2015/16 ikasturtea

GASTEIZ BERTSOTAN

GASTEIZKO BERTSO-ESKOLA—BERTSOZALE ELKARTEA

Gasteizko mila ikasletik gora aritu dira
bertsotan eskola ordutan
Iñaki Viñaspre, Uxue Diaz de Cerio,
Jon Ruiz de Pinedo, Julen Zulaika eta
Oihane Perea aritu dira kurtso honetan
zehar GU ERE BERTSOTAN programa
lantzen bosgarren eta seigarren mailatan, hamaika ikastetxetan. Bertsoak
ezagutzeko, egiteko, moldatzeko… aukera izateaz gain, aitzakia ederra izan
da hizkuntzarekin jolasteko. Oso balorazio positiboak jaso ditugu ikasle, guraso zein irakasleengandik.
Azken urteetan beste elkarte eta euskara eragile askok ere euren babesa
adierazi diote gure proiektuari.

GU ERE BERTSOLARI
programa “Bertsolaritzaren Curriculuma” lanean oinarritzen da eta lau
eremu lantzen ditu: MUSIKA, KULTURA, HIZKUNTZA eta TREBETASUN
PERTSONAL ETA SOZIALAK.

Gasteizko bertso
bertso--eskola
GASTEIZ
Gasteizko bertso eskola (Amaia zentroan)
-Gazteak (17-20 urte): Larunbatetan
11:30-13:00
-Helduak (18 urtetik aurrera): Ostegunetan 19:00ean hasita
Irakasleak: Oihane Perea eta Iñaki
Viñaspre

Bertsoaren saltsan (Iparralden)
-Helduak: Astelehenetan (19:0020:30)
Irakaslea: Felipe Zelaieta

Bertxilika (Armentia Ikastolan)
Haurrak: Astelehen eta ostegun
(13:45-14:45)
Irakaslea: Oier Arbina

KUADRILLA ARTEKOa
Haize berriarekin heldu zitzaigun Koadrilartekoa
aurten. Lehia azken egunetik kanpo utzi eta aurreko saioak erronka modura izan baitziren. Baina
hasieratik has gaitezen…
2016ko Arabako Koadrilartekoan hamalau taldek
(Gorbeialdetik bost, Aiaraldeatik bat, Lautadatik
bi, Mendialdetik bat, Arabar Errioxatik bat eta
Gasteiztik lau) parte hartu zuten eta sei erronketan (erronka bakoitza koadrila batean izan zelarik)
burutu zen lehen fasea. Gorbeialdekoa Izarran
ospatu zuten, bertan Gorbeialdeko taldeak aritu
zirelarik jolasean, Aiaraldekoa kopletan burutu zen,
Lautadan nahiago izan zuten bertso-bolotan aritu,
Mendialdean herri kirolen txanda heldu zen, Gasteizen gudan egon ziren eta Errioxan bertsoa eta
musika uztartu zituzten. Erronka hauetan idatzizko

talde batzuk ere ibili ziren (tartean Añana eta
Trebiñoko ordezkariak).
Azken eguneko festa handia Argantzunen ospatu
zen. Bertan erronka guztiak (herri kirol, musika,
jolas…) egin zituzten taldeek, hori bai, erronkarik
gabe eta giro ezin hobean. “Erronka” poteoa, baz-

karia, saio musikatua, bertso-guda, elektrotxaranga…. Denetik gozatzeko aukera
izan zuten trebiñoarrek eta bertaratu zen
jende guztiak.
Eguna bukatuta ondorioa bakarra:

Araba txapeldun!

