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Juan Luis Zabala, bere liburuarekin (Argazkia: Estitxu Zabala)

Marraz(i)oak tailerra antolatzeari ekin zion Galtzagorri Elkarteak duela lau urte.
Bertan, idazleak eta marrazkilariak elkartzen dituzte, eta bikoteka, lan bereziak
sortzen dituzte. Ipuin traidizionalak izan ditu oinarri duela gutxi bukatutako
tailerrak, eta hortik sortutako bi proiektu liburu bihurtu dira Erein argitaletxeari
esker, Marraz(i)oak sailaren barnean. Txomin Enean bizi den Juan Luis Zabala
idazleak Mozoloaren bakardadea sortu du, Begoña Durruty ilustratzailearen
laguntzarekin. Zabalak haurrentzako osatutako lehen lana izan da. Yolanda
Arrieta idazleak, berriz, Basajaun eta Martin idatzi du, eta Maite Caballero
antiguatarrak ilustratu du. Caballerok Bartzelonan egin ditu ikasketak eta
ilustratu duen lehen liburua da honakoa. Lau sortzaileak Durangoko Azokako
Ahotsenea gunean izango dira bihar, 17:00etan; Marraz(i)oak sailaren inguruan
azalpenak emanez. Noski, liburuak bertan salgai jarriko dituzte.

Maite Caballero, bere liburuarekin (Argazkia: Estitxu Zabala)

Etiketak: caballero, liburua, marrazioak, Zabala
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IRITZIA

‘Baleari’
Iritzia, Loretopetik
Nork Irutxuloko Hitza

Unai Elizasu, gai jartzailea.
Lehen irudiak ikusi nituenean,
enpresa baten marketin
muntaia zela pensatu nuen.
Edo abenduaren 28rako,
egunkari bateko diseinatzaile
grafikoren baten inuxenteetako
irudiaren filtrazioa. Baina ez,
balea [...]

Irakurri gehiago

‘Txerria, balea eta
agintaria’
Iritzia
Nork Aritz Sorzabal

Aritz Sorzabal, kazetaria.
Ez dakit pozteko edo
kezkatzeko arrazoia den,
baina aste honetako
protagonista nagusiak bi
animalia izan dira; txerri bat
eta balea bat. Agian ez da
kasualitate [...]

Irakurri gehiago

‘Jainkoak’

Bilatu zure inguruko sagardotegia

BLOGARIAK

Arkaitz Sukuntza
OPENOFFICE: OpenOffice.org
bulegorako suite bat da, eta
guztiontzako askea eta dohainik

eskuratu daitekena. Open...
Mikel Iturria
DDT: pertsonen Internet #azoka47
#kabia: Asko kostatzen zait

jendaurrean hitz egitea, baina lagunei ezetz
esatea ezinezkoa izaten da batzueta...

Asteartea, 2012-12-11
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Iruzkinak

 Erabiltzailea  Pasahitza 

Izena eman Berriketan.

Victoria Eugenia Antzokiaren
altzari zaharrak salgai
0:44

Balea hilda agertu da Kontxako
hondartzan
0:59

topoaren mendeurrena
0:49

‘Jainkoak’
Futbologia, Iritzia
Nork Irutxuloko Hitza

Xabier Vazquez, realzalea.
Lehenik eta behin barkamena
eskatu beharrean nago
Espaynolen aurkako partida
dela eta. Badakit Xabier
Etxaniz bi alditan jarraian
irakurri behar izatea
penitentzia gogorra dela, baina
[...]

Irakurri gehiago

GURE BIDEOAK

 NABARMENAK

Euskarazko prentsa ere
artelana da
Hamar gune ezberdinetan
dago banatua Badu Bada
erakusketa; bertako, irudi,
hitz nahiz ahots guztiek
euskara dute ardatz.
Euskararen egiazko
misterioa irapena da, ez
jatorria. Koldo Mitxelenaren
esaldi hauxe da Badu Bada,
euskararen inguruko
erakusketaren ardatza. San
Telmo Museoan dago
ikusgai erakusketa ostiralaz
geroztik. Erakusketa handia
da Badu Bada. Ha […]
Agurtzane Altuna

HAUTESKUNDEAK 2012
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Zarauzko Hitza-(e)k beste sarrera bat
idatzi du Atez atekoaren inguruko
hitzaldia egingo dute bihar gunean  
duela 5 minutu · Ikusi

Birziklapena bai,
atez atekorik ez
plataformak
antolatuta, Andoni
Amonarrizek atez
ateko sistemaren
inguruko hitzaldia
emango du bihar.

Hernaniko esperientzia izango du hizpide, eta
hondakinak biltzeko sistema horren kostua,
ordutegia eta bestelako auziez ariko da. Horrez
gain, edukiontzi berdeaz ere ariko dira,
kudeaketa nola hobetu eta birziklapena nola
bultzatu azalduz, besteak beste. 20:00etan
izango da saioa, [...]

Nerea Uranga-(e)k beste sarrera bat
idatzi du Maria Jesus Garmendia hil
da, urteetan Azpeitiko kabalgata
antolatzen jardundakoa gunean   duela
8 minutu · Ikusi

Maria Jesus Garmendia
Agirrezabalaga zendu zen atzo,
gaixotasun baten ondorioz, 64
urterekin; Azpeitiko Xamartin
familiakoa. Urteetan, Azpeitiko
Erregeen kabalgata antolatzeko
lanean ibili zen Garmendia, Itziar
Oiarzabalekin batera. Errege

bezperako festa antolatzen egindako lan hori
eskertuz, aurten San Sebastian Egunean,
haurren danborradaren garaian, Azpeitiko
Udalaren omenaldia jaso zuten biek. EAko
zinegotzi ere izan zen Azpeitiko Udalean, eta [...]

Urola Kostako Hitza-(e)k beste sarrera
bat idatzi du Guascorrek 18 langile
kaleratu nahi ditu Oikiako lantegian
gunean   duela 17 minutu · Ikusi

Irakurri albistea
osorik Baleike.com
webgunean. 

berria-(e)k beste sarrera bat idatzi du:
Garoñako zentralaren jarduna eten
egingo dute igandean   duela 26 minutu
· Ikusi

Albiste agentzien arabera, langileei jakinarazi
diete igandean 24:00etan erreaktorea
geldiarazi egingo dutela. Enpresak dio horrek
ez duela esan nahi betirako geldituko dutela.

Gernikaldeko Hitza-(e)k beste sarrera
bat idatzi du Enbeita: “Entzuleek
gozatuko dutela uste dut, eta gu
disfrutatzen saiatuko gara” gunean  
duela 31 minutu · Ikusi

Bizkaiko Bertsolari Txapelketako finalista
izateak “sorpresaz” hartu du Onintza Enbeita
muxikarra. Baina finalea gainean da eta
aurtengoak utziko duen argazkia nabarmendu
du muxikarrak. “Historikoa izango da, eta gugan
gordetzeko modukoa”. Lau neska eta lau mutil
izango dira zapatuan Bilbao Arenan, txapela
lortzeko bertsotan; eta proportzio horiek
etorkizunean aldatu egin daitezkela esan du
Enbeitak. Haren esanetan,

Aurki gaitzazu Facebooken
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DONOSTIA KULTURA

ekitaldi gehiago...

+ KULTURA
Badu, Bada azoka: Asmoz Fundazioa, Dream (UPV-EHU)
2012.12.11

+ KULTURA
Gazte hizkerak eta hizkera gazteak, Kike Amonarriz
2012.12.11

ZINEMA

Kultur Agenda
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