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2023. urte honetan, kultur agenda aniztasunez eta kalitatez beteta 
dator. Bilbok, zigilu kulturala duen hiriak, programazio zabala eta anitza 
erakusten digu, gustu, interes eta adin guztietarako pentsatua. Zigiluek 
bezala, lan ona eta konfidantza gordeta, aurtengo programazioak hiri 
bizi batez gozatzera gonbidatzen gaitu, musikarekin, eszenarekin eta 
literaturarekin, hamaika proposamen programatzen dituzten kultur 
erakunde aktiboekin.

Filatelia-bilduma bat izango balitz bezala, Bilboko kultura-ekitaldi 
nagusiak erakutsiko dizkizuegu. Bertan, herritar guztiok izango dugu 
antzerki-jaialdiez, museoez, zinemaldiez,  musikaldiez eta multimedia-
jaialdiez,  ondarea sustatzeko eta literatura eta ezagutza-, arte- eta 
dibulgazio-jarduerez eta sorkuntza-ikastaro eta -tailerrez, deialdiez 
eta lehiaketez gozatzeko aukera; ekimen guztiak publiko anitzarentzat 
sortutakoak izanda.

Agenda 10 talde tematikotan egituratu dugu, gure hiriaz 
ahalik eta gehien gozatzeko aukera emango dizutenak, esku 
artean duzun ekitaldi sorta handi honetan bildutako hainbat 
agertokirekin.
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Campos Elíseos antzokiak 350 ikuskizun inguru 
eskainiko ditu 2023an. Nazioko eta nazioarteko 
konpainia onenen eskutik, Teatro Aretoa eta Kupula 
Aretoa berriz ere beteko dira antzerkia, dantza, musika, 
familia-ikuskizunak eta umore handia eskaintzeko. 
Euskal artistak eta euskarazko antzerkia ez dira 
faltako. Azken batean, 2023an, Campos Antzokiak 
#máscamposquenunca, #erabatekocampos izaten 
jarraituko du.

Bilboko Kale Nagusian kokatutako BBK Sala kultura 
urbanoa hedatzeari irekitako espazioa da; bertatik 
BBK-k, aretoaren jabeak, kultura sustatu eta 
bultzatzeko egiten du lan, pertsona guztien esku 
egongo den kalitatezko programazio anitzaren bidez. 
Aretoan, jazza, fadoa zein flamenkoa entzuten dira; 
rock and rolla entzun eta euskal kultura bizi da bertan; 
trikitia eta txalaparta entzun daitezke, baita gure 
bertsolarien errima zorrotzez gozatu ere. Antzerkia, 
zinema eta erakusketak ere ikus daitezke bertan. 
Mendiari, itsasoari, lurrari zein unibertsoari buruz hitz 
egiten da, umoreaz, magiaz, bizitzaz zein irribarrez. 
Bilboko kultura eszenaren plaza berezia da, eta publiko 
mota guztiei irekitako formatu anitzak eskaintzen ditu.

Euskalduna Kongresu eta Musika Jauregiaren 
titulartasuna Bizkaiko Foru Aldundiarena da, eta 
funtzio anitzeko esparru zabala da, 58.200 m²-koa, eta 
Bilbo hiriaren bihotzean kokatua. ABAO-OLBEren Opera 
Denboraldia bertan garatzen da, estatuko eta Europa 
mailako garrantzitsuenetako eta prestigiotsuenetako 
bat; halaber, Bilboko Orkestra Sinfonikoak (BOS) 
bertan du egoitza. Bidenabar, urte osoan zehar 
musika emanaldien, erakusketen zein programazio 
eszenikoaren egitarau zabala eskaintzen du.

CAMPOS ELÍSEOS 
ANTZOKIA

BBK SALA

EUSKALDUNA
JAUREGIA

www.teatrocampos.com

www.euskalduna.eus

www.salabbk.bbk.eus

arte eszenikoak · arte eszenikoak · arte eszeniko
ak
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enikoak · ARRIAGA ANTZOKIA
Udal antzokiak maila goreneko programazio eszenikoa 
eskaintzen jarraituko du, baita tokiko eszena babesteko 
bertan ekoitzitako ikuskizun zirraragarriak ere. Calixto 
Bieitoren zuzendaritza artistikoarekin, 2023an Arriaga 
Antzokiak emozioak oparitzen jarraituko du, figura 
handien eta etorkizun oparoko artisten eskutik, antzerki, 
dantza, musika, opera eta bestelako ikuskizunen 
bitartez. Halaber, Arriaga Antzokiak beste kultura 
entitate nabarmen batzuekin kolaboratzen jarraituko du, 
esaterako ABAO-OLBErekin, haurrei zuzendutako Abao 
Txiki programa bultzatzen. 
www.teatroarriaga.eus

ABAO-OLBE BILBAO OPERA
OPERA DENBORALDIA

ABAO-OLBE Bilbao Opera funtsezko erakundea da 
euskal, estatuko eta nazioarteko ikuspegi artistiko 
eta kulturalean. 2023an, bost lan programatu dituzte 
Euskalduna Jauregian eta Abao Txiki denboraldia 
Arriaga Antzokian: lau musika-ikuskizun haur eta 
gazteentzat.  Opera Denboraldiko programazioaren 
hasieran, Mozarten “Così fan tutte” (urtarrilaren 
21etik 28ra), Pucciniren “Tosca” (otsailaren 18tik 
27ra), Verdiren “Il trovatore” (maiatzaren 20tik 29ra), 
eta Gounod eta Donizettiren bi izenburu, urrian 
eta azaroan, ageri dira. Kultura-jardueren artean, 
nabarmentzekoak dira “El ABC de la ópera” izeneko 
hitzaldi-zikloa DeustoBiden eta “El Concierto de ABAO” 
edizio berri bat.
www.abao.org
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Sorkuntza, prestakuntza eta ekoizpen 
eszenikorako udal zentroa da eta bertan hainbat 
zerbitzu eskaintzen dira, besteak beste, aretoak 
lagatzea, konpainia hasi berriei laguntza ematea 
eta haur zein gazteei zuzendutako antzerki 
ikastaroak, hastapenekoak helduentzat eta 
ikastaro espezializatuak artistentzat. 

Espazio aitzindaria, 80ko hamarkadatik, arte eszenikoen eta joera berrien 
esparruan. 36 urte baino gehiago daramatza programazioa tokiko, estatuko eta 
nazioarteko ikuspegitik lantzen. Sormen-unibertso horretan, sortzaileak eta 
publikoa elkartzen dira. Gainera, euskal artistei laguntzen die sorkuntza-, hedapen-, 
mugikortasun- eta nazioartekotze-prozesuetan, aukera profesional eta merkatu-
aukera berriak esploratzen eta sortzen. Hori guztia bere programazioaren bidez:

•  Urteko denboraldia La Fundición Aretoan, antzerki konpainiak, dantza eta 
performanceak programatzen dituzte, baita sorkuntza-egonaldiak, sortzaileekiko 
topaketak, tailerrak, euskal konpainientzako truke- eta nazioartekotze-
proiektuak, eta abar antolatu ere.

•  Dantzaldia jaialdia, udazkeneko nazioarteko erakustaldia da, hiriko espazio 
enblematikoetatik hedatzen dena.

•  Lekuz Leku jaialdia, hiriko espazio publikoan dantza-pieza laburrak erakusteko 
nazioarteko egitasmoa da. Ekainaren bigarren hamabostaldian, ibiltariek 
dantzarekin gozatzeko aukera izango dute.

Eskenak (Euskadiko Ekoizle Eszenikoen Elkartea) 
kudeatzen duen udal-jabetzako zentroa da. Artistei 
eta arte eszenikoen konpainiei ekoizpen-espazioak 
eskaintzen dizkie, eta lanbide-heziketa sustatzen du, 
baita antzerkiaren arloko ikerkuntza, berrikuntza eta 
agerpen artistikoa bultzatzeko proiektuak ere.

Zirku-arteen espazio bat da, Bilboko Zorrotzaurre 
auzoan kokatutakoa, eta zirkuaren sektorea 
profesionalizatzeko egiten du lan. Prestakuntza 
eskaintzen du ikastaro, tailer eta eskola magistralen 
bidez; arte egonaldiak hartzen ditu bertan eta 
sorkuntza eta ekoizpen konpainia berezkoak ere 
baditu. Horrez gain, ZKZ Topaketa Jaialdia antolatzen 
du urtero, abendu hasieran.

ZAWP (Zorrotzaurre Art Work in Progress) Haceria 
Arteak Elkarteak 2008an bultzatutako kultura 
mugimendua da. Elkarteak Deustuko Erribera eta 
Zorrotzaurre auzoen hiri-eraldaketako prozesuan 
jartzen du begirada artistiko, sortzaile eta berritzailea, 
auzo horien hirigintza-planaren barruan aukerak 
sortzeko asmoz, eta, bien bitartean, haien biziberritze 
sozial, ekonomiko eta kulturalean lan egitez.

2019az geroztik uhartearen erdigunean jarraitzen du 
lanean, Ignacio Zuloaga pintorea kaleko bi gunetan:

• La Nave Va espazioa kowork bat da, eta bertan 
hainbat elkarte, ekintzaile, proiektu eta artista 
elkarrekin ari dira lanean “ZAWPen sormen-
ekosistema” deiturikoan, elkartearen bulegoak barne 
hartzeaz gain.

• La Terminal Kultura eta Sormen Industrien Fabrika 
bat da eta kale honetako 3. zenbakian dago. Bertan, 
aisialdia, kultura eta gastronomia jarduerak egiten 
dira ostiraletik igandera. Kontzertuak, erakusketak, 
aurkezpenak, tailerrak, jaialdiak, ekitaldiak eta 
merkatuak eskaintzen ditu haren 2.500 m2 baino 
gehiagoko espazioetan. Asteburu guztietan izango 
dira jarduerak, irailetik ekainera, areto ezberdinetan.

BILBAOESZENA

PABELLÓN 6 LA FUNDICION

HARROBIA ZIRKOZAURRE ZAWP ETA FICC TERMINALAEGONALDIEN DEIALDIAK
BALIABIDE ESZENIKOEN ZENTROA BILBO-OTXARKOAGAKO EKOIZPEN 

ESZENIKORAKO BERRIKUNTZA ZENTROAAZKUNA ZENTROA

ARTISTAK EGOITZAN
DEIALDIA MARTXOAN, APIRILAREN 5ERA ARTE

Udal deialdi honen helburua da eremu 
eszenikoetan sorkuntza- edo ikerketa-
prozesuak garatu nahi dituzten EAEko erakunde 
artistiko eta artista indibidualei laguntzea, 
baliabide ekonomikoak eta azpiegiturak 
emanez.

www.badbilbao.eus
Bilbao Eszena

Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbaok zazpi programa ditu 
sorkuntza babesteko, eta horien bidez hogeita hamar bat 
proiektu artistiko garatzen ari dira zentroan. Sormen-sarea 
nazioarteko kultura-inguruneekin lotzea sustatzen duten 
egoitzak dira, trukeak, harremanak eta lankidetza iraunkorrak 
eta elkarrekikoak bilatuz.
www.azkunazentroa.eus 

Espazio honetan, arte eszeniko, dantza eta antzerkiko sortzaileak 
elkartzen dira sinergiak sustatzeko eta autokudeaketa partekatua 
egiteko, haien lanen hedapena arautuko dutenak sortzaileak izan daitezen, 
proiektuaren bazkide-ikusle-publiko arteko konplizitatea bilatuz.

2023an, urteko asteburu guztietan emanaldiak eskaintzearen aldeko 
apustua egiten jarraituko dute, Antzerki Laborategiaren eta Pabellón 
6ko Gazte Konpainiaren ekoizpen propioekin. Era berean, martxoaren 
17tik apirilaren 16ra, Antzerki Arineko X. Jardunaldiak antolatuko dituzte, 
formatu txikiko pieza originalak erakusten dituztenak, Bilboko Udalarekin, 
Bizkaiko Foru Aldundiarekin, Café Bilbao/Tartean Teatroarekin eta  
Pabellón 6ko Antzerki Laborategiarekin lankidetzan.

www.pabellon6.org

www.lafundicion.org

www.harrobia.org www.zirkozaurre.com

www.zawp.org       www.laterminal.eus

https://badbilbao.eus/eu/beste-programak/cursos-de-bilbaoeszena/
https://badbilbao.eus
https://azkunazentroa.eus
https://pabellon6.org/?lang=eu
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Mitusu elkarteak eta Bilboko Udalak elkarrekin antolatzen 
dute dantza eta antzerki emanaldien kanpaina hau, hiribilduko 
hainbat antzokitan ikastetxeetako ikasleei zuzendutakoa.

Arte eszenikoen harrobia sustatze aldera, Udalak Bilboko 
ikastetxeetan sortutako antzerki-emanaldien lehiaketa hau 
bultzatzen du; egitasmoari amaiera emateko, hautatutako 
lanen funtzioa eta sari-banaketako ekitaldia antolatzen ditu 
Udalak ekainaren 4an Arriaga Antzokian.

Txotxongiloen Nazioarteko Jaialdia 42. ediziora iritsiko da. Munduko txotxongiloen eta 
objektuen antzerkiaren ikuspegia ez da ikuskizunen antzezpen hutsa izango, pentsamendu- 
eta ikaskuntza-espazioak ere proposatuko baititu. Emanaldiak La Fundicionen, Bilboko 
plaza batzuetan, Otxarkoagako Txotenagunean eta Bilboko hainbat auzotan programatuko 
dituzte. Jaialdiak Bilboko Udalaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren 
laguntza du.

HAURRENTZAKO ANTZERKIA

BILBAO TX BILBAO ANTZERKI DANTZA (BAD)

ESKOLA ANTZERKI LEHIAKETA

BILBON ESKOLATIK ANTZERKIRA

42. BILBOKO TXOTXONGILOEN NAZIOARTEKO JAIALDIABILBOKO ANTZERKI ETA DANTZA GARAIKIDEAREN JAIALDIA

KARRIKAN
Bilboko Udalak antolatutako Bilboko Kalealdia 
jaialdiak eta Pirinioetako bi aldeetako beste 
entitate batzuek osatutako plataforma da,  
Euskal Herriko artista berriek lanak sortzea 
eta hedatzea sustatzeko.

