazteak prestatzeko proiektu honek komisarioaren jardunaz hausnartzea eta profesional
berriak sortzea du xede.

chejov vs. shakespeare.
Zenbait europar idazlek literaturari, gatazkei eta
idazleen egitekoari buruzko gutunak trukatuko
dituzte. Bernardo Atxagak, Harkaitz Canok, Eider
Rodriguezek, Luisa Etxenikek, Laura Mintegik,
Arantxa Urretabizkaiak, Fernando Aramburuk eta
Angel Errok hartuko dute parte proiektuan.

kontukontanitz.
Pertsonaia handiak protagonista dituzten istorio
txikietan barrena bidaiatuko dugu, desgaitasun
fisiko, intelektual, sentsorial eta mentalak bizitzan
bidelagun dituzten pertsonen egunerokotasuna
hobeto ezagutzeko. Horretarako, idazleentzako
egonaldi-programa bat sustatuko da.

europako hizkuntza nniztasunaren goi bilera.

irailera arte

adiorik gabe.

Sei antzezlanetan, Euskal Herriko gatazka
bortitzetik eratorritako hainbat egoera
landuko dituzte.

Proiektu honek instituzio totaletan (kartzelak –Martutene–, psikiatria-zentroak…) sartutako pertsonek
mundu sinboliko berriak sortzea sustatzen du.
Emaitza erakusketa batean ikusgai izango da, KMn.

8tik 10era

Irun eta Hendaia arteko Santiago zubia kultur
zentro bihurtuko da aldi labur batez.

antzerki-foruma: Eta hik zer?

lekurik gabe, denborarik gabe.

ABENDUA

mugaenea.

Arte-egonaldiak egiteko zirkuitu
europar bat, hizkuntza minoritario eta
txikietako literatura idatziaren zirkulazioa sustatzen duena.

lapublika.
Jarduera-egitarau honetan, arte-jarduerek espazio publikoak, Internet edo
komunikabideak nola eraikitzen dituzten
aztertuko da, bai eta zer mekanismoren
bitartez parte hartzen dugun gauza komunen kudeaketan.

horkonpon.

bizhirik.

urrira arte

beste hitzak.

San Juan belaontziaren eraikuntza.

beste jarduera batzuk

abuztura arte

uztailera arte

itsasgileak.
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12tik urriaren 30era

kooperarock.

Umorista edo gidoigileak zenbait saiotan batuko
dira osasungintzako langileekin eta osasunaren zenbait alderdirekin lotutako kolektiboekin,
herritarrentzat bizitza osasungarriaren garrantziari
buruzko mezuak sortzeko.

hilabetean zehar

del 9 hasta diciembre

donostiapedia.

12

glad is the day.

URTE OSOAN ZEHAR

misterioaren itsasargia.

Jaialdi handi honek ingurunea hurbildu nahi die herritarrei.
Ondarretako hondartzan izango da.

IRAILA

break a leg!

11
hilabete osoan zehar

Film-mintzairak. Hitzaldi, tailer eta proiekzioen ziklo
bat da, urte osokoa, ikus-entzunezko mintzairaren
eta arkitekturaren eta hirigintzaren artean ezartzen
diren harremanetan sakontzea xede duena.

AZAROA

Kontzertu honetan, lau abesbatza gaztek Ez Dok
Amairu kultur mugimendu abangoardistak grabaturiko zenbait abesti kantatuko dituzte. Kantuon
bertsioak gaur egungo zenbait konpositorek sortu
eta armonizatu dituzte.

27tik urriaren 15era

arkitektura:

En el Zinemaldia, un ciclo de 35 películas representará
un panorama lo más variado posible de cómo el cine ha
tratado los conflictos bélicos en las últimas décadas.

Ahots eta testu berriekin idazketa dramatiko propio
bat sustatzea da deialdi honen helburua, beste
literatur genero batzuetako idazleei beka emanez.
Gerora ere jarraituko duen deialdi bat da.

Europa osoan, hizkuntza komunitateak ehunka
elkarte sozialetan antolatu dira beren hizkuntzan
bizi eta haren garapena sustatzeko. Donostiako
Goi Bileran, adituak eta denetariko antolakundeak
bilduko dira, Hizkuntza Eskubideen Bermerako
Protokoloa itxi eta aurkezteko. Kursaal

14tik 17ra

feministaldia.
XI. edizioa. Plazandreok plataformak tailerrak,
proiekzioak, kontzertuak eta topaketak antolatuko
ditu, kultura parte-hartzaileago, parekideago eta
demokratikoago bat aldarrikatzeko. Tabakalera.

17

music box festibala.
Belako. Euskotren geltokia.

Tailer ireki bat, egunerokoan erabiltzen
diren etxetresna elektrikoak konpontzeko
eta berrerabiltzeko. Do it yourself. Do it
together. 2016 gunea eta Tabakalera.

arte-ikerketarako egonaldiak.
Gizartea eta artea biltzen dituzten
proiektuak garatzen laguntzeko bi deialdi.
Tabakalera.

kaleidoskopio.
Hainbat diziplinatako ikasleen arteko hibridazio-praktikak, proiektu akademikoak
aberasteko ikuspuntu berriak emateko edo
diziplina aniztasunaren balioa azpimarratzeko helburuarekin.

mugalariak.
Berrikuntza arte eszenikoetan. Hego
Euskal Herriko eta Akitaniako antzoki eta
kultur zentroek ateak irekitzen dituzte,
sorkuntza-fasean dauden dantza- eta antzerki-proiektuak egonaldian hartzeko.

itzultzaile berriak.
Atzerriko itzultzaileentzako bekak, beren
euskara hobetu dezaten. Euskaraz idatzitako literaturaren mugak zabaltzea du
xede. Itzultzaile berriek beren esperientziaren berri emango dute publiko zabalari
irekitako jardunaldietan eta itzulpengintza
arloari zuzendutako saio espezifikoetan.

ikusmira berriak.
Berrikuntzaren eta esperimentazioaren
aldeko apustua egiten duten ikus-entzunezko proiektuak laguntzeko programa.
Ikus-entzunezkoen sortzaileentzako
prestakuntza eta egonaldiak. Emaitzak
Donostia Zinemaldian erakutsiko dira.

cartas blancas.
Gutun zuria Esther Ferrer, Anjel Lertxundi
eta Jone San Martinentzat, elkartrukeaz,
elkarrizketaz eta enpatiaren garapenaz
jardun dezaten. Esther Ferrerek hiru proposamen aurkeztu ditu: Nire bizitza kontatuko
dizuet, Ibiliaz egiten da bidea eta Poesiaren ibilaldia. Anjel Lertxundik Europako
hizkuntza hegemonikoetan idazten duten
bost idazleri gogoeta eragingo die potentzial urriagoa duten hizkuntzetan sortutako
literaturaren iraunkortasunaz. Jone San
Martinek dantza-emanaldi sorta bat proposatuko du, abuztu eta urri bitartean.

