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dantza da down sindro-
mea duten askoren espresio-
bidea, eta horretantxe oina-
rritu dute erakusketa Sofia
arostegik eta Jose Luis Elex -
pe Pelex-ek. Bateginik erakus-
keta ikusgai dago otsailaren
11ra arte Biterin, eta  inaugu-
razio ofiziala gaur egingo
dute, 19:15etatik aurrera. Isa -
bel Verdiniren dantza taldea
ere bertan izango da, inaugu-
razio ekitaldian.

Down sindromea ardatz
Erakusketa down sindrome-
ari buruzkoa da. arostegik
ahizparekin bizi izan du
kasua, eta Pelexek ere asko
lan egin du down sindromea
dutenekin. Sentsibilitate hori
euren lanera eraman dute,
eta 24 koadro eta 10 eskultu-
ra jarri dituzte, mugimenduz
beteak. arostegik garbi dau -
ka «emozionalki erakarga-
rria eta sakona da gai hau,
eta hori nahi genuen».

aspaldi ezagutzen zuten
elkar, bai na lehendabiziko
aldiz jarri dute erakusketa
bat elkarrekin. Pintura figu-
ratiboagoa da arostegirena,
eta Pelexek abstraktuagoa
egi ten du, baina emaitza po -
lita lortu dute biak elkartuta.

Erakusketa honekin beste
ideia asko sortu zaizkiela
diote biek. «Erakusketa hau
oinarritu dugu down sindro-
mea dutenen espresio bide
batean, dantzan, askatasuna
ematen dien artea delako, eta
sekulako indarrez transmiti -
tzen dutelako euren senti -
men dua, dantzaren bidez».
dena dela, ideia pila bat
sortu zaizkie erakusketa hau
egiten hasita, eta aurrerago

ere erakusketa gehiago jar -
tzeko asmoa dute biek.  

‘Verdini’ taldea eta Naroa
Azaldegi, gaur, Biterin
Isabel Verdinik dantza talde
ezaguna dauka donostian,
down sindromea duten per -
tsonez osatua ia erabat. 20
ur te inguru daramazki
Verdi nik talde horrekin lane-
an, eta ezin hobea iruditu
zaie Pelexi eta arostegiri
gaurko inaugurazio ekitaldi-
ra eurak gonbidatzea.

arratsaldeko 19:15etan bi
artistek hitz egingo dute, eta
ondoren Verdini dantza tal-

deak erakustaldia egingo du.
Besteak beste, tartean izango
da naroa azaldegi hernania-
rra, protagonisten artean.
dantza saioaren ondoren,
luntxa egingo dute.

Bi astez Hernanin
asteartean zabaldu zuten
Bateginik erakusketa, eta bi
astez egongo da Biterin, otsai-
laren 11ra arte. astelehenetik
ostiralera ikusi ahal izango
da, 18:00etatik 20:00 etara, era-
kusketa gelan. yy

«Erakusketa oinarritu dugu down sindromea
dutenen espresio-bide batean, dantzan»

Jose luis Elexpe ‘Pelex’-ek eta sofia arostegik gaur inauguratuko dute ‘Bateginik’ izeneko erakusketa,

19:15etan, Biterin. inaugurazioan ‘Verdini’ dantza taldeko kideak izango dira.

v z i l e g i  e s k o l A k

Barreterapia, 
astelehenetik

Zilegi Eskolen barruan

Maialen Viaña psikologoak

Barreterapia ikastaroa

emango du. Goizez edo

eguardiz nahi dutenek:

otsailak 3,10,17,24; eta arra -

tsaldez: otsailak 6,13,20,27.

