BERTSOLARI TXAPELKETA NAGUSIA 2017 - FINALA
Irailaren 23an hasi zen Baigorrin Bertsolari Txapelketa Nagusiaren XVII. edizioa.
43 bertsolarik hartu dute parte eta final laurden eta finalaurrekoetako 13
saiotan egin dute finalerako bidea.
Abenduaren 17an zortzi bertsolarik kantatuko dute finalean 14.600
bertsozaleren aurrean. Goiz eta arratsaldeko saioa izango da. Goizean
11:00etan hasiko da saioa eta arratsaldean 16:30ean.
Zortzi finalistak honako hauek dira: Amets Arzallus egungo txapelduna, Aitor
Mendiluze, Aitor Sarriegi, Beñat Gaztelumendi, Igor Elortza, Maialen Lujanbio,
Sustrai Colina eta Unai Agirre.
Urtetan bertsogintzari eta bertsolaritzari egin dizkion ekarpenei esker onez,
Sebastian Lizasok jantziko dio txapela Bertsolari Txapelketa Nagusiko
txapeldunari.

Bertsolariak
Aitor Mendiluze Gonzalez (Andoain, 1975)
Eskolan izan zuen lehen harremana bertsoekin. Hernaniko bertso
eskolan aritua da, baita Andoaingoan ere. 1995ean eta 2007an
Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa irabazi zuen. Seigarren parte
hartzea du Txapelketa Nagusian, eta bostetan iritsi da finalera.
Aitor Sarriegi Galparsoro (Beasain, 1976)
Lehen plaza 1989an egin zuen, Seguran. Lizardi eta Osinalde
sariketak irabazi ditu. 2011n Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa
irabazi zuen. Seigarren aldiz kantatu du Bertsolari Txapelketa
Nagusian, eta hiru finaletan hartu du parte.
Amets Arzallus Antia (Hendaia, 1983)
Etxean bertso giroa zegoen, eta txikitatik hasi zen kantuan. Lau
aldiz irabazi du Nafarroako Bertsolari Txapelketa eta hirutan Xilaba.
2013ko Bertsolari Txapelketa Nagusia irabazita, Euskal Herriko
txapelduna da. Laugarren finala du Txapelketa Nagusian.
Beñat Gaztelumendi Arandia (Añorga, 1987)
Etxetik datorkio bertsozaletasuna eta Igeldoko, Hernaniko eta
Santutxuko bertso eskoletan aritua da. 2015eko Gipuzkoako
Bertsolari Txapelketa irabazita, egungo txapelduna da. Hirugarren
aldiz hartu du parte Txapelketa Nagusian, eta bigarren finala du.
Igor Elortza Aranoa (Durango, 1975)
Umetan ikasi zuen bertsotan, Kurutziaga ikastolan eta Durangoko
bertso eskolan. Bost aldiz irabazi du Bizkaiko Bertsolari Txapelketa.
Zazpigarren parte hartzea du Txapelketa Nagusian, eta lau
finaletan kantatu du.
Maialen Lujanbio Zugasti (Hernani, 1976)
Ikastolako bertso eskolan hasi zen bertsotan. Hamabost urterekin
ekin zion plazaz plazako ibiliari. 2003an Gipuzkoako Txapelketa
irabazi zuen eta 2009an Txapelketa Nagusia. Seigarren parte
hartzea du Txapelketa Nagusian, eta sei finaletan kantatu du.

Sustrai Colina Acordarrementeria (Urruña, 1982)
Hendaiako bertso eskolan eman zituen lehenengo urratsak eta
1992an egin zuen lehen plaza. Bi aldiz irabazi du Xilaba txapelketa,
2014an eta 2016an. Bosgarren parte hartzea du Bertsolari
Txapelketa Nagusian, eta bost finaletan kantatu du.
Unai Agirre Goia (Hernani, 1975)
Hamar urterekin hasi zen bertsotan, ikastolan. Bertsolari
gazteentzako Lizardi sariketa bitan irabazi du eta behin Orixe
sariketa. Hernaniko bertso eskolako kidea da. Bosgarren aldiz
kantatu du Txapelketa Nagusian eta lehen finala du.

Epaileak
Ekaitz Elorriaga, Eneritz Azkue, Eneko Bidegain, Joseba Santxo, Mirari Azula,
Nerea Bruño eta Zigor Leunda.
Aurkezleak eta gai jartzaileak
Maite Berriozabal, Inazio Usarralde, Saroi Jauregi eta Joana Itzaina.

