


HERRI MUSIKAREN 17. JARDUNALDIAK

EMAKUMEAK HERRI MUSIKAN ETA HERRI KULTURAN

OIARTZUN, 2018ko martxoaren 16tik martxoaren 25era

AURKEZPENA

Ukaezina da emakumeak abesti, doinu, dantza eta ohiturak ahoz transmititzen egin duen lana. 
Historian zehar oinarrizkoa ez ezik, giltzarria izan da herriaren kultur historian.

Gure ama eta amonek hain argi izan dute Ondarearen edozein elementu gordetzeko bidea ezagutzak 
ondorengo belaunaldiei helaraztea zela, arbasoen legatuaren jagole bilakatu direla.

Inguru publikoan parte hartzeari dagokionez, zorte ez dute beraien alde izan. Batetik, diskriminatuak 
izan dira, eta bestetik, historiak ez du beraiei dagokien lekuan jartzen jakin. Nahasteko beldurrik gabe 
esan dezakegu komunikabideen arteko zati nabarmen bat eta zenbait idazle diskriminaziorako eta egia 
aldatzeko elementu hutsal bihurtu zirela, garai batean. Adibide argia da dantzetako parte hartzea.

Hala ere, eta oso berandu badator ere, garai batetik hona gizarte mailan gertatzen ari den aldaketa bati 
esker, emakumeek egindako lana kontuan hartu beharreko presentzia izatera iritsi da.

Ekintza zuzenari dagokionez, garai bateko emakume pandero joleen ondora etorri dira emakume 
txistulariak, trikitilariak, gaiteroak, dantzariak edo bertsolariak. Maila akademikoan ere hor daude 
janzkeran eta musikan adituak diren emakumeak, antropologoak, historialariak, jakintsuak diren 
emakumeak eta Herri Kulturako hamaika alorretan aritzen direnak. Gordetzen saiatzen garen Herri 
Kultura da, une bakoitzean beharrezko ikusten diren aldaketak kultura horren eta bera gordetzen 
dutenen artean adostuaz.

“Emakumeak herri musikan eta herri kulturan” izenburua hartzen duten 2018ko Jardunaldi hauek 
musika eta dantzaren alderdi oso zehatzei buruzko ikuspuntu ezberdinak proposatzen dituzte: 
emakumea publikoan azaltzetik emakumearen irudiari lotutako aurreiritziz betetako ikuspegira.

EMILIO XABIER DUEÑAS



EGITARAUA

MARTXOAK 16, OSTIRALA

19:00 ARGAZKI ERAKUSKETAREN AURKEZPENA

EMAKUMEAK MASKAPEAN izenburua duen erakusketa Gari Garaialdek prestatu du eta 
berak aurkeztuko du Oiartzungo Udaletxeko Areto Nagusian. Erakusketa hau zabalik egongo 
da martxoaren eguerdira arte goizetan 10:00 eta 14:00 artean, eta arratsaldetan 17:00 eta 20:00 
artean.

MARTXOAK 24, LARUNBATA

9:30-13:30 MINTEGIA Oiartzungo Udaletxeko Areto Nagusian.

Aurkezpena: Iosune Cousillas (Oiartzungo Udaletxeko Kultura zinegotzia) eta Emilio Xabier 
Dueñas (Soinuenea-Lan Taldeako kidea).

Aingeru Bergices: “La panderetera: una grieta en el Patriarcado / Una visión de Género 
desde la Iconografía, la Organología y la Sociabilidad popular (1850-1936)”.

Gurutze Lasa: "Emakumearen irudikatzea XX eta XXI. mendeetako Trikitixan".

Oier Araolaza: "Emakumea euskal dantzan: Aurreskua dantzatzen ez zuten poxpolinak”.

Karine Etxeberri: "Sorkuntza eta generoa, herri kantagintzan".

14:00 BAZKARIA Ibargain Kultur, Jolas eta Kirol elkartean. (Bazkaria 10 euro)

15:30-19:30 MINTEGIA eta MAHAI INGURUA Oiartzungo Udaletxeko Areto Nagusian.

Carme Campo eta Chus Caramés: "Andar cos tempos / Una invitación desde Galiza a revisar 
el baile tradicional con perspectiva de género".