Urteko lehen hiruhilekoan, sorkuntzarako 
Karrikan laguntzen bosgarren deialdia 
argitaratuko da, eta, hautatu ondoren, 
mugaz gaindiko espazioetako egonaldiak 
hasiko dira, Bilbon barne. Gainera, Bilboko 
Kalealdian IV. deialdiko ikuskizun irabazlea 
ikusi ahal izango dugu.
www.karrikan.eu

BLV-ART

D8 SORKUNTZA FAKTORIA
Zorrotzako Gaztetxetik eratorritako proiektua da; 2019tik, eta 
D8 Sorkuntza Faktoria kultura elkartea sortzearen ondorioz, 
espazioaren eraldaketa eta dantzari lotutako zentro berri bat 
garatzen hasi zen, artisten arteko sinergiak, publiko berriak 
sortzea eta sentsibilizazioa sustatuz. Zorrotza auzoan kokatuta 
dago eta dantza eta arte eszenikoetako profesionalei laguntzeko 
programak garatzea du helburu. 

2023an zehar, jarduera guzti hauek egingo dituzte: profesional ez 
direnentzako dantza flamenkoko prestakuntza-tailerrak, Adriana 
Bilbaoren konpainiak bultzatutako Bilbao Flamenco Faktoria 
zikloaren barruan; arte eszenikoetako profesionalentzako 
prestakuntza-tailerrak; musika-kontzertuen programazioa; 
eta konpainia eta dantzari profesionalen sorkuntza artistiko-
teknikoko egoitzak.

www.d8sf.eus

BILBOKO KALEALDIA
KALEKO ANTZERKI ETA ARTEEN NAZIOARTEKO JAIALDIA

eszenAZek Azkuna Zentroaren zuzeneko arteen 
programa egonkorra osatzen du, forma artistikoen 
inguruko erakusketa, praktika eta ikerketaren bidez. 
2023. urtean, tokiko eta nazioarteko testuinguruko 
artistek eta konpainiek (Kolectivo Mostrenko, Alberto 
Cortés edo Poliana Lima, esaterako) gaur egungo 
eszenako lanik berritzaileenak aurkeztuko dituzte.

Proposamen guztietan, gorputza da elementu eszeniko 
nagusia, bai kokapen koreografikoan edo espazialean, 
plastikoan edo performatiboan; egitura narratibo, 
formatu eta lengoaia berriekin batera, sormen-
horizonteak piztu eta zabaltzen dituztenak.

www.azkunazentroa.eus

Abangoardiako arte adierazpideei lotutako 
udal programa da, Zubirik Planaren barruan 
kokatutakoa; egitasmo honek kulturaren 
aldeko apustua egiten du Bilbo Zaharra eta 
San Frantzisko auzoak birgaitzeko elementu 
eragile modura.

www.badbilbao.eus

ACT
ESZENA BERRITZAILEEN NAZIOARTEKO XX. JAIALDIA

Kaleko arteen erakustaldia, Bilboko Udalak antolatuta; Zazpi 
Kaleen eta Casilda Iturrizar Parkearen inguruan biltzen dira, 
batetik, kaleko arte eszenikoen estatu mailako zein nazioarteko 
panoramako konpainia nabarmenetako batzuen proposamen 
berritzaileenak eta, bestetik, tokiko konpainien azken lanak, 
zirku, dantza, musika, klown, kalejira eta bestelako emanaldiekin.

www.bilbokokalealdia.eus

www.mitusu.net

Antzerki eta dantza garaikideko erakustaldia da, nazioarteko, 
estatuko eta tokiko joera eszeniko berrietan zentratua, bizirik 
dauden autore garaikideen programazioan eta arte eszeniko 
eta beste arte batzuekiko (musika, bideoa, performancea eta 
abar) diziplinartekotasunean eta abangoardian jartzen du fokua 
Jaialdiak.

www.badbilbao.eus

ACT Jaialdiak, aurten 20 urte beteko dituenak, arte eszenikoen esperientzia bat eskaintzen 
dio publikoari, formatu laburraren aldeko apustua eginez, gehienez 30 minutuko 3-4 piezako 
saioekin, tartean dantza, zirkua, performancea, testu-antzerkia eta bestelakoak eskainiz. 
Programa osatzeko, tailerrak eta hitzaldiak eskainiko dira sektoreko adituen eskutik, 
baita ACTmosferako saioak ere, non nazioarteko programatzaileek, artistek eta ikusleek 
erakutsitako obrei buruz hitz egiteko aukera izango duten.

www.actfestival.com

www.bilbaotxfest.org

ESZENAZ
AZKUNA ZENTROKO ARTE ESZENIKOEN DENBORALDIA

AZKUNA ZENTROA

BILBO ZAHARRA, SAN FRANTZISKO
APIRILAK 20 – 30 EKAINAK 19 - 24 

URRIAK 12-22

IKASTURTEAN ZEHAR MAIATZAREN 31TIK EKAINAREN 3RA

AZAROA

20
23 KULTURAPROGRAM

AZI
O

A

B I L B O

https://karrikan.eu/
https://d8sf.eus/
https://badbilbao.eus/eu/blv-art-2022-2/
https://bilbokokalealdia.eus/eu/
https://www.azkunazentroa.eus/eu/
https://badbilbao.eus/eu/blv-art-2022-2/
https://actfestival.com/
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Casilda Iturrizar parkean kokatuta, Museoak pintura eta 
eskulturen bilduma zabala gordetzen du, XXI. mendera arte 
artearen historian ibilbide entretenigarria egin ahal izateko. 
Euskal artearen figurarik nabarmenen obrak biltzen ditu: Arteta, 
Arrue anaiak, Losada, Guiard, Iturrino, Zuloaga, Quintín de la 
Torre, Juan de Echevarria, Chillida, Oteiza, Ibarrola, Gal, Herrero, 
Lazkano; baita artearen historian ezinbestekoak diren artistenak 
ere: Greco, Luis de Morales, Cranach, Gentileschi, Murillo, 
Zurbarán, Van Dyck, Ruysdael, Goya, Cézanne, Cassatt, Sorolla, 
Gutiérrez Solana, Viera da Silva, Tapies, Bacon, Paul Gauguin, 
Barceló, eta abar. Pinakoteka hau aldi baterako erakusketa 
bikain, bere hezkuntza programa zabal, online bilduma eta bere 
web orriko irudi bankuagatik nabarmentzen da.

2023an, Norman Foster eta Luis María Uriarte arkitektoek 
sinatutako Agravitas proiektuak aurrikusi bezala, Museoa 
berrikuntza-prozesu garrantzitsu bati aurre egiten ari da, bere 
instalazioak handitzeari ekin baitio. Obra egitea aurreikusita 
dagoen 22 hilabeteetan, museoaren jarduera eraikin zaharrean 
kontzentratuko da, bertan bilduma BBKateak formatu 
dinamikoaren arabera erakusten baita, artearen historiako 
aldi desberdinetako artisten arteko topaketak eraginez. Areto 
bakoitzeko artistak txandakatzen joango dira berrogeita 
hamar muntaia baino gehiago osatu arte, eta 100 artista baino 
gehiagok eta bildumako 300 artelan inguruk hartuko dute parte. 
Gainera, eta salbuespenezko hitzaurre gisa, Sergio Pregoren 
“Trece Centauro” aurkezten da, bere barne-arkitekturarekin 
harreman paregabea proposatzen duen museoaren enkargua. 
Aldi berean, museoak bere hezkuntza- eta hedapen-lanarekin 
jarraituko du hitzaldiak, artistekin topaketak, tailerrak eta Obra 
Gonbidatuaren beste aurkezpen batzuk eginez, zaharberritzeen 
eta dohaintzen aurkezpenekin eta programa publikoekin.

BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA

www.museobilbao.com

GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA
Guggenheim Bilbao Museoa Bilboko eraldaketaren sinboloa eta motorra da, eta XX. mendearen abangoardiako 
arkitekturaren mugarrietako bat. Bilduma Iraunkorrak, oro har, gure garaiko arte bisualen ikuspegi osoa 
eskaintzen du.

Museoaren 2023ko programazio artistikoaren protagonistak arte moderno eta garaikideko figura handiak 
izango dira. Programazioa otsailaren 10ean hasiko da, Joan Miró-rekin, “La realidad absoluta” (Paris, 1920-
1945); martxoaren 17an, berriz, Oskar Kokoschka artista austriarraren atzera begirakoa izango da, eta 
Lynette Yiadom-Boakye artistak berriki aurkeztutako obra bat, martxoaren 31tik irailaren 10era bitartean 
ikusi ahal izango da. Ekainaren 27an, Yayoi Kusama Japoniako sortzaileari eskainitako erakusketa bat izango 
da Museoan; haren bizitza eta ekoizpen artistikoa zeharkatuko ditu erakusketa horrek eta, irailaren 29an, 
berriz, Picasso, “Materia y cuerpo” erakusketa inauguratuko da: Malagako maisuaren eskultura-ekoizpena 
aztertuko du erakusketa horrek. Marine Hugonnierren oraintsuko praktika Museoko Film & Video aretoan ikusi 
ahal izango da urriaren 27tik aurrera. Germaniar-Venezuelako Gego artistaren lanari buruzko atzera begirako 
bat, berriz, azaroaren 3an inauguratuko da, egile horren abstrakzioaren ikuspegi bereziaren bilakaera islatuko 
duena. 2023ko programazioa Guggenheim Bilbao Museoaren Bildumako lanak aurkezpenarekin osatuko da.

www.guggenheim-bilbao.eus

mu
se

oAK  · museoAK  ·  museoAK · museoAK · museOAK  · m

use
oA

K
·



12 13

Euskalduna ontziola historikoaren eta Olabeagako 
dikearen gainean kokatuta dago Itsasmuseuma, 
eta itsas kultura babestu eta hedatzea du helburu, 
batez ere Bilboko itsasadarretik Bizkaiko Golkora 
zabaltzen dena. Erakusketa iraunkorrean 1511n 
sortutako Bilboko Kontsulatuaren garrantzia 
historikoa, portuko jarduera komertzial eta 
industrialak, ontziolak, itsasertzeko aroztegiak eta 
itsas salbamendua azaltzen dira. Kanpoaldean, 
Carola garabiaren alboan, museoko bildumaren 
zenbait ontzi nabarmen daude ikusgai.

Aisialdiak eta kirolak ere lekua dute museoan:

• Haurrentzako itsas tailerrak: larunbatetan 
ingelesez eta igandeetan euskaraz eta 
gaztelaniaz.

• Bilbao 1803 – Escape Room: Itsasmuseum 
Bilbaok escape-room joko batekin desafio 
egiten dizu, benetako gertaeretan oinarritutako 
abenturekin, non murgiltze-esperientzia bat biziko 
duzun, zure zentzumenak probatuko dituena, eta 
sormen-, astuzia- eta zehaztasun-dosi handia eta 
taldearen koordinazio bikaina beharko dituzularik.

• Bisita gidatuak ERAINera, XX. mendeko Bizkaiko 
erriberako arotzeriaren proiektura, larunbatetan 
gaztelaniaz eta igandeetan euskaraz.

ITSASMUSEUM BILBAO

Bilbo Zaharrean, Mariaren Bihotza Plaza azpian, San 
Frantzisko komentuaren aztarnak bisitatu daitezke. 
Auzoari izena ematen dion komentua estilo gotikokoa 
izan zen, eta XV. mendean hasi zen eraikitzen. 
Komentua eraitsi ondoren, 1856an, Alfontso Printzearen 
kuartela eraiki zuten bertan; hura ere eraitsi zuten 
ondoren, 1930ean. 

Aztarnategia bisitatu ahal izateko, aldez aurretik 
hitzordua eskatu behar da. Aztarnategira sarbidea 
Bilbao Bizkaia Museoen egoitzan dago, Mirasol 
Kondearen kaleko bigarren zenbakian. 

Bilboko erdigunean kokatuta, San Frantzisko auzoko 
Mariaren Bihotzaren eliza zaharrean, Berreginen 
Museoak Artearen Historiako eskultura-lan 
aipagarrienetako batzuen erreprodukzioen bilduma 
aparta du.

Museora egiten den bisita bakoitza Europako museo 
nagusienetatik egiten den ibilbide bihurtzen da, eta, 
bertan, Victoria de Samotracia, Moisés de Miguel Ángel, 
Venus de Milo, Partenoiko marmolak edo Laocoonte y 
sus Hijos bezalako pieza ezagunez goza daiteke.

MARIAREN BIHOTZA 
PLAZAKO ARKEOLOGIA 
AZTARNATEGIA

BILBOKO BERREGINEN MUSEOA

www.bilbokoberreginenmuseoa.eus

www.bilbokoberreginenmuseoa.eus

www.itsasmuseum.eus

EUSKAL MUSEOA
ALDI BATERAKO ITXITA, HANDITZEKO LANAK 
AMAITU ARTE

Zazpi Kaleen bihotzean dagoen museo hau historiari eta 
etnografiari eskainita dago, eta ez du jarduna etengo, 
aurrera jarraitzen baitute funtsak ikertu, katalogatu, 
dokumentatu, zaindu eta birgaitzeko eta etorkizuneko 
erakusketetarako prestatzeko lanek.

Museoko funtsetan 50.000 pieza eta 38.000 argazki baino 
gehiago daude, eta Euskal Herriak historian zehar izan 
duen bizitzaz eta egunerokotasunaz hitz egiten digute: 
itsasoarekin eta arrantzarekin izan duen harremana, 
artzaintza kultura, burdinolak edo ofizio eta artisautza 
tradizionala, esaterako zeramika edo oihalgintza. 

Museoa bisitatu duenak ondoen gogoratuko dituen piezen 
artean Mikeldi idoloa, Bizkaiko maketa edo Kontsulatuaren 
Batzar Gela izango dira; bidenabar, Eulalia de Abaituaren 
(1853-1943) argazki bikainak ere ezin ditugu ahaztu.

www.euskalmuseoa.eus

Iturribide kalean dago, Zazpi Kaleetan, XVIII. mendeko eraikin neoklasiko batean. 
Museoan Aste Santuan prozesioetan ateratzen diren Kristoren Pasioaren Bide Gurutzeko 
paso ugari ageri dira, baita Bilboko elizetan gorde diren beste paso batzuk ere. Paso 
horiek makina bat aldiz atera dira Bilboko kaleetara. Horietako batzuk XVI. eta XVII. 
mendeetan eraiki zituzten. Beste batzuk XX. mendekoak dira, Quintín de la Torre edota 
Ricardo Iñurria eskultore bizkaitarrek egindakoak. Pasorik modernoena Santa Maria 
Magdalenarena da, 2007an Lourdes Hernández imajinagile sevillarrak egindakoa. 
Museoan Jesusen bizitzari buruzko dioramak, estandarteak, kofradeen arropak eta 
Bilboko Aste Santuko argazkien bilduma zabala ere ikus daiteke. Museoa Penitentzia 
Kofradien Anaidiak kudeatzen du.