Apuntatzeko, 607 59 28 64

edo zilegieskola@aek.org. yy

v k A l d e r e r o A k

Langileko ikasleak
kalderero, gaur

Langileko ikasleak urtero

bezala Kalderero jantzian

aterako dira gaur, 14:45eta-

tik aurrera, eta kalean barre-

na ibiliko dira. yy

v g A z t e  A s A N b l A d A

Bilera asteartean,
inauteriei buruz

Gazte Asabladak deituta,

bilera egingo dute datorren

asteartean, 18:30etan,

Gaztetxean. Inauteriei buruz

hitz egingo dute. yy

v z i N e A

‘Asier ETA biok’
pelikula gaur

Asteburu honetan bi pelikula

emango dituzte Biterin. Gaur

Asier ETA biok emango

dute, 22:30etan. yy

v goberNu bAtzordeA

Bi hitzarmen, gaur

Gobernu Batzordea bilduko

da gaur, 09:15etan Alkate -

tzan. Bi hitzarmen onartu

beharko ditu Udalak, Behe -

men direkin bat eta Euskal

Ferialari Autonomoekin bes-

tea. Elkarteen dirulaguntzei

buruz ere ariko dira. yy

v preso etA iheslAriAk

Ekitaldi berezia,
azken ostiralean

San Joan Konpartsako kide-

ek ekitaldi berezia eskainiko

dute gaur, 20:00etatik aurre-

ra, hileko azken ostirala izaki.

Preso eta iheslarien eskubi-

deen alde ariko dira. yy

Sof ia  Arostegi  eta  Pelex  e lkarrekin  jarr i tako lehendabiz iko erakusketan.

ErakuskEta - sofia arostEgi Eta PElEx 
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Euria espero da, barra-barra.

Tarteka, zaparrada trumoi -

tsuak bota ditzake. Ten pe -

raturak behera egingo du:

Min.5º / Max.10º
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t)GAUR BIHAREuria egiten jarraituko du, nahiz

eta euri txikia izan. Haizea

zakar ibiliko da eta tenperaturak

gora egingo du, zertxo bait:

Min.5º / Max.12º

v  irAgArki  merkeAk v

Kurtso hasierako jaialdia
igandean, Hernaniko gimnastek

Beroketa 10:00etan hasiko dute, eta erakustaldia 11:15etan izango

da. Puntual azaltzeko dei egin dute antolatzaileek.

gImnaSIa Erritmikoak
kur tso hasieran beti egin ohi
du jaialdia, eta hain zuzen
ere igande honetan egingo
dute, Hernaniko kirolde-
gian. goizeko 10:00etarako
puntual azaltzeko adierazi
dute, berotu eta tapiz paseo-
ak egiten hasteko. Jaialdia

11:15etan hasiko da, eta era-
kustaldia 13:00ak aldera
bukatzeko asmoa dute. 

gimnastei eta gurasoei
jakinarazi diete zer eraman
behar duten: mailota eta
koleteroa, punterak, gomina,
laka, gantxo eta sarearekin
ondo lotutako moñoa.

txapelketan ez da onartuko
haurrek pitxiak eramaterik,
ez pultsera, kate, erloju eta
ez eraztun. Beraz, etxean
bertan uztea hobe dela jaki-
narazi dute, gero inork galdu
ez ditzan. azaldu ezin due-
nak aurrez kaso egiteko
eskatu dute. yy
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Eskelak
Eskelak ilunabarreko 20:30ak arte jasoko dira. izen abizenak, eskela jartzen duenak eskatu bezala
errespetatuko dira eta funeraria bidez jasotzen den kasuetan, jaso bezala.

v i N A u t e r i A k

Naia Kerejetak irabazi du kartel lehiketa

Inauterietako kartel lehiaketako saria Hondarribira joan da aurten.