Mahai ingurua: Itziar Navarrok moderatuta.

MARTXOAK 25, IGANDEA

11:00 ARGAZKI ERAKUSKETA GIDATUA Gari Garaialderekin Oiartzungo Udaletxeko Areto 
Nagusian.

12:00 DANTZA PLAZAN Alkarkide Txarangarekin Oiartzungo Done Eztebe plazan.

14:30 BAZKARIA Ibargain Kultur, Jolas eta Kirol Elkartean. (Bazkaria 10 euro)

https://www.google.es/maps/place/Aialde+Kalea,+6,+20180+Oiartzun,+Gipuzkoa/@43.2983728,-1.8604064,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd51a868e5803357:0x53de34184930011b!8m2!3d43.2983709!4d-1.8593094?hl=eu
https://www.google.es/maps/place/Aialde+Kalea,+6,+20180+Oiartzun,+Gipuzkoa/@43.2983728,-1.8604064,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd51a868e5803357:0x53de34184930011b!8m2!3d43.2983709!4d-1.8593094?hl=eu
https://www.google.es/maps/place/Done+Eztebe+Plaza,+20180+Oiartzun,+Gipuzkoa/@43.2991481,-1.8612374,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd51a868ba4f5405:0xc6b5a25454b094e4!2sDone+Eztebe+Plaza,+20180+Oiartzun,+Gipuzkoa!3b1!8m2!3d43.2991462!4d-1.8601431!3m4!1s0xd51a868ba4f5405:0xc6b5a25454b094e4!8m2!3d43.2991462!4d-1.8601431?hl=eu
https://www.google.es/maps/place/Ayuntamiento+de+Oiartzun/@43.2993891,-1.8606922,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1soiartzungo+udaletxea!3m4!1s0x0:0xfa4b5e1b639cace0!8m2!3d43.2990344!4d-1.8602997?hl=eu
https://www.google.es/maps/place/Ayuntamiento+de+Oiartzun/@43.2993891,-1.8606922,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1soiartzungo+udaletxea!3m4!1s0x0:0xfa4b5e1b639cace0!8m2!3d43.2990344!4d-1.8602997?hl=eu
https://www.google.es/maps/place/Ayuntamiento+de+Oiartzun/@43.2993891,-1.8606922,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1soiartzungo+udaletxea!3m4!1s0x0:0xfa4b5e1b639cace0!8m2!3d43.2990344!4d-1.8602997?hl=eu
https://www.google.es/maps/place/Ayuntamiento+de+Oiartzun/@43.2993891,-1.8606922,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1soiartzungo+udaletxea!3m4!1s0x0:0xfa4b5e1b639cace0!8m2!3d43.2990344!4d-1.8602997?hl=eu


NOLA IRITSI OIARTZUNGO UDALETXERA

Iristeko informazio gehiago hemen.

Done Eztebe plaza

Oiartzungo Udaletxea

Manuel Lekuona
Udal Biblioteka

Done Eztebe eliza

Elizalde hotela

https://www.google.es/maps/place/Ayuntamiento+de+Oiartzun/@43.2993891,-1.8606922,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1soiartzungo+udaletxea!3m4!1s0x0:0xfa4b5e1b639cace0!8m2!3d43.2990344!4d-1.8602997?hl=eu


ENTZUTERA JOAN NAHI DUT

Egitarauko ekintzen arteko bazkariak bakarrik dira ordaindu beharrekoak: 10 euro pertsona bakoi-
tzaren bazkaria. Besteetan, ordua errespetatuz azaltzea besterik ez da eskatzen.

Hala ere, antolakuntza errazteko eskertuko genuke aurretik izena ematea. Horretarako deitu edo 
idatzi Soinueneara.

Telf: +34 943 493 578 / +34 682 589 925
ePosta: komunikazio@soinuenea.eus

mailto:komunikazio@soinuenea.eus?subject=Herri%20Musikaren%2017.%20Jardunaldietarako%20izena%20ematea


ANTOLATZAILEA

BABESLEA

SOINUENEA FUNDAZIOA   Tornola kalea, 6    20180 Oiartzun

Tel: 943 493 578 Email: soinuenea@soinuenea.eus Web: www.soinuenea.eus

mailto:soinuenea@soinuenea.eus
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