PASIO-IRUDIEN MUSEOA 

www.museodepasosbilbao.com

BILBAO ELEIZ MUSEOA
Atxuri auzoko Enkarnazio komentu domingotar 
zaharrean dago, eta birgaitu eta 1995ean 
inauguratutako eraikinak komentu zaharraren zapore 
historikoa mantentzen du. Klaustro ederrak eta gela 
zainduek bisitaz gozatzen laguntzen duten bake giroa 
sortzen dute. Pintura eta eskultura zaharrak zein 
modernoak ditu ikusgai, baita apaingarri erlijiosoak 
eta urregintza elementuak ere. Obra gehienak Bizkaiko 
eliza, komentu eta ermitetatik iritsi dira.

Museoa, halaber, “La Abadía de Atxuri” ihes gela 
originalaren agertokia ere bada.

www.eleizmuseoa.com

BIZKAIKO ARKEOLOGIA 
MUSEOA
Zazpi Kaleetan, Mallonako eskaileren alboan, 
Lezamako trenaren geltoki zaharra hartzen zuen 
eraikinean dago museo hau. Foru museo honetan 
Bizkaiko historia aurkituko dugu, herritarrek utzitako 
aztarnen bidez, historiaurretik garai historikoetara 
arte. Bizkaiko ikerketa arkeologikoen erreferentziazko 
zentro eta hedapen kanal nagusi bihurtu da, 
Lurraldeko historiaren ezagutza zabaldu, azterketa 
arkeologikoak sustatu eta material arkeologikoak 
gorde, zaindu eta berregitea bermatzeko jardueren 
bidez.

Bizkaiko Arkeologia Museoa

San Mames futbol zelaian dago, Basurtu auzoan. 
Museoak klub mitikoaren historian barneratzeko 
aukera ematen digu; kluba 1898an fundatu zuten, 
eta kirol filosofia eta balio paregabeei eusten die. 
Museoan taldearen ehun eta hogeita bost urteko 
ibilbideari lotutako bilduma loriatsuaren bitxiak 
daude ikusgai. Museoko artxibategitik hautatutako 
900 bideo eta 1.000 pieza baino gehiagoren bidez, 
Athletic Club taldearen historia azaldu eta ondare 
kolektiboaren balioa nabarmentzen duen ibilbide 
museografikoa egin daiteke. Bidenabar, museoak 
San Mameseko tourra egiteko aukera ere eskaintzen 
du, bisita gidatuarekin, taldean edo banaka, gailu 
mugikorretik eskura daitekeen audiogidarekin batera.

ATHLETIC CLUB MUSEOA

Athletic Club Museoa

Museo hau 1995ean inauguratu zen, eta Ametzola 
auzoan dago, Vista Alegre zezen plazan. Testu 
didaktikoen bidez, tauromakiaren historian zehar 
ibilbidea egiteko aukera eskaintzen du: testuak, 
ehunka argazki, Goyaren lamina eta hainbat 
zezenketetako jatorrizko kartel, toreatzeko arropak 
eta Bilboko zezen plaza zaharren maketa eta liburuak, 
besteak beste.

Unitate didaktikoak zortzi sekuentzia nagusi bildu 
ditu tauromakiaren historiaren barruan: Ilustrazioko 
tauromakia, Erromantizismoko toreroak, 98ko 
toreroak, Guerritaren garaia, Bigarren Errepublikako 
belaunaldia hartu zuen Zilarrezko Aroa deitutakoa, 
Manoleteren garaia, 50eko hamarkada eta El 
Cordobésen garaia.

ZEZENKETA MUSEOA

Zezenketa Museoa
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http://www.bilbao.bmftoros.com/plaza/bilbao/
https://www.bilbokoberreginenmuseoa.eus/eu/
https://www.bizkaikoa.bizkaia.eus/detalleContenido.asp?t=1&id=68&idioma=EU
https://sanmames.athletic-club.eus/museo/eu/


14 15

Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatutako aldi baterako 
erakusketen gunea da. 1991n sortu zenetik, gaur 
egungo praktika artistikoak ezagutu, jaso eta 
zabaltzeko erabiltzen da. Aretoak egin duen ibilbideak 
gure mugen barruko zein mugetatik kanpoko 
ekoizpen garaikidea erakusten du. Artearen eta 
kulturaren lengoaiak aurkezteko gunea da, baita arte 
jardun garaikidea ikasteko plataforma ere.

2023an, Rekalde Aretoak ERTIBIL 40, Eduardo 
Sourrouille eta Juan Carlos Eguillor artisten 
erakusketak hartuko ditu. Aldi berean, jarduera 
didaktiko ugari izango dira: bisita komentatuak, 
ikasleentzako tailer-bisitak, taldeentzako dinamikak, 
batxilergo artistikoko eta Arte Ederretako ikasleei 
zuzendutako artisten tailerrak, topaketak artistekin 
eta familientzako programazio berezia.

REKALDE ARETOA

www.salarekalde.bizkaia.net
ar

te
 bisualak  · arte bisualak

· arte bisualak· arte bisuala
k 

·

BILBAOARTE FUNDAZIOA 
Ekoizpen artistikoko udal zentroa da eta, bertan, besteak 
beste, eskura jartzen ditu estudioak, grabatu eta serigrafia, 
irudi digitala, edizioa eta inprimaketa, eskultura, zeramika eta 
argazkigintza lantzeko. Lanak garaztzeko beste espazio batzuk 
ere baditu: filmazio-platoa, medialaba, audiolaba, proiekzio-gela 
eta espazio balioanitzak.

BilbaoArte Fundazioak, besteak beste, honako jarduera hauek 
bultzatzen ditu helburuak betetzeko:

• Arte garaikideko erakusketak, sortzaile gazteen eskutik, 
banakako zein taldeko erakusketetan.

• Artisten trukeak beste arte-zentro batzuekin (Italia, Austria, 
Frantzia, Hego Korea).

• Proiektu instituzionalak garatzeko aholkularitza artistikoa.

• Prestakuntza- eta dibulgazio-jarduerak, hala nola arte-ikastaro 
espezializatuak.

Era berean, BilbaoArte Fundazioak beken programan 
parte hartzeko deialdiak sustatzen ditu, proiektuaren 
finantzaketarekin, espazioen lagapenarekin eta ostatuarekin, 
bai eta unean uneko produkziorako laguntza ekonomikoekin eta 
espazio partekatuekin ere.

2023. urtean, 25. urteurrenarekin batera, zabaltze-proiektua 
jarriko da martxan, Herriak Egiten Funtsak finantzatua, 
BilbaoArteko erakusketa-gunea Bilboko kultur bizitzarako 
kokapen zentrikoago eta estrategikoago batera birkokatzean 
datzana, Guggenheim Bilbao Museotik eta Arte Ederren Museotik 
hurbil.

Gune berriak udal-zentroko erakusketa-aretoaren eta obra-
biltegiaren funtzioak beteko ditu, eta Fundazioko artisten 
ekoizpena eta bilduma zabala erakutsiko ditu.

www.bilbaoarte.org
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FIG Bilbaok hamabigarren edizioa ospatuko du nazioko eta nazioarteko grafikaren 
ikuspegi zabala biltzen duen proposamen artistiko batekin. Jaialdiak egitarau 
oparoa eskainiko du Bilboko Euskalduna Jauregian, azaroan, lan grafiko garaikide 
onenaren aukeraketa zainduarekin. Jaialdia paper eta grabatu gaineko artearen 
Europako erreferentzia garrantzitsuenetako bat bihurtu da. Nazioarteko proiektu 
honek merkataritza-, museo- eta ikerketa-eskaintza uztartzen ditu. Ildo horretan, 
arte-galeriei, edizioko profesionalei eta tailerrei eskainitako espazioak beste 
pabiloi batzuekin konbinatzen dira, non museoetako eta kultura-erakundeetako 
paperezko lanak erakusten diren. Programazioan, gainera, tailerrak, hitzaldiak eta 
zuzeneko erakustaldiak ere ageri dira, besteak beste.

Arte esperimentalen jaialdia, nazioartekoa eta 20 urteko ibilbidea egin duena; 
Euskadiko zein munduko gainerako lekuetako artistak programatzen ditu. 
Jaialdian arte bisualen proiektu abangoardistak, instalazioak, soinu artea, 
kontzertuak, performanceak, dantza, zinema eta bideoak aurkezten dira. Horrez 
gain, sortzaileen eta publikoaren arteko topaketak indartzen ditu.

MEM JAIALDIA

www.musicaexmachina.com

www.figbilbao.com

Argazkigintza dokumentalaren nazioarteko jaialdia da. Hitzaldi, erakusketa, 
masterclass, tailer, proiekzio eta sari banaketen bidez, argazkigintza dokumentalari 
buruzko hausnarketa eta eztabaidarako gonbita egiten du, baita aurrean dituen 
erronka berriak eta teknologia berrien etorrerarekin izango duen bilakaera eta 
etorkizuna ere.

UPV/EHUko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateak eta Udarnik Kultur 
Elkarteak antolatua da, Blackkamera Argazki Eskolarekin batera. Lankidetza horrek, 
urteetako esperientziarekin eta ibilbide sendoarekin, argazkilaritzaren hezkuntza-
esparruan ez ezik, nazioartean ezagunak diren argazkilari dokumentalistekin 
antolatutako hainbat ekitaldi, masterclass eta tailerren antolaketan ere, garrantzi 
handiagoa hartzen du jaialdiak.
www.basquedokfestival.com

Prototipoak begirada desberdinak dituzten artisten bienala da, jatorri oso 
desberdinetakoak, eta, praktika jakin batetik abiatuta, testuinguruaren 
berezitasunetik abiatuta, esperientzia berriak planteatzen dituzte. Forma 
artistiko garaikideen bidez egiten dute, beren sortze-kode eta -denborekin, 
aldatzen diren eszenatoki eta formatuetan, askotariko lengoaien bidez, 
errealitatearen hainbat alderdi zalantzan jarriz, eta errealitatea eraldatzeko 
aukerak zabaltzen saiatuz.

BASQUEDOK FESTIVAL

AZAROA

MAIATZAK 30 – EKAINAK 3 

AZAROAK 1 - 30

FIG BILBAO
PAPER ARTE ETA GRABATUAREN NAZIOARTEKO 12. JAIALDIA

ARTE ESPERIMENTALAREN NAZIOARTEKO JAIALDIA

AZKUNA ZENTROA – ALHÓNDIGA BILBAO
Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao, Bilboko Gizarte eta Kultura Zentroak hainbat 
luzapen eta formatu dituen programazioa aurkezten du.

2023ko programazioan erakusketak nabarmentzen dira, eta horien artean Bene 
Bregado artistaren “Decrecer”, Azkuna Zentroak ekoitzia eta Juan Luis Moraza 
eskultoreak komisariatua. Gainera, Estanis Comella, Pablo Marte eta Lorenzo 
García-Andrade, Julia Martos, Oihana Vicente eta Maia Villot de Diegoren lanak 
aurkeztuko dira, Azkuna Zentroko Sorkuntzari Laguntzeko Babestu Programaren 
egoiliarrak direnak. Bere proiektu eta ikerketa artistikoak artearen narratiba 
berriei begira daude eta antzerkiaren, performatibaren, grafikoaren eta instalazio 
eskultorikoaren, irudiaren, gorputzaren eta ahotsaren, artxiboaren, artist moving 
image-aren eta bideo-saiakeraren, zinemaren, bideoartearen eta new medien 
arteko elkargunean kokatzen dira.

Aurtengo kultur hitzordu nagusien artean, “El ensayo de la exposición (1977-2017)” 
Nazioarteko Komisariotza Mintegia nabarmentzen da.
www.azkunazentroa.eus

PROTOTIPOAK
FORMA ARTISTIKO BERRIEN BIURTEKOA

ARGAZKIGINTZA DOKUMENTALAREN NAZIOARTEKO JAIALDIA

EUSKALDUNA JAUREGIA

AZAROA

AZKUNA ZENTROA

20
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DendAZ. This is Basque Design, diseinua eta sormen-industriak 
sustatzeko Azkuna Zentroaren proiektua da. Horrela, Azkuna 
Zentroaren denda erreferentziazko gune bihurtu da beren 
produktuak tokiko ikuspegitik, artisautzatik, kalitatetik 
eta iraunkortasunarekin konprometituta sortzen dituzten 
diseinatzaileen lanerako.

DENDAZ OPEN GUNEA
Open Gunea kultura zentroa Zorrotzaurren dago kokatua, Artiach fabrika 
zaharrean, eta kultura garaikidearen, teknologia irekien eta berrikuntza sozialaren 
arteko elkargunea lantzen du. 

Open Guneak Fab Lab Bilbao sorkuntza eta fabrikazio digitaleko zentroa du, 
Massachusetts Institute of Technology-ren Fab Lab Laborategi Sarearen parte 
dena.