Egin beharreko lanak
Goizean - (15 bertso puntuagarri)
Binaka, gaia emanda, hiruna bertso zortziko handian.
Binaka, gaia emanda, hiruna bertso zortziko txikian.
Banaka, lehen puntua emanda, hiru bertso zortziko txikian.
Binaka, gaia emanda, hiruna bertso hamarreko txikian.
Kartzelako lana: banaka, gaia emanda, hiru bertso nahi den doinu eta
neurrian.
Arratsaldean - (10 bertso puntuagarri)
Binaka, gaia emanda, hiruna bertso sei puntuko motzean.
Binaka, gaia emanda, zortziko txikian puntutan, zortzi bertso osatu arte.
Banaka, gaia emanda, hiru bertso nahi den doinu eta neurrian.
Buruz burukoa - (11 bertso puntuagarri)
Binaka, gaia emanda, hiruna bertso zortziko handian.
Binaka, gaia emanda, launa bertso zortziko txikian.
Kartzelako lana:
Banaka, hitza gaitzat emanda, bertso bat bederatziko txikian.
Banaka, gaia emanda, hiru bertso nahi den doinu eta neurrian.

Txapeldunak Txapelketaren historian

Urtea

Lekua

Txapelduna

1935
1936
1960
1962

Donostia
Donostia
Donostia
Donostia

Iñaki Eizmendi "Basarri"
Manuel Lujanbio "Txirrita"
Iñaki Eizmendi "Basarri"
Manuel Olaizola "Uztapide"

1965
1967
1980
1982
1986
1989
1993
1997
2001
2005
2009
2013

Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Barakaldo
Barakaldo
Barakaldo

Manuel Olaizola "Uztapide"
Manuel Olaizola "Uztapide"
Xabier Amuriza
Xabier Amuriza
Sebastian Lizaso
Jon Lopategi
Andoni Egaña
Andoni Egaña
Andoni Egaña
Andoni Egaña
Maialen Lujanbio
Amets Arzallus

Sebastian Lizaso (Azpeitia,1958)
Joxe Lizaso bertsolariaren semea, honek Landeta auzoan zuen tabernan jaso
zuen bertso-giroa; bertsolari artean hezia da Sebastian.
1982ko Txapelketa Nagusian finalista izan zen, 1986koan txapeldun, eta 1989
eta 1997koan txapeldunorde. Gaztaroan ez zen, bere adinkideak bezala,
gazteen txapelketatan ibili. Hala ere, 1982an finalista geratu zenerako,
plazetan izena eta arrakasta hartuta zeukan, 24 urte bakarrik zituela.
Hurrengo txapelketan erabat berretsi zuen bere balioa eta joan den urte
askoan bera da plazarik gehien egin duen bertsolarietako bat. Bertsolaritzako
figura handienen artean dagoen honek, belaunaldi berrietara egokitzeko
dohaia izan du.

Ordutegia
9:00 - Bizkaia Arenako ateen irekitzea




Gogoratu sarrera bakoitzarekin pertsona bakarra sar daitekeela.
Eroslea da sarrerari egin zaizkion kopien erantzule.
Kode berbera duten bi sarrera agertuz gero lehenengoa bakarrik sartuko
da aretora, bigarrena ez da sartuko.

Segurtasun arazoak ekiditeko, aretora ezin dira sartu:
 Garraiorako karroak, bonbonak, sukaldeak, hozkailuak eta abarrekoak.
 Kristalezko edukiontziak, latak eta plastikozko botila handiak.
Sartzerakoan kontuan izan:
 Bata bestearen ondoan jarri behar duzue, ez utzi eserlekurik libre.
 Eskaileretan eta pasabideetan ezingo da eseri.
11:00 - Goizeko bertso saioaren hasiera
Saioan zehar kontuan izan:



Areto barruan ezingo da erre, ezta jan edo edan ere.
Ahalik eta gutxien mugitu zure lekutik eta egitekotan bertsoaldia
amaitzean.

14:30ak inguru - Bazkaria.
 Arratsaldeko saioa hasi arte Bizkaia Arena hustuko da.
 Bazkari txartela dutenek 6. pabiloian bazkalduko dute.
 Etxeko jana ekarri dutenek ere 6. pabiloian izango dituzte mahaiak
eta eserlekuak .
16:30 - Arratsaldeko saioaren hasiera
20:00ak inguru – Sari-emate ekitaldia
Saioa amaitu eta ordu erdira – Parte hartzaileekin prentsaurrekoa
Autobus zerbitzua
Finalera joateko Euskal Herri osotik autobus zerbitzua prestatu du Bertsozale
Elkarteak. 2.400 bertsozalek baliatuko dute aukera hori BECera hurbiltzeko.

