
Marraz(i)oak tailerretik
sortutako bi liburu argitaratu
ditu Ereinek
2012/12/04
Kultura, Literatura
Nork Estitxu Zabala

Liburuen aurkezpena; ezker eskuin: Begoña Durruty, Juan Luis Zabala, Aitziber Alonso,
Yolanda Arrieta eta Maite Caballero (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 ostegunean Durangoko
Azokan izango dira, Ahotsenean, 17:00etan, Marraz(i)oak sailaren inguruan
azalpenak emanez.

Etiketak: caballero, erein, 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

Bilatu zure inguruko sagardotegia

BLOGARIAK

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

eskuratu daitekena. Open...
Mikel Iturria

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

kasualitate [...]

Irakurri gehiago

‘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

[RSS]

Mikel Iturria
DDT: pertsonen Internet #azoka47
#kabia: Asko kostatzen zait

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

BERRIKETAN.INFO

Ivan Santamaria-(e)k eguneraketa bat
bidali du:   duela 14 segundo · Ikusi

Jaurlaritzak ez du oraindik jaso
Konstituzionalaren ebazpena. Ordaintzeko
agindua emanda dagoela berretsi dute
gobernutik.

Busturialdeko Hitza-(e)k beste sarrera
bat idatzi du Garellano
errejimentuaren kaskoa eraman dute
Bakearen Museora gunean   duela 6
minutu · Ikusi

Espainiako
ejerzitoaren
Garellano
errejimentuari
buruzko
erakusketa baten
hartutako kaskoa
eraman du

Gernika-Lumoko Bakearen Museora KEM-MOC
Bilboko talde antimilitaristak. Taldeko kideetako
batek hilaren 6an egindako “ekintza baketsu”
baten hartu zuen kaskoa erakusketatik,
“Garrellano errejimentuaren basakeriak
salatzeko”. Ekintza horretan, gerra kotxe batera
kateatu ziren taldeko ordezkariak, beste batzuk
erakusketaren sarrera oztopatzen zuten
bitartean. Zalapartaren erdian hartu zuen [...]

berria-(e)k beste sarrera bat idatzi du:
Gabonetako lansariaren ordainketa
behin-behinean eteteko agindua
eman du Auzitegi Konstituzionalak  
duela 7 minutu · Ikusi

Tramitera onartu du Espainiako Gobernuak
Eusko Jaurlaritzaren erabakiaren aurka
jarritako helegitea.

berria-(e)k beste sarrera bat idatzi du:
Garoñako zentralaren jarduna eten
egingo dute igandean   duela 8 minutu ·
Ikusi

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

berria-(e)k beste sarrera bat idatzi du:
Azken gobernu kontseilua egin du
Lopezen Jaurlaritzak   duela 9 minutu ·
Ikusi

Bihar izango da lehendakaria hautatzeko osoko
bilkura. EAJko Iñigo Urkullu eta EH Bilduko
Laura Mintegi dira hautagaiak, baina ez da
espero gehiengo osorik inork lortuko duenik.

Izena eman

Aurki gaitzazu Facebooken

Create an account or Sartu to see what your friends like.

Irutxuloko Hitza

Atsegin dut

1.227 people like Irutxuloko Hitza.
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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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