Zentroa sorkuntza-laborategi bat da eta, bertan garatzen diren proiektuen artean, 
nabarmendu behar dira artista, diseinatzaile eta makerrentzako sorkuntza 
babesteko egonaldiak, publiko guztiei irekitako teknologien tailerrak eta Maker 
Faire Bilbao Sormen Teknologien Nazioarteko Jaialdia. Bigarren eskuko Open 
Your Ganbara merkatuaren bultzatzaileak ere badira, eta hamarkada bat baino 
gehiago igaro ondoren, Vintage Bilbao bihurtu da, arropa marka propioa eta asteko 
ekitaldia. Gaur egun, kultura-zentroa Europako T-Factor, Distributed Design eta 
Eureka proiektuen bazkidea da.

www.espacioopen.com

BILBAO ART&FASHION BIAAF
Bilbao International Art & Fashion elkarteak BIAAF Nazioarteko Lehiaketa antolatzen 
du Bilbon; modaren munduan goraldian dauden diseinatzaileak aurkitu, babestu 
eta bultzatzeko nazioarteko erreferentzia da dagoeneko. Nazioarteko lehiaketa bi 
urterik behin egiten da, eta sariketa osatzeko nazioarteko hedapena duen jarduera 
programa eta ekintzailetzan laguntzeko programa handia ere antolatzen dira, 
ekintzailetza laborategiarekin eta I+G+B proiektuekin, moda munduko promesa 
berriek haien sorkuntza proposamenak garatu eta erakusteko aukera izan dezaten. 
Hala, urte hauetan, Bilbao Art & Fashion egitasmoak lortu du Bilbo hiria Europan 
goraldian dauden diseinatzaile berriei zuzendutako moda diseinuaren erdigune gisa 
nazioartean proiektatzea.

www.biaaf.com

Dendaz.azkunazentroa.eus

DI
SE

IN
UA

 ET
A INDUSTRIA SORTZAILEAK · DISEINUA ETA INDUSTRIA SORTZAILEAK

 ·

THIS IS BASQUE DESIGN

AZKUNA ZENTROA

https://biaaf.com/
https://dendaz.azkunazentroa.eus/
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Bideojokoaren industriaren erreferentzia-puntu bihurtu da Jaialdi honek. Bideojokoen ekoizleen, 
artisten, zuzendarien eta garatzaileen lana aintzatestea eta bultzatzea da haren xedea, 
negozioan ardaztuko den programa oso baten bidez. Horretarako, prestakuntzari, negozioaren 
garapenari, marketinari, komunikazioari, publishing-ari eta sortzaile handien ibilbideei buruzko 
hausnarketa egingo du, hitzaldi, tailer, mahai-inguru eta arrakasta-kasuen bidez, mundu osoko 
adituekin (Espainia, Portugal, Japonia, Polonia, Erresuma Batua, Estatu Batuak, etab.). Halaber, 
inbertitzaileekin, publishersekin, korporateekin bilera telematikoak eta presentzialak egiteko 
guneak izango dira, ekitaldiaren matchmaking eta networking app-aren bidez. Bultzatzen den 
lehiaketa independentearen bidez, Titanium eta Indie sariak emango zaizkie talentu berriei; 
Titanium sarien gala webgunean eta on  line ikusi ahal izango da. 

www.bilbaoeuropeanencounters.org

Jaialdi honek azken joerak ezagutzeko eta partekatzeko espazio bat 
eskaintzen die diseinu grafikoko eta arte bisualeetako profesionalei eta 
talentu berriei, askotariko emanaldi-programa batekin, nazioarteko eta 
tokiko artista, diseinatzaile eta sortzaileen presentziarekin aberastuta, 
bertaratutako publikoaren interesa sortzen duten hitzaldi, mahai-inguru 
jarduerak eskainita.

www.selectedinspiration.com

BIG C “BILBAO INTERNATIONAL 
GAMES CONFERENCE” 

Sormen-industrien mundua (arkitektura, artisautza, ikus-
entzunezkoak, komunikazioa, eduki digitalak, diseinua, 
interiorismoa, moda eta bideojokoak) sustatzeko ekitaldia da, 
eta 50 ekitaldi baino gehiago biltzen ditu Bilboko eta Bizkaiko 
hainbat gunetan, profesionalei zein herritarrei zuzenduak.

BILBAO BIZKAIA DESIGN WEEKBILBAO MAKER FAIRE
SORMEN TEKNOLOGIEN NAZIOARTEKO JAIALDIA

Azoka zientifikoaren eta arte jaialdiaren arteko erdibidean, Maker Faire 
azoka planeta osoko 200 hiri baino gehiagotan egiten den ekitaldia da, 
azken abangoardia teknologikoak gizarteari hurbiltzeko asmoz.

Bilbon, 2013az geroztik ospatzen da, sarrera libre eta doako formatua 
du, eta tokiko, estatuko zein nazioarteko mota guztietako proiektuen 
erakustaldiak ditu, teknologien sormen erabilerari dagokionez. Maker 
Faire Bilbao jaialdia inpaktu handiko ekitaldi gisa finkatu da; urtero 
ezagutza publiko anitzei helaraztea eta sortzaileen eta herritarren arteko 
kolaborazioa sustatzea lortu dituena.

www.bilbao.makerfaire.com

SELECTED EUROPE
DISEINUAREN ETA SORMENAREN NAZIOARTEKO JAIALDIA

www.bilbaobizkaiadesignweek.eus

URRIA – AZAROA
AZAROA

AZAROA

AZAROA
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Bilboko Udal Liburutegiak 16 dira: Bidebarrietako 
liburutegi nagusia, barrutiko 2 liburutegi Begoñan eta 
Deustun, auzoko 12 liburutegi Basurtun, Castañosen, 
Ibaialden, Iralan, Otxarkoagan, Errekalden, San Adrianen, 
San Frantziskon, San Inazion, Zabalan, Zorrotzan eta 
Zurbaranbarrin. Horiei Buiako zerbitzu-gunea gehitu 
behar zaie, eta, guztira, herritarren eskura jartzen 
da 500.000 liburukitik gorako bilduma bat, hainbat 
euskarritan (liburuak, komikiak, prentsa eta aldizkariak, 
DVDko filmak, CDko musika, bideojokoak), adin 
guztietarako eta etengabe eguneratua, liburutegian 
bertan kontsulta daitekeena edo etxera maileguan 
eraman daitekeena. Bilduma honen zati bat funts 
zaharrak eta tokiko funtsak osatzen dute. Funts 
hori pixkanaka digitalizatzen ari da eta BLD (Bilboko 
Liburutegi Digitala) liburutegi digitalean sartzen ari da. 
Udal Liburutegiek mailegu digitalerako sarbidea ere 
errazten dute eLiburutegiaren bidez.

Liburutegien Sareak Interneterako sarbidea eskaintzen 
die erabiltzaileei, ordenagailu-zerbitzu baten eta WiFi 
konexio baten bidez, liburutegi guztietan, bai eta 
jarduera-programa oso bat ere, urtean 300 proposamen 
baino gehiagorekin, bai helduentzat (irakurketa-
tailerrak euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez, hitzaldiak, 
erakusketa bibliografikoak eta bisita gidatuak), 
bai haur eta gazteentzat (ipuin-kontalariak, magia, 
txotxongiloak, idazleekin topaketak eta gai anitzeko 
tailerrak).

Hiribilduko Zabalgunean bertan dagoen Foru Liburutegia 
ondare eta zaintzarako liburutegia da, zerbitzu 
publikoko borondatea duena; bere misio nagusien 
artean Bizkaiko zein gure lurraldeari buruzko argitalpen 
ekoizpenak gorde eta hedatzea dago.

Gaur egun, 300.000 bolumen inguruko bilduma da, eta 
horietako batzuk sarbide askekoak dira; kontsulta gune 
eta hainbat gelatan banatuta daude. Denen artean, 
erreserba funtsari egin behar zaio aipamen berezia; izan 
ere, inkunableak eta liburuak, eskuorriak, orri solteak, 
aldizkako argitalpenak zein eskuizkribuak biltzen dituen 
bilduma garrantzitsu eta esanguratsua da.

BILBOKO UDAL 
LIBURUTEGIAK

BIZKAIKO FORU 
LIBURUTEGIA

MEDIATEKA

blogbibliotekak.bilbao.eus
www.bilbao.eus/bibliotecas

Mediateka sorkuntza artistikorako, ikaskuntzarako 
eta esperimentaziorako gune gisa eratzen da, 
bilduma bibliografiko baten eta proaktibotasunerako 
pentsatutako programazio baten bidez. Bere 
hezkuntza-, sormen- eta publiko-aniztasunera 
bideratutako proposamenak Zentroko kultura-
jarduerarekin lotuta daude.
Mediateka

Bizkaiko Foru Liburutegia

AZKUNA ZENTROA

LIT
ER

ATURA, GIZARTEA ETA EZAGUTZA ·LITERATURA, GIZARTEA ETA EZAG
UT

ZA
 ·

https://blogbibliotekak.bilbao.eus/
https://web.bizkaia.eus/es/-/biblioteca-foral-de-bizkaia
https://www.azkunazentroa.eus/eu/
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Bidebarrietako Udal Liburutegiaren barruko topaketarako eta hausnarketarako espazioa da, literatura, 
poesia, zientzia eta dibulgazio ekitaldien bidez:

• Eztabaidak literaturarekin: Literatura topaketak hilero idazle prestigiotsuekin; intereseko gai baten 
inguruan hitz egiten dute, aurkezle kualifikatu batek moderatuta.

• Bidebarrieta Zientifikoa: Gaurkotasun zientifikoko gaiei buruzko hileko topaketa.

• XXI. mendeko idazle emakumeak: Gaur egungo literatura panoramako emakume protagonistekin 
topaketak, bi hilabeterik behin.

• Literatura frantsesari buruzko topaketak, Bilboko Institutu Frantsesarekin lankidetzan.

• Bidebarrieta Musikala: Musika emanaldiei eskainitako atal berezia.

• Darwinen Eguna: Otsailaren 13an Charles Darwin jaio eta berak sortutako eboluzioaren teoriaren 
urteurrena ospatzen da, hitzaldi eta eztabaidekin zientzia diziplina ugaritako nazioarteko izen 
ospetsuen eskutik.

• Egun instituzionalak: Hiribilduko idazlerik garrantzitsuenei aitorpena: Blas de Otero (martxoak 15), 
Miguel de Unamuno (irailak 29), Gabriel Aresti (urriak 14) eta Ángela Figuera (urriak 30).

• Poesiaren Mundu Eguna: martxoaren 21a.

• Matematikak eguneroko bizitzan: Matematikak publikoari gerturatzeko jardunaldiak, maiatzeko 
ostegunetan.

• Kultura eta Pentsamenduari buruzko Zikloa: Gaurkotasuneko gai bati buruzko hitzaldiak maiatzeko 
astelehenetan. 

• Liburutegiaren Eguna: Liburutegien Nazioarteko Eguna ospatzen da, urriaren 24an.

• Emakumeek zientzia egiten dute: Emakumeek zientziaren munduari egin dioten ekarpena balioan 
jartzen duen programa. Azaroko ostegunetan. 

• Euskararen Eguna: Euskararen Eguna ospatzen da, abenduaren 3an.

• Liburuen aurkezpenak, topaketak idazleekin, emanaldi lirikoak, eta abar.

BIDEBARRIETA KULTURGUNEA
Euskadiko Liburu Ganbarak, Bilboko Udalarekin lankidetzan, honako 
egitasmo hauek bultzatzen ditu urtero:

• Liburuaren Nazioarteko Eguna: apirilaren 24an Berastegi kalean.

• Liburu Berrien Azoka: maiatzaren 30etik ekainaren 11ra Areatzan.

• Liburu Zaharren eta Aukerako Liburuen Azoka: udazkenean 
Areatzan.

Aurten, 2022ko Blas de Otero-Ángela 
Figuera Poesia Lehiaketaren (euskaraz eta 
gaztelaniaz), 2022ko Miguel de Unamuno 
Saiakera Lehiaketaren (euskaraz eta 
gaztelaniaz) eta 2021eko eta 2022ko Gabriel 
Aresti Ipuin Lehiaketaren irabazleen lanak 
argitaratuko dira, Bilboko Udalak antolatuak.

Literatura sorkuntza sustatzeko, Bilboko Udaletik honako sariketa 
hauek iragartzen dira (hiribilduan sortutako idazle nagusienetako 
batzuen izenak dituzte):

• Gabriel Aresti Ipuin Lehiaketa  
Deialdia: Urtarrilak 15. 
Lan originalak jasotzeko epe amaiera: Martxoak 30.

• Miguel de Unamuno Saiakera Saria  
Deialdia: Otsailak 15.  
Lan originalak jasotzeko epe amaiera: Apirilak 30.

• Blas de Otero-Ángela Figuera Poesia Saria 
Deialdia: Martxoak 15.  
Lan originalak jasotzeko epe amaiera: Maiatzak 30.

LIBURU AZOKAK UDAL ARGITALPENAK

LITERATURA SARIKETAK

Udalak antolatutako poesia jaialdia da. Nazioarteko 
poeta prestigiotsuak elkartzen ditu, eta irakurketak 
eta errezitaldiak dira protagonista, baita idazleekin 
antolatutako topaketak, hitzaldiak, kontzertuak, liburu 
aurkezpenak, eta abar ere.

BILBAOPOESIA
POESIA ASTEA

Bidebarrieta Kulturgunea

Liburuganbara.eus

Bidebarrieta Kulturgunea

Bidebarrieta Kulturgunea

BIDEBARRIETAKO LIBURUTEGIA

BIDEBARRIETAKO LIBURUTEGIA

MARTXOAK 15 - 24

MARTXOAK 28 - APIRILAK 1

Letren Nazioarteko Jaialdi hau hitzari buruzko urteroko topagunea da, 
arte garaikidearen sistemari dagokionez. Irakurketaren begirada artistiko 
berriak eta artearen begirada literario berriak proposatzen dituen Jaialdia 
da; ideien, irudien, formen eta denboren lurralde berriak lotzen dituena. 
Tokiko eta nazioarteko sortzaileek urtero hitza, saiakera, edizioa, 
antropologia, soziologia, filosofia, kazetaritza, ikerketa, ikusizko arteak 
edo zuzeneko arteak lantzen dituzte.

GUTUN ZURIA BILBAO
BILBOKO LETREN NAZIOARTEKO JAIALDIA

Gutun Zuria

AZKUNA ZENTROA
20
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https://bilbaokultura.eus/bidebarrieta-kulturgunea/?lang=es
https://www.azkunazentroa.eus/eu/programa/gutun-zuria-bilboko-letren-nazioarteko-jaialdia/
https://bilbaokultura.eus/bidebarrieta-kulturgunea/?lang=es
https://bilbaokultura.eus/bidebarrieta-kulturgunea/?lang=es
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Ja! Bilbok doako kultura proposamen erakargarri eta ludikoa eskaintzen die hiritarrei. Jaialdiak 
literaturan eta beste arte batzuetan umoreak duen garrantzia nabarmentzen du; umorea 
pentsamendu kritikoaren eta bizipozaren adierazpen gisa erabilita, urtero-urtero publikoaren interesa 
piztu eta publikoa entretenitzen duten lehen mailako artisten obrak eta ikuspuntuak erakutsiko 
dizkigu. Solasaldiak, elkarrizketak, erakusketak, zinema, irratia, umore grafikoa, komikiak, lehiaketak 
erabiliz eta sailkatu ezin diren formatuen bidez, jaialdiak antolatzen duen ekitaldien programak bi 
betekizun baino ez ditu: kalitatea eta grazia.

BILBAO ART BOOK FAIR

Arkitektura, hirigintza eta berrikuntza sozialari buruzko kultura 
jaialdia, eraldaketa urbanoak aztertzen dituena diziplinarteko 
programa baten bitartez. Jardun kultural eta artistikoak, 
arkitektura eta hirigintza, gizarte zientziak eta esperientzia 
kokatuak gurutzatuz... intersekzio puntuak marraztuz formalaren 
eta informalaren artean, teoriaren eta praktikaren artean, 
eratutakoaren eta sortzen ari denaren artean.