Autobusen geltokiak
argitaratuko dira.
Gainerako bertsozaleei
Bertsozale Elkarteak.
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Bazkaria
Goizeko saioa amaituta Bizkaia Arena hustuko da guztiz. Bertsozaleek alboko 6.
pabilioian bazkalduko dute. 600 lagunek hartu dute bertako bazkarirako
txartela. Etxetik ekarritakoa bazkalduko dutenek ere mahaiak eta eserlekuak
izango dituzte seigarren pabilioian. Taberna eta eskaintza zabala egongo da
bertan.
Haurtzaindegi zerbitzua
Haurrentzako haurtzaindegi zerbitzua ere eskainiko dugu finalean, betiere
gutxieneko eskari kopurua bada. Haurtzaindegia 6. pabiloian izango da eta
saioak irauten duen bitartean egongo da zabalik. Doako zerbitzua da, baina
ezinbestekoa da aldez aurretik izena ematea.
450 laguneko lantaldea
Bertsozale Elkarteak 450 lagun baino gehiago jarriko ditu lanean final egunean
dena ongi atera dadin. Langileak ongi identifikatuta egongo dira eta entzuleak
lagunduko dituzte, saioa hasieran, bitartean eta amaieran. Bertsozale Elkarteko
langile eta borondatezkoen lantalde prestua da eta momentu oro haien
argibideak segitzea eskatzen du antolakuntzak.
Mintzola Terraza
Azken urteotan munduko gainerako herrialdeetako aditu, ikertzaile eta
inprobisatzaileekin harremanak estutzeko ahalegin berezia egiten ari da
Mintzola Ahozko Lantegia. Lotura horiek indartzeko asmoz finalean Mintzola
Terraza izango da eta atzerriko ordezkaritza zabala izango da bertan, Euskal
Herriko adituekin batera.
Bertan ahozkotasun alorreko aditu eta ikertzaileak izango dira, besteak beste
John Zemke eta Jaqueline Urla estatubatuarrak eta Karin Barber britainiarra.
Kanpoko ikertzaileez gain, UPV/EHUko, Mikel Laboa Katedrako eta Nafarroako
Unibertsitate Publikoko Ondare Materiagabearen Katedrako ordezkariak ere
izango dira Mintzola Terrazan.
Ikertzaileez gain, kantu inprobisatuko bestelako adierazpideetako ordezkariak
izango dira Mintzola Terrazan: Kataluniako zein Mallorcako glosadoreak,

Andaluziako trovadoreak, Sardiniako cantadoriak, Galiziako regueifeiroak,
Kurdistango dengbêja… Horiekin batera, “freestyle” estiloko Invert raperoa.
Azkenik, atzerriko hainbat hedabidek segituko dute finala Mintzola Terrazatik.
Mintzola Terrazako gonbidatuei saioaren
eskainiko zaie, gazteleraz eta ingelesez.
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Finaleko aldizkaria entzule guztientzat
Bertsozale Elkarteak aldizkari berezia argitaratuko du finalerako, Berria
egunkariarekin elkarlanean. Bertsozaleak aulkian 32 orrialdetako argitalpena
aurkituko du. Finalari buruz jakin beharrekoak, Bertsozale Elkarteari buruzko
informazioa eta bertsolaritzarekin lotutako hainbat proiekturen berri bilduko ditu
finaleko aldizkariak.
Finala zuzenean Euskal Telebistan eta Bertsoan
Abenduaren 17ko finalerako sarrera guztiak agortu ziren orain dela hainbat
aste. Bertatik bertara finala ikusteko aukera izango ez dutenek zuzenean
segitzeko hainbat modu izango dituzte.
ETB1ek emanaldi berezia egingo du eta oso-osorik eskainiko du finala zuzenan.
Aitzol Barandiaran, Uxue Alberdi eta Ilaski Serrano izango dira emanaldiko
aurkezleak.
Horrez gain, Txapelketa osoan egin duen bezala, Bertsoa interneteko atariak
ere zuzenean eskainiko du finala, www.bertsoa.eus webgunean.

Kontaktua
Bertsozale Elkarteko Komunikazio Saila
E-posta: komunikazioa@bertsozale.eus
Euskal Herriko Bertsozale Elkartea
Kale Nagusia 70, Amasa-Villabona
Tel.: (+34) 943 694 129