Naia Kerejeta Larrañeta da kartel lehiaketa irabazi duena. yy

v e p A - h h i  h e l d u e N  z e N t r o A

Azken eguna gaur, Antziolako helduen
zentroan apuntatzeko

Antziolako Helduen Zentroan (EPA-HHI) aukera ederra dago aur-

ten ere, graduatua atera, euskera edo inglesa ikasi edo informati-

ko kurtsoa egiteko. Apuntatzeko azken eguna gaur da. Telefonoz

deitu behar da, 10:00etatik 12:00etara eta 17:00etatik 19:00etara

zenbaki honetara 943 33 53 18. yy

v s A N t A  A g e d A

Bi entsaio, Ur Mian eta Biterin

Santa Ageda bezpera da datorren asteartean, eta Hernani eta

Ereñotzuko taldeek entsaioak dituzte gaur. Ereñotzukoek Ur Mian

egingo dute, 20:30etan. Hernanikoek, alegia Ohitura Zaharrak

abesbatzakoek, 20:00etan Biterin.  yy

v s t o p  k A l e r A t z e A k

Txistorrada herrikoia, igandean,
Trintxerpeko kaltetuen alde

Trintxerpeko kaltetuei laguntzeko asmotan txistor jatea antolatu

du hernaniko kaleratzeak stop taldeak. datorren igandean 

izango da, hilak 2, plaza berrin; goizeko 11:30etatik eguerdiko

14:00etara. yy

u e s k u  p e l o t A

San Sebastian gaur, kale edo bale

Partidu inportantea du gaur Ioritz San Sebastian hernaniarrak,

Euskadiko Txapelketaren barruan, Soraluzeren kontra. 21:00etan,

Soraluzen. Hil edo bizi ari beharko du. Gipuzkoako Txapelketaren

barruan, Tejedor eta Fre ariko dira Oiarperen kontra, 19:15etan,

Oiartzunen. Azkenik, Udaberri torneoaren barruan, Agirre eta

Berasartek jokatuko dute Intxurreren kontra, Alegian (19:00etatik

hasiko den jaialdian hirugarrena); eta Cisnerosek eta Rodriguezek

berriz, Lapke taldea izango dute aurrean, Lazkaon, 18:30etan

hasiko den jaialdian bigarrena. yy

Etxea salgai, 63 m2, 2 logela, kalefakzioa, trastero eta igogailua. Eguzkitsua, Antziolan.  Prezio

berria: 160.000 €. Deitu: 665 713 525

ETXEKO KONPONKETAK egiten dira; iturgintza, elektrizitatea, pintura, berogailuak, 

persianak... Seriotasuna. Deitu: 616 886 660.

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, akupuntura, ajuste neurologiko eta bertebrala,

reflexologia, aurikuloterapia,...:   943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)
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IX. eta XIV. urtEurrEnA

Antonio Odriozola Oiarzabal
2005eko urtarrilaren 31n hil zen, 88 urterekin.

eta

Xixili Jauregi Iraola
1999ko abenduaren 22an hil zen, 69 urterekin.

nahiz Eta urrun Joan

mundu honEtatik

Ez duzuE aldE Egin

gurE BihotzEtik.

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 31n

gimnasia Erritmikoa

v z i l e g i  e s k o l A k

Andoni Lubakik 
bere ibiliak kontatu
zituen Biterin 

Andoni Lubaki urretxuarrak

bere argazki-bidaien berri

eman zuen asteartean, Biterin,

Zilegi Eskolen barruan.

Argazkilaria da Lubaki, eta

munduan barrena ibiltzen da

argazki-kazetaritza egiten.

Gatazka asko ezagutu ditu eta

horren berri eman zuen. yy

u A t l e t i s m o A

Hernaniko 17 atleta
lehian, asteburuan 

Joan den asteburuan

Hernaniko 17 atleta izan ziren

lehia ezberdinetan. Belodro -

moan sei izan ziren, eta Malen

Martinek marka pertsonala

egin zuen, 60 metro hesietan,

8.90 eginda. Donostiako

Nazioarteko Krossean

Hernaniko 11 atleta izan ziren,

hainbat kategoriatan. yy

u b o l A

Burugain eta
Goenaga, onenak 

Binakako Txapelketa hasi da,

eta Ereñotzun jokatu zen

tiraldian bi hernaniar onenak:

Miguel Burugain eta Juan

Goenaga, 94 brila botata.

Miner aita-semeak 86 brilare-

kin geratu ziren, eta Arrozpide

eta Goenaga 78rekin. Datorren

igandean tiraldia izango da

baina ez txapelketakoa. yy
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