Argitalpen artistikoen azoka da, paperezko formatu konbentzionalak gainditzen 
dituzten eta liburua pieza bakar edo tirada bereziko pieza gisa ikertzen duten edizio-
moduei bakarrik eskainia. Aurten hamargarren urteurrena beteko du, gonbidatu eta 
jarduera bereziz betetako edizio paregabe batekin.

Euskaraz irakurtzea eta idaztea sustatzeko ipuin 
lehiaketa Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako ikasleentzat. 

Ipuinak aurkezteko azkenengo eguna urtarrilaren 
azkenengo ostirala izango da.

BILBOKO ARTE LIBURU AZOKA (BALA) RAFAEL MIKOLETA IPUIN 
LEHIAKETA

www.jafestival.com

10festival.urbanbat.org

www.banizunizuke.com/bala

URRIA

ABENDUAK 15 - 17

IRAILAK 28 -  URRIAK 8

IRAILA

EUSKALDUNA JAUREGIA

NAUKAS BILBAO

Zientzia dibulgazioko ekitaldi handi honen hamabigarren edizioa 
irailean egingo da Euskalduna Jauregian.

www.naukas.com

URBANBATFEST

ELHUYARREN ZIENTZIA AZOKA

ELHUYAR ZIENTZIA AZOKA

DBHko eta Batxilergoko gazteek eta bertako irakasleek Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe 
guztietan euskaraz garatutako proiektu zientifikoen ekimena da, ikerketa zientifikoa eta garapen 
teknologikoa barrutik ezagutzeko aukera ematen duena. Elhuyarrek Zientzia eta Teknologiaren 
Euskal Sareko ikertzaile-talde zabala biltzen du, beren lanean aholkatzeko. Ikasleek taldeka lan 
egiten dute beren aukerako gai baten inguruan, eta haien zalantzak profesionalei galdetzen dizkiete, 
proiektuak garatzen lagun diezaieten. Lanak Zientzia Azokan ebaluatuko dira eta sariak ekainaren 
4an banatuko dira. Azokak Bilboko Udalaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren, Eusko Jaurlaritzaren, 
Nafarroako Gobernuaren, Zientzia eta Teknologiarako Espainiako Fundazioaren (FECYT) eta Erabiren 
babesa du, baita unibertsitateen eta ikerketa-zentroen laguntza ere.

www.zientzia-azoka.elhuyar.eus

JA! BILBAO
UMOREZKO LITERATURAREN ETA ARTEAREN 
NAZIOARTEKO 14. JAIALDIA

EKAINAK 2-4

AREATZAKO KAIA

https://zientzia-azoka.elhuyar.eus/eu
http://jafestival.com/index.php/eu/
https://naukas.com/
https://10festival.urbanbat.org/
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Bilboko Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak 
elkarrekin bultzatutako egitasmoa da, hirira 
zein lurraldera zinema, telebista, publizitate 
zein bestelako filmaketak erakartzeko 
helburua duena, aberastasuna sorrarazi eta 
gure inguruan ikus-entzunezkoen sektorea 
finkatzeko modu gisa.

FAS zinekluba irabazi asmorik gabeko elkartea da, eta Bilboko zinema 
eskaintza osatzea lortu nahi du, dimentsio hirukoitzarekin: hirian estreinatu 
ez diren filmak jatorrizko bertsioan proiektatuz gaztelaniazko azpitituluekin; 
klasiko handiak berrik eskainiz; eta zuzendariak edo zinemaren inguruko 
pertsonak gonbidatuz haien filmei buruz eztabaidatzeko. Emanaldiak 
astearteetan izan ohi dira, 19:45etan Indautxu plazako El Carmen aretoan, 
urtarriletik ekainera eta urritik abendura eta solasaldi batekin amaitzen dira, 
non pelikulek sortzen dituzten alderdi tekniko eta tematikoak aztertzen diren. 
Horrez gain, Olabeagako Udaltegian dokumentazio-liburutegia eta zinema-
aholkularitza zerbitzua ditu erakunde eta pertsona interesatuentzat.

BILBAO BIZKAIA FILM 
COMMISSION 

FAS ZINEKLUBA

www.bifilmcommission.com

www.azkunazentroa.eus

www.cineclubfas.com

Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbaoren 
Zinematekak programazio egonkorra 
du duela hamar urte, zinema klasikoari 
eta sorkuntza garaikideenari arreta 
eskaintzen diena. 2023ko programazioan 
zinema esperimentalaren inguruko zikloak 
nabarmentzen dira: “Somewhere from here to 
heaven” (urtarrilaren 25etik otsailaren 8ra) eta 
“Jean-Luc Godard. Esperimentatzeko artea” 
(otsailaren 22tik maiatzaren 25era); baita 
“Donostia Zinemaldia Azkuna Zentroan” ere, 
urtero Donostiako Zinemaldian estreinatutako 
filmen sorta aurkezten duena Bilbon.

ZINEMATEKA

EL CARMEN ARETOA

AZKUNA ZENTROA

IK
US

-ENTZUNEZKOAK · IKUS-ENTZUNEZKOAK · IKUS-ENTZUNEZK
OA

K 
·

Bilboko Udalak antolatuta, jaialdi honek fantasiazko generoak 
dituen azken nobedadeak erakutsiko ditu Sail Ofizialean eta 
Panorama FANTastikoa Sailean. Horrez gain, FANT Maisuak eta 
beste ziklo batzuen bitartez, film klasikoak berreskuratuko 
dira eta film laburren saioak eta haurrentzako emanaldiak 
ere antolatuko dira. Bestalde, zinema fantastikoan goraldian 
dagoen figura bati Fantrobia saria emango zaio, ospe handiko 
zinemagileei sariak emango zaizkie, eta epaimahaiaren eta 
bertaratutako publikoaren iritziz, lan onenak sarituko dira.

FANT 29
2023KO BILBOKO ZINEMALDI FANTASTIKO

www.fantbilbao.eus

MAIATZAK 5 - 13
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Balioetan oinarritutako hezkuntza eta giza eskubideak eta sorkuntza 
artistikoa eta ikus-entzunezkoa uztartzen dituen erakusketa pedagogikoa 
da. Haien helburua, hainbat errealitate sozial eta gizatiarretara publikoa 
hurbiltzea da, zinema, antzerkia, performancea, musika, argazkigintza, 
pintura edo dantza bezalako diziplina desberdinetako lan artistikoen bidez, 
baita bertaratuen eta lan horien egileen arteko hausnarketa eta solasaldia 
sustatzea ere.

13. GIZAZINEA

Bilbon egiten den film laburren eta bideoklip musikalen 
nazioarteko jaialdi lehiakorra da. Zinema, musika eta bestelako 
jardueren astea eskaintzen du, hala nola, master-klaseak, 
erakusketak, proiekzio musikalizatuak, kontzertuak edo DJ & VJ 
saioak.

NAZIOARTEKO BIDEOKLIP ETA FILM 
LABURREN 21. CAOSTICA JAIALDIAEMAKUMEEK EGINDAKO 12. ZINEMA KARABANA

Emakumeek egindako zinemaren erakusketa ibiltaria da, 2008an Amal Ramsis egiptoar 
zinemagileak bultzatutakoa. Zinema Karabana emakumeek zuzendutako fikziozko film luzeen 
eta dokumentalen nazioarteko sorta da, eta Kultura Communication Desarrollo KCD ONGDk 
bere gain hartu zuen 2012tik, Bilbon proiektatzeko. Helburua zinemagileen arteko topaguneak 
sortzea da, haien filmak ikusaraztea eta lankidetza-sareak sortzea.

Karabana emakumeek sustatutako gizarte-eraldaketarako komunikazio-prozesuaren parte 
da. Emakumeek egindako zinema ikusarazten saiatzen dira, gizonek egindako zinemaren 
baldintza berdinetan lehiatzen ez dena.

Ekimen hau Klaketa Arabiarra ekoiztetxe egiptoarrak eta KCD GGKEk gauzatzen dute, genero-
ikuspegia duen guztion onerako ekarpen gisa.

ZINEMAGILEEN ARTEAN

NAZIOARTEKO ZINEMA IKUSEZINAREN 15. JAIALDIA ZINEMA ESPERIMENTALAREN NAZIOARTEKO JAIALDIA

ITALIAKO ZINEMA GARAIKIDEAREN JAIALDIA BILBON

Zinema jaialdi bat baino askoz gehiago da, gizarte inklusiboagoak, 
ekitatiboagoak eta jasangarriagoak sustatzeko tresna bat da. Magiak eta 
hedapenerako gaitasunak inpaktu handia eragiten dute publikoarengan. 
Pantailen bidez, jaialdiak garapen jasangarriari, genero berdintasunari, 
kultura artekotasunari, giza eskubideei, migrazioei, aniztasun sexualei 
edota funtzionalei buruzko eztabaidak pizten ditu.

Jaialdiak emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako ekintza 
positiboak eta berdintasun kuotak aplikatzen ditu hasiera-hasieratik. 
Horrez gain, 2015etik jaialdia Garapen Jasangarrirako 2030 Agendarekin 
konprometituta dago.

FILM SOZIALAK 2023

Urtero, Bizkaiko hiriburua italiar zinemaren “fabbrica dei sogni” bihurtzen da: 
Zinecittà zinema italiar garaikidearen zikloaren oin-argiak pizten dira. Jaialdia 
azken urteetan Italian estreinatutako filmen proiekzioetan datza, jatorrizko 
bertsioan gaztelaniaz azpititulatuta. Gainera, bere programazioan Zinecittà 
Express Lehiaketa sartzen da: lurraldean dauden italiar kultura eta gastronomiako 
ordezkariak inplikatzeko modu bat. Lehiaketa Euskadi eta Italiaren artean zubi 
birtual bat sortzeko denbora mugatuko film laburrak filmatzean datza. Hiru 
film labur onenak Italiako eta Euskal Herriko ikus-entzunezkoen sektoreko 
profesionalek osatutako epaimahai batek sarituko ditu.

Edozein iraupen edo grabazio formatutako fikzio, ez-fikzio, saiakera, 
dokumental, arte eta animazioko lan esperimentaletara irekitako jaialdia 
da. Euskal publikoari izaera esperimentaleko lan garaikide ugari ikusteko 
aukera ematea du helburu, bikaintasun artistikoari lehentasuna emanez 
eta estilo, forma eta nazionalitate desberdinak hartuz. Jaialdi hau zinema 
esperimentaleko sortzaileen munduko sarearen nodoa da Euskal Herrian. 
Arte zinematografikoaren bidez ikaskuntza, topaketa eta truke kulturala 
sustatzea du xede.

ZINECITTÀ

FESTIVAL BIDEODROMO

www.caostica.com/gizazinea

www.caostica.com

www.kcd-ongd.org

Zinema Ikusezina

www.bideodromo.com

IRAILAK 13 - 16

MAIATZAK 22 – 26
EKAINAK 5-11

IRAILA

URRIAK 15 - 30

URRIAK 19 - 26                                                              
BILBOROCK

GOLEM ZINEMAK  - AZKUNA ZENTROA

GOLEM ZINEMAK - AZKUNA ZENTROA

BILBOROCK ARETOA

www.zinegoak.com

Egitasmoaren 20. edizioa datez aldatuko da eta ekainaren 28ko 
aldarrikapenekin bat egingo du. Horretarako, kultur programa 
bat antolatuko da hiri osoan zehar: filmen proiekzioak, 
antzezlanak, hausnarketarako guneak, eztabaidak, topaketak, 
hitzaldiak eta festa. Jaialdia inaugurazio-gala batekin hasiko 
da Arriaga Antzokian, eta gainerako jarduerak ohiko egoitzetan 
egingo dira.

Zinemaldia ezinbesteko hitzordua da sexu, identitate eta 
genero aniztasunaren inguruko kalitatezko zinema eta kultur 
jarduera ugariez gozatu nahi dutenentzat.

Zinegoak 2004an sortu zen kulturaren, zinemaren eta arte 
eszenikoen bidez sentsibilizatzeko tresna gisa. Bere 20 
urteetan zehar, Zinegoak erreferentzia bihurtu da LGTBIQ+ 
gaikako ekitaldi zinematografiko eta eszenikoen artean, eta 
pixkanaka pixkanaka bere publikoa handitzen joan da edizio 
bakoitzean.

ZINEGOAK 2023
BILBOKO LGTBIQ+ ZINEMA ETA ARTE 
ESZENIKOEN XIX. JAIALDIA

EKAINAK 26 – UZTAILAK 1

20
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www.zinecitta.com

https://www.kcd-ongd.org/cine-invisible?lang=eu
https://www.zinecitta.com/
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BILBOKO DOKUMENTAL ETA FILM LABURREN 
NAZIOARTEKO ZINEMALDIA

8. HOMELESS FILM FESTIVALZINEBI
BILBOKO NAZIOARTEKO MENDI ZINEMALDIA
BBK MENDI FILM BILBAO BIZKAIA 2023

ZINEBI Espainiako A klaseko nazioarteko jaialdi bakarra da 
dokumental eta film laburren kategorian, FIAPFek 1974tik 
aintzatetsia eta Hollywoodeko Akademiak Oscar sarietarako 
kalifikatzaile gisa egiaztatua. Europako Zinemaren 
Akademiaren EFA sarietarako, Britainiar Akademiaren BAFTA 
sarietarako eta Espainiako Akademiaren Goya sarietarako 
kalifikatzaile gisa ere akreditatuta dago.

ZINEBI sortzen ari diren egileei laguntza irmoa eman nahi dien 
jaialdia da. Sail Ofiziala-Film Laburren Nazioarteko Lehiaketa 
(dokumentala, animazioa eta fikzioa) eta ZIFF- ZINEBI First 
Film Sail Ofiziala (opera primako film luzeei eskainia) dira 
bere ezaugarri nagusiak. Ohorezko Mikeldi sariak ere ematen 
ditu urtero, ospe handiko zinemagileen ibilbidea aitortzeko, 
eta Beautiful Docs eta Bertoko Begiradak-Miradas desde 
Euskadi sailetako filmak hautatzen ditu. Bestalde, ZINEBI 
INDUSTRYrekin euskal ikus-entzunezkoen ekoizpena sustatu 
nahi du.