GASTEIZ BERTSOTAN—2015/16

EskolartekoA 2016
Maiatzaren 21ean, Aramaion ospatu
zen Arabako bertso eskolen eguna eta
14-18 urte bitartekoen XIX. Bertsolarien Eskolarteko finala. Goizean aretoan, ondoren poteoa, bazkaria eta
bertso-jolasak arratsaldean.
Arabako bertso eskoletako haur, gazte eta gaztetxoak elkartu ziren Aramaion, batzuk lau oinetan aritu ziren,
beste batzuk bertso sorta jarriak kantatuz eta nagusienek bat bateko saio
petoa osatuz.
Aramaioko eta Legutioko ikasleen
bertso sorta jarriak entzuteko parada
izan genuen lehenik. Eta ostean, sei
gazte oholtzan norgehiagokan Maria
Izagak jarritako lanei fin, ausart eta arin erantzunez. Aroa Arrizubieta, Markel Yoller, Martin Abarrategi, Peru Amorrortu, Unai Anda eta Xabier Antia izan dira zortziko handian, zortziko txikian,
puntu erantzunetan eta gaiari kantatuz aritu diren bertsolariak.
Azkenean, Aroa Arrizubietak jaso du Arabako mikro erreleboa, iaz garaile suertatu zen Peru Abarrategik berak pasa dio erreleboa.
Egurrezko mikro honek urtero
erreleboan etxez etxe, familiaz
familia, auzoz auzo, herriz herri
eta Arabako kuadrillaz kuadrilla
ibiltzeko helburua du, beraz…
2017ko udaberria bitartean Gasteizen izango da Aroaren sendian.
Aroa Arrizuebieta eta Peru Amorrortu Bertxilika Bertso Eskolako
kideak izango dira aurtengoan Euskal Herriko Eskolarteko finalean
Arabako ordezkari. Ereñozun ospatuko da egun hau, ereñoztarra zen
Txirrita bertsolari handia hil zela
laurogei urte betetzen baitira.
Baina eguna ez zen hemen amaitu eta Aramaioko bailara honetara gonbidatutako eguzki izpi gozoen
azpian herriko kaleetatik trikipoteoan ibili ziren gazteak. Ostean, oilasko paella eta gazta tarta ederra jan zuten San Martin eskolako jantokian.
Eta egunari amaiera emateko, herri olinpiadak, lokotxetan, eskiak oinetan eta sokatiran aritu ziren
bertaratuak baina kantatzeari utzi gabe, puntuak eta oinak jarriz.
Egun borobila, bertsoz, barrez eta eguraldi ederraz lagundua Aramaion.

GASTEIZ BERTSOTAN—2015/2016

Uda ere bertsotan
GASTEIZKO JAIAK 13:30etan
Matxeten

Udan ere ez da faltako bertsoetaz gozatzeko aukerarik:
poteoan, plazetan,
jaietan edo txiringitoko izkinean aurkituko gaituzu gutxien
espero duzun momentuan, joan belarriak garbitzen eta
freska zaitez bertsoekin!!

Abuztuak 5… Andoni Egaña eta Sebastian Lizaso
Abuztuak 6… A. Otamendi, P. Amilburu,
O. Estanga eta Fredi Paia.
G.j.: Aintzane Irazusta
Abuztuak 7… M. Agirre, F. Zelaieta, O.
Enbeita eta B. Gaztelumendi.
G.j.:Nieves del Alamo
Abuztuak 8… A. Rubio, R. Sanchez, A.
Martin eta J. Maia.
G.j.: Marta Ugarte
Abuztuak 9… O. Perea, I. Mendiguren, J.
Zelaieta eta Amets Arzallus.
G.j.: Oier Suarez

Bertsozaleon txosna
Azken bi urtetako esperientzia eta gero, Arabako Bertsozale Elkartea prest
dago. Aurten ere, Entxosnatuko gara.
Ikasturte amaieran hutsik geratutako bateriak kargatzeko, eta hurrengo ikasturteko ametsak herriz herri eta eskualdez eskualde egi bihurtzeko ezinbesteko bilakatu da eta.
Beraz, badakizue, zuen zain edukiko gaituzue Gasteizko jaietako Txosnagunean: trago bat hartu, gure afari ekologiko goxoak dastatu, txandaren bat
egin, lanean ari direnak animatu, indarrak hartu… dena ez da bertsoa izango!!
Baina Arabar Errioxako ardoen bertso- dastaketa bat bertsotan ere antolatzen
ari gara txosna-gunean… beraz, adi egitarauari eta egin ku-ku bertsozaleon
txosnan!

ENTXOSNATU GUREKIN!

Gasteizko bertso-eskola
AMAIA ZENTROA
Benito Perez Galdós z/g 01002 GASTEIZ
Arduraduna: Iñaki Viñaspre
Mug: 688695875
e-posta: gasteizkobertsoeskola@yahoo.es
----------------------ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA
tel: 945 010505
e-posta: araba@bertsozale.eus

www.bertsozale.eus/araba
www.bertsoa.eus
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