Urtero, ZINEBIren programazioak guzti hau kontutan hartzen 
du: estilo eta formatu sortzaileenak, berritzaileenak eta 
iradokitzaileenak; zinema garaikidean azaleratzen ari diren 
zuzendari eta zinemagile berriak; film-lurralde berriak eta 
esperimentazio formal berriak; ikus-entzunezko ekoizpen 
hibrido eta diziplinartekoak; eta mundu osoko zinemagileek 
bizi garen munduko errealitate konplexuak aurkezteko egiten 
dituzten ikerketa etiko eta estetiko berrienak.

www.zinebi.eus

AZAROAK 11 - 18
AZAROAK 15 - 16

ABENDUA

BIZKAIA ARETOA
BBK SALA, EUSKALDUNA JAUREGIA, GOLEM ZINEMAK

Bilbao Seriesland Euskal Herriko serie eta 
eduki digitalen nazioarteko azoka eta jaialdia 
da. Mundu osotik datozen edukirik onenen, 
batez ere independenteen, erosleentzako eta 
sortzaileentzako lotura-puntua. Gainera, Market 
(Dima) plataforma du, serie digitalei bereziki 
eskainia. Sareko edukirik berriena ezagutu nahi 
duten erosle eta produkzioko profesionalekin 
akordioak sinatu nahi dituzten sorkuntzako 
profesionalei zuzenduta dago. Telesailen 
erreprodukzio guztiak streaming bidez ere ikusi ahal 
izango dira, aplikazio baten bidez. Gainera, ikus-
entzunezko ingurunearen alderdi berritzaileenei 
buruzko proiekzio eta hitzaldi espezializatuak izango 
ditu (teknologia, VR, interaktibitatea). Merkatuko 
alderdi garrantzitsuenetako bat business meeting-
ak dira, sektoreko puntako enpresekin, neurri handi 
batean online eginda. Besteak beste, hitzaldiak eta 
mahai-inguruak, elkarrizketak, sariak eta amaiera 
ekitaldia izango dira.

BILBAO SERIES LAND 
JAIALDIA
EUSKADIKO SERIE ETA EDUKI DIGITALEN 
NAZIOARTEKO JAIALDIA

www.seriesland.eus

URRIA International Alliance for Mountain Film-eko kidea den zinemaldi honek,  
16. edizioan, urtean zehar mundu osoan ekoitzitako mendiko, abenturako, 
muturreko kiroletako eta naturako zinemaren alderdirik nabarmenena hurbilduko 
digu. Errealizadore, mendizale eta alpinistekin topaketek, erakusketek eta 
hitzaldiek ere lehen mailako programazioa osatuko dute. Helburua mendiko 
zinema sustatzea eta babestea da, baita mendiko kultura eta naturarekiko eta 
ingurumenarekiko errespetua sustatzea ere.

www.mendifilmfestival.com

ANIMAKOM FEST
BILBOKO ANIMAZIO ZINEMAREN 7. NAZIOARTEKO JAIALDIA

Jaialdia 2017an sortu zen, animazio zinemaren nazioarteko lanik onenen 
aukeraketa zaleei helarazteko bokazioarekin, bestela ezingo bailirateke publikoki 
ikusi Bilbon. Film laburrak proiektatuko dira lau sail lehiakorretan (profesionalak, 
ikasleak, euskal film laburrak eta bideoklip animatuak), eta, programazioa 
osatzeko, nazioarteko jaialdi garranztitsuenetan egondako lanen aukeraketa 
bat ere programatuko da, arreta berezia jarrita emakumeek zuzendutako 
ekoizpenetan. Jaialdiko ekitaldi nagusi gisa Animakom saria banatzen da, ibilbidea 
aitortzeko animazioko profesional edo zuzendari bati, pertsona horren lanaren 
atzera begirakoak eskainiz. Jaialdiak Bilboko Udalaren eta SGAE Fundazioaren 
babesa du, baita Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Laboral Kutxaren laguntza ere.

www.animakom.com

ABENDUAK 11 – 17

www.trackingbilbao.com

Kulturari eta Interneti buruzko jardunaldiak dira. 
Prestakuntza, ihesa eta hausnarketa batzen dituzte, 
diziplina anitzeko programazio askotariko baten bidez 
(sormen-tailerrak, mahai-inguruak, proiekzioak, 
master-klaseak, kontzertuak, podcastak, show-ak, 
etab.), diziplinak elkartzeko eta sarea inspirazio-iturri 
eta banaketa-eragile gisa erabiltzeko aukera ugariak 
irudikatzen dituzten adibide sendoen eskutik.

Homeless Film Jaialdiak etxerik gabeko pertsonengan 
jartzen du arreta, zinematografiaren bidez. Jaialdi 
honen ibilbidea Manchesterren (Erresuma Batua) 
abiatu zen 2011n, eta Bizitegiri esker ospatzen da 
Bilbon, Bilboko Udalaren, BBKren eta Euskal Herriko 
Unibertsitatearen lankidetzarekin. Zinemaren 
eta antzerkiaren bitartez gizarteratzeari buruzko 
sentsibilizazio jardunaldia da. 

Jaialdiak etxerik gabeko pertsonekin film laburrak 
ekoitzi eta filmatzea sustatzen du, pertsona horiek 
ahaldundu eta inguruan dituzten errealitateei ahotsa 
emateko helburuz. Jaialdiak etxerik gabeko pertsonen 
eta gizarte bazterketako gaiaren inguruko film 
laburrak eskaintzen ditu.

www.homelessfestival.org

11. TRACKING BILBAO

AZAROAK 21 - 25

BBK SALA
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Udal Musika Eskolak instrumentu- eta abesbatza-
espezialitateen eskaintza zabala du, baita musikarekin eta 
dantzarekin lotutako jarduera eta ikastaroen programa ere. 
Entzunaldiak, kontzertuak, kalejirak, erromeriak, tailerrak, 
kontzertu didaktikoak, prestakuntza-ikastaroak eta askoz 
ekintza gehiago antolatzen ditu, bai erakundetik bertatik, bai 
musika-zaletasuna garatzen eta adierazpen hori zabaltzen 
laguntzen duten beste erakunde eta instituzio batzuekin 
lankidetzan.

Udal Txistulari Bandak jarduera zabala eta anitza du, protokolo eta 
inaugurazio ekitaldietan, kalejiretan, alardeetan, auzoetako kultur 
programetan, musikariekin, konpositoreekin eta herriko kultur eta 
gizarte eragileekin elkarlanean. Nabarmentzekoak dira Euskalduna 
Jauregian egindako urteroko kontzertu-zikloa, Areatzako Kioskoko 
udaberriko kontzertuak, Aste Nagusiko Txistularien Alardea, beste 
udal-banda batzuekin egindako kolaborazioak, bai musikakoak 
bai txistularienak, baita Euskal Herriko Musika Eskoletako eta 
Kontserbatorioetako ikasleekin elkarlanean egindako kontzertuak 
eta kalejirak ere.

BILBAO MUSIKA

BILBOKO UDAL TXISTULARIEN BANDA

UDAL MUSIKA ESKOLA

www.bilbaomusika.eus

www.bilbaomusika.eus

BILBOKO UDAL MUSIKA BANDA

Musika Banda Bilboko kultur jardueraren eragile nabarmena 
da. Ekitaldi ofizialetan, auzoetako kontzertuetan eta Areatzako 
Kioskoko kontzertuetan parte hartzeaz gain, Euskalduna 
Jauregiko Auditoriumean, Azkuna Zentroan, Arriaga Antzokian 
eta Juan Crisóstomo de Arriaga Kontserbatorioan egindako 
Kontzertu Denboraldia nabarmentzen da, baita Aste Nagusian, 
Fair Saturdayren Inaugurazio Kontzertuan edo Musika-
Música Jaialdian egindako parte-hartzea ere, besteak beste. 
Interpreteen kalitatearekin batera, Bandak programazio eta 
kolaborazio berritzaileak aukeratzen ditu, genero eta estilo 
ugari uztartzen dituztenak.
www.bilbaomusika.eus

DENBORALDI SINFONIKOA
Udalaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzari esker, 
Bilboko Orkestra Sinfonikoak, BOSek, eta Erik Nielsen 
zuzendari titularrak askotariko kontzertu sinfonikoak, 
ganbera-kontzertuak, kontzertu didaktikoak eta bestelako 
kolaborazioak eskaintzen dituzte denboraldi guztietan.

Programazioa Euskadiko Orkestra Sinfonikoak Euskalduna 
Jauregian denboraldi guztietan eskaintzen dituen kontzertuekin 
osatzen da.
www.bilbaorkestra.eus

www.euskadikoorkestra.eus
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1896an sortutako musika sozietate pribatu honek bazkideen 
finantzaketari esker egiten du lan. Kalitate handiko kontzertuen 
denboraldia eskaintzen du bere areto propioan, nazioarteko 
figura handien eskutik, baita bestelako jarduerak ere, besteak 
beste, topaketak gonbidatutako artistekin, hitzaldiak eta 
irakurketa klubak.

Amagoia Loroñoren zuzendaritzapean, 2023an Orkestrak bere 60. urteurrena ospatzen 
du. Oroitzapenezko ekitaldiez gain, orkestrak honako ekitaldi hauek ditu aurreikusita: 
martxoan, Bilbao Accordion aldizkariaren 9. zenbakiaren aurkezpena; martxotik apirilera, 
Bizkaia Hauspola ikuskizunaren erakusketa, Nagusiak elkartearekin lankidetzan; 
maiatzetik ekainera, Musika zure auzoan gozatzeko zikloa, 4 kontzerturekin Bilboko 
hainbat barrutitan;  ekainean Gau Zuria programan parte hartuko dute; azaroan, 60. 
urteurrena ospatzeko kontzertua eskainiko dute; eta abenduan, Gabonetako gala.

Era berean, bere eskola, Loroño Musikaltegia, 6 urtetik aurrera zabalik dago, haur, gazte 
eta helduentzat, edozein adinetan akordeoiaz eta musikaz ikasteko eta gozatzeko 
aukera ematen baitu.

BILBOKO ELKARTE FILARMONIKOA BILBOKO AKORDEOI ORKESTRA 
SINFONIKOA

www.filarmonica.org

Azkuna Zentroaren musika esperimentalaren eta soinuaren urteko programak, 
nazioarteko eta tokiko artistak biltzen dituen musika-entzunaldiak ditu, baita 
soinu-sorkuntzaren eta inprobisazioaren inguruko tailerrak eta topaketak ere. 
2023an, dieb13, eRikm, John Richards eta Myriam RZM taldeen emanaldiak 
nabarmendu behar dira.

www.azkunazentroa.eus

www.bilbaoacordeon.org

BJC - BILBAÍNA JAZZ 
CLUB ELKARTEA
1991 geroztik, BJC Elkarteak nazioarteko jazz-zirkuitu bat aurkezten du Bilbon, 
musika-estilo hori eszena garaikidean zabaltzeko tarte garrantzitsu bat betez eta 
lehen mailako musika-proposamenak asteroko maiztasunarekin hurbilduz. 2 ziklo 
garatzen ditu: Auditorio-zikloa JAZZ-ON Aretoan eta BJC Arriaga Antzokian.

Auditorio-zikloak kalitatea baino ez du lehenesten, eta Europako hiriburu 
handietako zirkuituetako figura handiak biltzen ditu, bai ospe handikoak, bai 
nazioarteko proiekzioa duten euskal eszenako abangoardistak eta profesionalak.

BJC Arriagan zikloa publiko berriak sortzera bideratuta dago, eta, beraz, hileko 
programazioak jazza beste estilo batzuekin (bossa, kuba, flamenkoa, klasikoa, 
etab.) bat egiteko proiektuak jorratzen ditu, publiko zabalagoa lortzeko, 
kalitateari uko egin gabe.

www.bilbainajazzclub.org

HOTSETAN 
MUSIKA ESPERIMENTALAREN ETA SOINU ARTEAREN PROGRAMA

1886an sortu zen, musikaren ezagutza eta hedapena bultzatzeko helburuarekin, batez ere 
abesbatzen arloan. Orainaldian, bere iraganaz jabetuta eta etorkizunarekin konprometituta, 
hiru abesbatza amateur -haurrak, gazteak eta helduak- biltzen ditu, eszena profesionalean 
ezagunak eta nortasun propioa dutenak. Bere jarduera akademikoaren ardatz gisa, berrogei 
urte baino gehiago daramatza musika-irakaskuntzako zentro batean, eta gizarte- eta 
hezkuntza-arloan eskola-abesbatzen sare bat sortu du: Eskolan Kantari. Alderdi artistikoari 
dagokionez, koru erakundea ohikoa da herriko programazioan, eta hasieratik euskal 
musikarien lanarekin eta kanpoko proiekzioarekin murgildu da, sorkuntza ugari sustatuz 
eta estreinatuz.

Bere ibilbide luzean, hainbat sari jaso ditu eta garai berrietara egokitu da, tradizioa eta 
berrikuntza uztartuz bai grabazioetan bai zuzenean, balio anitzeko talde malgua izanik, 
estilo desberdinetako errepertorioei heltzeko gai dena: “a capella” kantaturiko polifonia 
errenazentistatik masa sinfoniko-koral garaikide handietaraino.

BILBOKO KORAL ELKARTEA

www.coraldebilbao.com

BILBOROCK
Gazteek elkar aurkitzen eta partekatzen duten udal-ekipamendua. 
Harremanak izateko, sortzeko, berritzeko, esperimentatzeko, ekoizteko, 
erakusteko eta parte hartzeko leku bat, haien interesen edo kezken arabera. 
Musika eskaintzen duen zentroa da, baita zinema, antzerkia, dantza, 
instalazioak, laborategiak, hitzaldiak, aurkezpenak ere.

Espazio honek erabilera anitzeko aretoa dauka jarduerak egiteko zein 
elkartzeko, Lab Aretoa prestakuntza jaso eta esperimentatzeko, eta entsegu 
gelak musika taldeek erabiltzeko.

Jardueren artean honako hauek daude: Bideo klippa! (artista gazte baten 
kalitatezko bideo baten ekoizpena) hilero; Igandays (nagusiki emakumeek 
gidatutako bandak dituzten formatu akustikoko igandeetako goizeko 
kontzertuak) bi hilean behin, Freskure (Bilboko 2 talde eta bakarlari azaleratu 
berrien kontzertua) edo Imaginautak (diziplina arteko arte amateurraren 
topagunea); eta urteroko hitzordu gisa Bilborock klasikoak (aretoari lotutako 
Bizkaiko eszenako banda mitiko bat berreskuratuko duen kontzertua, hasiberri 
batek lagunduta) eta Bilborock berriak (tokiko hiri-musika gaztearen jaialdia). 
Aipatzekoak dira, halaber, gazte-ekimenei laguntzeko programak: Gaztegunak 
(erabilera anitzeko aretoa pertsona eta talde gazteen jardueretarako kosturik 
gabe lagatzea); Pod-kaztea (Bilborocken eduki eta agendari buruzko hileko 
podcast-a eta Bilbao Gazteren jarduerak); Femme Bilbao (Bilboko artista 
beterano baten eta beste hasiberri baten saioen grabazioa); Bilborock eguna 
(Bilborocken sustatzaile, programatzaile eta kolaboratzaileen arteko sinergiak 
bilatzeko hitzordua); DJen lehiaketa eta musika-ekoizpena (18 eta 35 urte 
bitarteko gazteentzat); eta Gazteshare (podcast tailerra eta bideo-edukiak).

Beste jarduera nabarmen bat VillaSoundBilbaoren 3. edizioa izango da, 16 
eta 30 urte bitarteko eta estilo guztietako Euskadi eta Nafarroako talde eta 
bakarlariei zuzendua. Izen-ematea azaro-abenduan. Martxoan aukeratutako 
taldeen kontzertuak.

www.bilbaogazte.bilbao.eus

Hiriaren erdigunean dagoen espazio hau euskaldunen topagune eta hiribilduko eta 
euskal kulturaren erreferentzia kultural nagusietako bat da. Zuzeneko musika eskaintza 
nabarmendu behar da, eta Bilboko agertoki nagusietako bat da. Euskal musikari gehienek 
jo dute leku honetan, baita atzerriko bakarlari zein talde ugarik ere. Izaera berezia du, eta, 
horregatik, artistek bereziki estimatzen duten lekua da; horrez gain, izaera berezi hori dela 
medio leku guztietako musika zaleak erakartzen ditu.

KAFE ANTZOKIA

www.kafeantzokia.eus

AZKUNA ZENTROA

20
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Bilbo bluesaren hiriburu izango da uztailean. Jarduera ugariz 
gozatu ahalko dugu, guztiak doakoak, nazioarteko talde onenen 
eta bertako taldeen kontzertuak nabarmenduz. Bilbao Blues 
jaialdiak Bilboko Udalaren babesa du. Programazioak barne 
hartuko ditu, halaber, hitzaldiak, master classak, haurrentzako 
kontzertuak eta jarduerak, kaleko animazioak eta musikazaleak 
nahiz gure hirira hurbiltzen diren bisitariak erakarriko dituzten 
beste jarduera batzuk.

Bilboloop musika sortu berriaren jaldiaren 22. edizioa izango da, 
2023ko azaroan izango dena. Jaialdiak urtero sortzen ari diren 
talde onenak ekartzen ditu Bilbora, bai tokikoak, bai estatukoak 
eta nazioartekoak ere, Azkena aretoan kontzertuak eskainiz. 
Gainera, doako hainbat jarduera eskainiko ditu Bilboko hainbat 
gunetan.

FESTIVAL BILBOLOOP

www.bilboloop.com

AZAROA

UZTAILA AZKENA ARETOA
KOBETAMENDI

Hiru egunetan zehar, pop-rockaren egungo talde nagusiak 
zuzenean gozatu ahal izango ditugu kontzertu handietan, hala 
nola Artic Monkeys, Florence and The Machine, The Chemical 
Brothers, The Blaze, eta M83, kartelburu gisa.

Udalak Last Tourrekin eta BBKren babesarekin bultzatutako 
musika ekitaldi honek hainbat aintzatespen jaso ditu 
nazioartean.

Folk eta rock musikara bideratutako ekitaldia 
da, talde mitikoak izango dituena. BBK-k eta 
Bilboko Udalak babestua.

BBK BILBAO MUSIC 
LEGENDS FESTIVAL 2023

www.musiclegendsfestival.com/ 

www.bilbaobbklive.com

BILBAO ARENA
LA ENCARNACIÓN ELIZA

UZTAILAK 6 - 8

BAS

La Encarnación Eliza BAS Jaialdiaren agertoki 
bihurtuko da berriro ere, Aste Santuaren 
aurreko egunetan, Bilboko Udalaren eskutik, 
egingo den eszena eta musika sakroaren 
jaialdia.

www.musika-musica.bilbao.eus

BILBAO BLUES FESTIVAL

BILBAO ARS SACRUM

MARTXOAK 31 – APIRILAK 4
EKAINA BIME Live erritmo latinoen eta egungo musikaren korronte urbanoenen 

arteko sinergia sortzeko helburuarekin sortu da, estatuko eta nazioarteko 
artista indartsuenekin batera. BIMEk indartu egiten du musikaren 
industrian ibilbide alternatiboak ezartzeko konpromisoa, Latinoamerikaren 
eta Europaren arteko fluxu artistiko eta profesionalak erraztu eta 
ugarituz eta zuzenean edo zeharka musikarekin lotutako artista, 
profesional, enpresa eta publikoentzat hazkunde ekonomiko, kultural 
eta erlazionalerako aukerak sortuz. Udalak babestua, Last Tourrekin 
elkarlanean.

BIME LIVE

www.bime.net

URRIA

MUSIKA INDUSTRIAREN NAZIOARTEKO TOPAKETA

MUSIKA-MÚSICA

Martxoaren 3tik 5era Bilboko Udalak antolatutako musika 
klasikoko jaialdi honen edizio berri bat izango da. Hiribilduak 
nazioko eta nazioarteko ospe handiko orkestra, formazio 
eta interpreteak hartuko ditu berriro, kontserbatorioetako 
eta musika-eskoletako interprete gazteak ere bertan izango 
direlarik, musika klasikoa biztanleriaren sektore guztietara 
zabaltzeko eta hurbiltzeko helburuarekin.

www.musika-musica.bilbao.eus

BILBAO BBK LIVE

MARTXOAK 3 – 5

ARRIAGA ANTZOKIA, EUSKALDUNA JAUREGIA

https://musika-musica.bilbao.eus/
https://musika-musica.bilbao.eus/


40 41

Bilboko Udal Artxiboak administrazio espedienteak ez ezik beste era bateko 
dokumentuak kontsultatzeko aukera ere ematen du, esaterako argazki 
bildumak, planoak, kartelak eta udal funtseko hainbat dokumentu grafiko, 
edota eskuratu edo jasotako beste funts batzuetakoak, adibidez Ricardo 
Bastida arkitektoaren funtsetakoak edota desagertutako La Gaceta del Norte 
egunkariaren argazki funtsekoak. Horrez gain, on line sarbidea ere eskaintzen 
du ikusteko 1800 urtetik 2001era arteko osoko bilkuren aktak, udal memoriak, 
izendegiak eta estatistika buletinak, baita Bilbokale datu basea ere, Bilboko 
kale izendegia osatzen duten hiri bideen izen historikoak ezagutzeko; halaber, 
Eraikuntza espedienteetara sarbidea ere eskaintzen da, hiriko eraikinetan 
egindako obra nagusien inguruan informatzeko.

Euskadiko Artxibo Historikoa 2014ko urtarrilaren 23an inauguratu zen Bilbo 
erdigunean, eta Euskadiko memoria historikoaren trazuak biltzen ditu, 
paperezko altxorrak, digitalizatuta eta artxibatuta, egoitza bakarrean ongi 
gordeta. Eraikinean dokumentu luzeak gordetzen dira, esaterako lehenengo 
Eusko Jaurlaritzako kideen arteko gutunak, txostenak eta abar. Bidenabar, 
partikularren agiriak ere badira bertan, euskal gizarteak denboran zehar 
izandako bizimoduen erakusgarri.

BILBOKO UDAL ARTXIBOA

EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKOA

Bilboko Udal Artxiboa  

Azkuna Zentroa – Alhondiga kultur programazioaren gordailu digital hau sorkuntza 
garaikidea ulertzeko sortutako tresna da. Hiru alderditatik planteatzen da: artxibo 
instituzionala, Zentroan egin den ekoizpen artistikoa biltzen, sailkatzen eta zabaltzen 
duena; sorkuntza eta bitartekaritza, artistek beren ekoizpenerako eta artea komunitate 
publikoetara hurbiltzeko erabil ditzaketen edukiak eskaintzen dituena; eta memoria 
bermatzen duena, euskal sorkuntza garaikidearekin lotutako era guztietako edukien 
gordailu bihurtuz.

Edukiak 11 komunitateetan eta 31 bildumetan egituratzen dira, eta Azkuna Zentroaren 
programazio-ildoak eta ardatz estrategikoak islatzen dituzte: ikusizko arteak, zuzeneko 
arteak, sorkuntzari laguntzea, zinema eta ikus-entzunezkoak, kultura digitalak, literatura, 
bitartekoak eta argitalpenak, hezkuntza-programa, irratia, gizartea eta saiakuntza-gunea.

www.artxiboa.azkunazentroa.eus

www.artxibo.euskadi.eus

BIZKAIKO FORU ARTXIBO HISTORIKOA
Foru Aldundiaren agiritegia da, eta Bizkaiko dokumentazio historiko guztia gordailutu, 
zaindu eta publikoaren esku jartzeko helburua du, edozein jatorri eta euskarri duela ere, 
legeak dokumentu historiko eta kontsulta publikorako ezartzen duen mugekin soilik. 
Agiritegia 1990etik aurrera osatu eta elikatu da batetik, Aldundiaren funts propioekin, 
ordura arte Gernikako Batzar Etxeko Artxiboan, Bizkaiko Aldundiko Artxiboan eta 
Aldundiaren hainbat instalazioetan zeuden funts propioekin, alegia. Bestetik, Bizkaiko 
Korrejidorearen, albokoen eta XX. mendearen aurreko beste instantzia judizial batzuetako 
funts judizialekin ere elikatu da. Lurralde Historikoko udaletako funtsak, hala adostu duten 
udalenak, sakabanatuta zeuden notario protokolo batzuk, jatorriz Bizkaian kokatuta zeuden 
enpresa eta erakundeen materialak, eta Bizkaiko familia batzuen artxiboak ere biltzen dira 
bertan.

www.web.bizkaia.eus

ARTXIBOAZ
AZKUNA ZENTROAREN ARTXIBO DIGITALA
AZKUNA ZENTROA
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·

https://www.bilbao.eus/cs/Satellite/archivosMunicipales/Hasiera/eu/100016712/Home
https://web.bizkaia.eus/es/web/archivo
https://www.azkunazentroa.eus/eu/jarduera/sorkuntza-garaikideko-gordailu-digitala/
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Euskarazko kultura eta bere sortzaileak dinamizatzea 
eta zabaltzea helburu duen kultur jaialdia da. Bere 
jarduera arlo askotara zabaltzen da, hala nola, 
antzerkia, dantza, musika, literatura, bertsolaritza, 
gastronomia eta artea.

Bilbao Izan Bilboko ondare historikoa sustatzeko eta hedatzeko udal programa da. Ezagutu oinez – Conoce 
caminando izeneko kaleko bisita gidatuen bidez, Bilboko hainbat espazio eta historia ezagutzen dira maitzean, 
ekainean, uztailean eta irailean.

Horrez gain, Txio Ta Txio bideoen edizioaz, udaleko sare sozialen bidez zabaldua, Bilbon bizi izan diren 
pasadizoak, pertsona adierazgarriak, gertaerak eta une historikoak ezagutarazten dira.

Udazkenean Argazkineta egitasmoa jartzen da martxan, auzokideek lagatzen duten materiala batu eta 
digitalizatzeko prestatutako furgoneta; aldi berean, auzokideen testigantzak ere jasotzen dira, Bilboko auzo 
batzuetako kontakizun historikoa modu kolektiboan eraikitzeko. Ondoren, show bat antolatzen da auzoan 
bertan, bildutako materialaren zati bat eta jasotako testigantzak aurkezteko.

LORALDIA FESTIBALA

BILBAO IZAN

BILBAO BASQUE FEST

BILBAINADA LEHIAKETA

Euskal dantzen ikastaroak, ikasturtean zehar hainbat 
ikastetxe publikotan eskaintzen direnak, Udalaren eta 
Bizkaiko Dantzarien Biltzarraren arteko lankidetzari 
esker.

KLASIKOEN IRAKURKETA 
JARRAITUA

Udalak sustatzen duen lehiaketa da, Radio Nervión 
eta TeleBilbaorekin batera, Bilboko abesti herrikoia 
sustatzeko; konposizio berrietarako deialdia apiriletik 
ekainera zabaltzen da, sariak Aste Nagusian banatzen 
dira eta bilbainada irabazleen CDa aurkezteko gala urte 
amaieran egiten da Arriaga Antzokian. 

www.bilbaokultura.eus

UDABERRIKO BERTSO SAIOAK

Euskal kulturaren jaialdi turistikoa (en minúsculas) da 
eta 2023ko apirilaren 5etIk 9ra egingo da. Jaialdiak 
gai hauek izango ditu: kultura, musika, sport, market 
zinema eta gourmet. Jarduerak hiriko hainbat lekutan 
egingo dira, espazio anitzeko jaialdi bat sortuz.

www.basquefest.bilbao.eus

Maiatzetik ekainera, lau larunbatetan bertsolaritzaren 
figura nagusiak elkartzen dituen bertsolarien 
emanaldien programa honek 38. edizioa ospatuko 
du aurten. Udalak antolatzen du, Santutxuko Bertso 
Eskolarekin lankidetzan. 

www.kulturabarrutik.eus

Euskal dantzen erakustaldia, kalejirak eta erromeriak 
urte guztian zehar, abuztuan salbu; Udalak antolatzen 
du Bizkaiko Dantzarien Biltzarrarekin lankidetzan, eta 
tokiko taldeak programatzen dira plaza eta kaleetan: 
Batasuna Arraizbide Dantza Taldea, Beti Jai Alai 
Dantzari Taldea, Bihotz Alai Dantza Taldea, Deustuko 
Folklore Taldeak, Bizkaiko Dantzarien Biltzarra, 
Gaztedi Dantzari Taldea, Ibai Arte Dantza Taldea, 
Ondalan Erraldoien Konpartsa eta Salbatzaile Dantza 
Taldea, hain zuzen ere. 

www.kulturabarrutik.eus
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www.loraldia.eus

Idazle ezagun baten euskarazko lanaren irakurketa 
jarraitua da. Irakurketa Arriaga Antzokian egiten da 
ekaineko egun batean zehar. Aukeratutako obrarekin 
lotuta, hitzaldiak ematen dira Euskaltzaindiaren 
egoitzan.
www.bilbozaharra.eus

DANTZAK ESKOLETARA
Bilbao Izan 

DEIALDIA APIRILEAN

APIRILAK 5 - 9

MAIATZA – UZTAILA, IRAILA - ABENDUA

IKASTURTEAN ZEHAR

MAITZA-EKAINA

EKAINA

URTE OSOAN ZEHAR

Bizkaiko Foru Aldundiaren areto honek 400 m2-ko 
erakusketa espazioa du eta erakusketak egiten dira 
bertan, ekoizpen propiokoak zein beste entitate 
batzuek antolatutakoak, gai anitzetakoak, kultura 
ondarearekin lotutako gaiei arreta berezia jarriz.

ONDARE ARETOA

Ondare Aretoa 

EUSKARAREN ETXEA
Bilboko San Inazio auzoan dago eta euskarari buruzko 
gune espezializatua da. Bertan dago Euskararen 
Interpretazio Zentroa, munduan bakarra dena.

Euskararen Interpretazio Zentroa euskeraren bidaia 
irudikatzen duen tren geltoki bat da. Bertan, euskarari 
buruzko edukiak erakutsi eta azaltzen zaizkio bisitariari, 
modu atsegin eta zuzenean. Bisita gidatuak ere egiten 
dira, aurrez hitzordua eskatuz, eta euskaraz, gaztelaniaz 
eta ingelesez egin daitezke.

Etxea publiko orokorrarentzat zuzenduta dago. Euskarari 
buruz gehiago jakin nahi duen orok bisita dezake. 
Horretaz gainera, taldeek ere eska dezakete bisita, 
tartean, euskaltegiek, turista taldeek edo elkarteek.  

www.euskararenetxea.eus

DANTZA PLAZETAN

ARRIAGA ANTZOKIA
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https://euskararenetxea.eus/
https://kulturabarrutik.eus/eu/
https://kulturabarrutik.eus/eu/
https://www.bizkaikoa.bizkaia.eus/detalleContenido.asp?t=4&id=9&idioma=EU
https://bilbaokultura.eus/es/concurso-de-bilbainadas-2022/
https://bilbaokultura.eus/bilbao-izan/
https://bilbozaharra.eus/es/forum-y-lectura/
https://basquefest.bilbao.eus/eu/
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Erregeen kabalgata tradizionalak Bilboko 
Kale Nagusia eta Buenos Aires kalea 
zeharkatuko ditu urtarrilaren 5ean, 
Udaletxeko Arabiar Aretoan Errege Magoei 
egingo zaien harrerara iritsi arte.

Desfile eta txarangek, batez ere, Zazpi Kaleak zein Zabalguneko 
kaleak hartuko dituzte, Farolín (jardun profesionalagatik 
nabarmendutako bilbotarra, botxeroa izateagatik harro agertzen 
dena) eta Zarambolasekin batera (ezerk asaldatzen ez duen pantxo 
bilbotarra); pertsonaiak Jai Batzordeak aukeratuko ditu. Egun horietan 
hainbat kultura jarduera antolatzen dira: kontzertuak, antzerkiak, 
haurrentzako tailerrak, mozorro lehiaketa, dantzak eta abar.

Olentzero abenduaren 23an iristen da Bilbora, 
pottoka handi batean heltzen da, bere lantaldearekin 
batera: Mari Domingi eta Basajaun lankidea, Lamia 
eta galtzagorriak eta beste hainbat pertsonaia eta 
laguntzaile. Magiaz inguraturik agertuko da 18:00etan 
Moyua Plazan eta kalez kale ibiliko da, Galtzagorri 
taldearekin batera, Arriaga Antzokiraino.

Abenduaren 24an, goizeko 11:00etatik 14:00etara, 
Olentzerok eta Mari Domingik Arriaga Antzokira 
hurbiltzen diren haurren nahiak eta eskaerak jasoko 
dituzte. Ondoren, arratsaldean, Bilboko auzoetara 
abiatuko dira, ilusioa banatzeko, urteko gaurik 
lanpetuena hasi baino lehen.

Hiribilduaren urteurrena dela aprobetxatuz, Udalak 
galaz janzten du hiria, bi gauez modu berezian argituz. 
Gau Zuria abangoardia, argia eta teknologia batzen 
dituen adierazpen artistikoa da. 

ERREGEEN KABALGATA ARATUSTEAK

FAIR SATURDAY ONGIETORRIA ETA HARRERA 
OLENTZERORI

GAU ZURIA

BILBOKO ASTE NAGUSIA

Jaialdien jaia. Jarduera anitzez betetako 
bederatzi egun; jarduera guztiak doakoak 
dira eta, gehienak, aire librean. Gustu 
guztietarako 100 musika jarduera inguru 
eskaintzen dira Bilboko hainbat puntutan, 
gaur eguneko taldeak zein bilbainada 
klasikoak; su artifizialek gauero argitzen 
dute zerua; kale antzerkia helduentzat 
zein haurrentzat; sariketa gastronomiko 
tradizionalak, pilota, arraun lehiaketak, 
herri kirolak eta abar. Familiarekin edo 
lagunekin gozatzeko jarduerak dira, egunez 
edo gauez. Eskaintza zabala eta anitza da, 
beti aniztasuna, kalitatea, parte hartzea, 
izaera, emakumeen eta gizonen presentzia 
orekatua eta euskara bezalako balioei 
lotutakoa, eta jaietan bertakoek zein 
bisitariek hiri parte hartzaile eta irekiaz 
gozatzea da helburua.

ASTE NAGUSIA 

Black Friday egunaren biharamuna mundua artearen eta kulturaren 
bidez aldatzea proposatzen duen eguna da. Bilbon 2015ean jaiotako 
nazioarteko kultura mugimendua da; gizartea inpaktu soziala izango 
duen kulturaren alde masiboki mugitzea eragin nahi du. Parte 
hartzen duten kultura ekitaldi bakoitzaren balioaren zati bat entitate 
eta artistek aukeratutako kausa sozial batera bideratzen da. 
www.fairsaturday.org
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URTARRILAK 5 OTSAILAK 17 – 21 

AZAROKO AZKEN LARUNBATA

EKAINAK 16 - 17

ABENDUAK 23 - 24ABUZTUAK 19 - 27
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Bilboko Udalak antolatutako egitasmo ugariri esker arte 
eszenikoak hiriko barruti guztietara iritsiko dira:

• Bilboko Zirkuitua: Tokiko konpainia amateur eta 
erdiprofesionalen antzerki eta dantza emanaldiak, 
ostegunetan, urtarriletik maiatzera eta urritik abendura, 
Barrutietako Udaltegietan.

• Umorezko Antzerki Erakustaldia Errekaldeko 
Udaltegian, otsailaren 2tik 23ra, ostegunetan.

• Deustualdeko Klown Jaialdia: Otsailaren 9tik 
martxoaren 3ra, klown topaketak Deustuko eta San Inazio 
– Ibarrekolandako udaltegietan.

• Zorrotza Klown: Klown emanaldiak ekainaren 8tik 10era 
Zorrotzan.

• Eszena Kalera: Antzerkiaren eta kaleko arteen zirkuitua 
Bilboko barruti guztietako auzoetan, irailean, tartean 
zirku garaikidea, klown, magia, ekintza parte-hartzaileak 
eta kaleko antzerkiko emanaldiak eskainiz publiko 
guztientzat.

• XIX. Magia Topaketak. Tokiko, estatuko eta nazioarteko 
hogei mago inguru bilduko dira, eta publiko guztientzako 
ikuskizun sorta zabala eskainiko dute maiatzean zehar, 
Otxarkoaga eta Txurdinagako kale eta plazetan eta 
Otxarkoagako Udaltegian.

• Ibaiondo Dantzan: dantza garaikideko emanaldien 
erakusketa Miribilla auzoan, ekainaren 9tik 11ra.

• Zirkualde: Zirkuko arteen jaialdia, Errekalden ospatuko 
da iraileko laugarren asteburuan.

Hainbat erakunderen laguntzari esker, Udalak musika 
eraman ahal izango du hiribilduko txoko guztietara:

• Betiko Musika Otxarkoagan: urtarrilaren 28tik 
apirilaren 22ra Otxarkoagako Udaltegian.

• Bilbao Distrito Jazz: Jazz kontzertuen zikloa 
ostiraletan, otsailaren 3tik martxoaren 10era, 
Udaltegietan eta beste gune batzuetan. Bilbaína Jazz 
Clubarekin lankidetzan.

• Musika zikloak: Musika dibertigarria da, kontzertu 
didaktikoak apirilaren 21etik maiatzaren 12ra eta Mila 
Musika Haria zikloa, gitarrari eta hari-instrumentuei 
eskainitako zikloa, azaroan eta abenduan, 
Bertendonako Institutuan eskaintzen dira. Gainera, 
Bazter Fest #9, emakumeen hip-hop kulturaren jaialdia, 
azaroan BilboRocken.

• MusikAuzo: Egitasmo honek musika hiribilduko barruti 
guztietara eramango du. Musika estilo desberdinetako 
kontzertuak maiatza eta ekainean zehar.

Arte bisualak ere hiriko barrutietan egongo dira:

• Expodistrito: Bertako artisten pintura eta argazkien 
erakusketa artistikoak Barrutietako Udaltegietan 
urte osoan zehar, uztailean eta abuztuan izan ezik. 
Erakusketen hiruhileko katalogoa argitaratzen da.

BILBO BARRUTI ESZENIKOA BILBO MUSIKA BARRUTIA BILBO IKUSIZKO BARRUTIA

www.kulturabarrutik.eus

www.kulturabarrutik.eus

www.kulturabarrutik.eus
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• Harrapazank: 10 eta 18 urte bitarteko gazteentzako euskarazko 
jarduera eta ikuskizunen eskaintza erakargarria eta berritzailea 
da. Jarduerak, besteak beste, barrutiko udaltegietan eta 
BilboRocken egiten dira, otsailetik martxora. 
www.harrapazank.eus 

• Ikusi eta Ikasi: Aisia, kultura eta heziketa uztartzen dituen 
kultur zirkuitoa 4-10 urte bitarteko Bilboko umeentzat. 
Antzerkia, magia tailerrak, dantza... otsailetik maiatzera Bilboko 
udaltegietan, Euskararen Etxean eta zenbait ikastetxetan, 
besteak beste. 
www.ikusietaikasi.eus

• Darabilbo: Jardueren eskaintza sorta, hala nola, bisita gidatuak 
eta tailerrak, bilbotarrentzat aisialdian euskara praktikatzeko 
aukera ematen dutenak irailetik ekainera. 
www.darabilbo.blogspot.com

• Bira Kulturgunea: Euskara eta euskal kultura sustatzeko 
eta euskal sortzaileei espazioa emateko programazio zabala 
Zazpikaleetako Bira kulturgunean, urte guztian zehar: antzerkia, 
hitzaldiak, ikuskizunak, dantza-saioak, musika eta abar. 
www.bira.eus

• Bidaiarien txokoa: Martxoaren 9tik 17ra udal programa honek 
Begoñako eta Santutxuko udaltegietara bidaien, abenturaren eta 
beste kultura batzuen mundua eramango du, hitzaldi, proiekzio 
eta erakusketen bidez.

• Santutxu Kolorea: Santutxun folklorea sustatzeko programa 
ekainaren 9tik 11ra, Udalak eta Gaztedi Dantzari Taldeak 
elkarrekin antolatua.

BILBO AISIALDIKO BARRUTIA

Dantza eta musika ardatz dituen ekitaldia da, Alazne López Etxebarriaren heriotza 
goiztiarraren ondorioz sortua.

Edizio honetan, Euskal Herriko, Estatuko eta nazioarteko artistak izango ditugu Zorrotzako 
Kiroldegiko hockey-pistan, publiko orori zuzendutako kalitatezko emanaldiak eskainiko 
dituztenak.

Gainera, ekitaldi honek Zorrotza auzoko pertsonak, dendak, ikastetxeak eta elkarteak 
dantza eta kulturaren mundura erakartzea du helburu.

ALAZNE GOGORATUZ 5. KULTURA MEMORIALA KULTUR GABONAK

Gabonetako kultura eskaintza anitza, Udalak bultzatutakoa; antzerki, zirku, 
klown, magia ikuskizunak, ipuin kontalariak, kontzertuak, erakusketak, 
kalejirak, erromeriak eta euskal dantzak eskainiko dituena Bilboko barruti 
guztietan.

Eskaintza osatzeko Gabonetako Abesbatza Kontzertuen zikloa antolatzen 
da; hala, Bilboko hogeita hamar abesbatza inguruk haien errepertorioaren 
lagin bat erakusten dute hiribilduko barrutietako hainbat parrokiatan, 
azaroan eta abenduan.

www.kulturabarrutik.eus

•  Plazarik Plaza: Folklore programa hau irailaren bigarren hamabostaldian egiten da Basurtu auzoan, Beti Jai 
Alai Dantzari Taldearen eta Bilboko Udalaren eskutik. 
•  Kultur Tailerrak: Artisautza, arte aplikatuak, arte plastikoak eta arte bisualak lantzeko tailerrak, euskaraz 
zein gaztelaniaz, urritik maiatzera bitartean, Deustu, Arangoiti, San Inazio-Ibarrekolanda, Castaños, 
Zurbaranbarri, Otxarkoaga, Begoña, Santutxu, Ibaiondo-Zazpi Kaleak, San Frantzisko, Zabala, Buia, Abando-
Barrainkua, Errekalde, Irala, Uretamendi, Basurtu, Zorrotza, Olabeaga, Altamira eta Masustegi udaltegietan.

•  Bilboko Dantzaguneak Kalera: Aurten ere, bertako irakasleen eskutik, hiribilduko balet eta dantza 
eskoletako eta akademietako ikasleek diziplina artistiko horien errepertorio zabala erakutsiko dute 
ekainaren 3an eta 4an Gas plazan.

MAIATZAK 27
ZORROTZAKO KIROLDEGIA AZAROA - ABENDUA
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Bilboko Udalak urteko programazio honen etorkizuneko edizioak posta 
elektronikoz jasotzeko aukera ematen dizu, baita hilero Bilbao Kultura agenda 

jasotzeko aukera ere; bertan Bilboko aisialdi eta kultura jarduerari buruzko 
informaziorik eguneratuena eta zabalduena aurkituko duzu, eta antolatzen 

diren jarduera guztien informazio puntuala.
Aipatutako informazioa formatu digitalean jasotzeko bidali mezu elektroniko 
bat zure datu pertsonalekin agendakulturala@bilbao.eus helbidera edo bidali 

zure datuak eta lehentasunak bilbaokultura.eus webgunean horretarako 
prestatutako atalaren bidez.

Bilboko Udalak eskerrak eman nahi dizkie administrazio eta 
erakunde publiko, hiritarren entitate eta entitate pribatu guztiei, 
haien lanarekin, dirulaguntzekin eta laguntza ekonomikoekin, 
babesekin eta mota guztietako kolaborazioekin programazio hau 
posible egiten dutenei.




