
Meri haurdun dago. Laster izango du umea. Aspaldi 
ikusi gabeko Mari lagunarekin topo egingo du. 
Marik ez zekien Meri haurdun zegoenik. Ezusteko 
ederra jaso du. Eta iritsi da betiko galdera: umea 
zer izango den galdetu dio Marik Meriri. Zergatik 
galdetu behar dugu neska ala mutila izango den? 
Hori ez al du umeak berak aukeratuko etorkizunean? 
Zergatik mugatu bi aukera horietara? Izan nahi 
duen guztia izango du aukeran umeak: ameslaria, 
dantzaria, pilotaria, borrokalaria, jostalaria... 
Horregatik jarriko diote Lari izena. 

“Meri, Mari eta Lari” ipuin eta kantuz osatutako 
antzezlana da. Ipuinak sexu eta genero aniztasunaz 
ari dira, familia eredu ezberdinez, beldurrak 
baztertzeaz eta, azken finean, askatasunaz. 
Ikuskizunak biltzen dituen abestiak Yogurinha 
Borovarenak dira, “Sentipenak askatu” diskoarekin 
ikusle gazteagoengana iritsi nahian argitaratutako 
kantak. Galder Perezek idatzitako eta Maria Urcelay 
aktoresarekin batera sortutako ikuskizun hau umeei 
zuzenduta dago, baina adin guztietako lagunentzat 
da aproposa. Oraindik ere, denok dugulako 
sentipenak askatzeko beharra eta gogoa. 

Lukak labean egindako gailetak prestatu nahi dizkio 
amamari, bere etxean egun batzuk geratuko dela 
aprobetxatuz. Gozoki gozo hauekin, etxetik kanpo 
erosoago sentitzen lagunduko diola uste du. Baina gaileten 
oroitzapenek hain gozoa ez den iraganera eramango dute 
amama, irenstea kostatuko zaion gogorapenera.
 
Hamaika zaporetako gaileta kutxa irekitzen dugunean 
badakigu barruan gure gogokoak topatuko ditugula, baina 
baita jan nahi ez ditugunak ere, usteltzen direnak beste 
norbait etorri eta kutxa irekitzen duen arte.

Mari eta gaileta fabrika antzezlana gaur egungo emakumeei 
bidea erraztu diguten andra langileei egindako omenaldia da.

Iragana eta gaur eguna ez dira hain ezberdinak. Horregatik, 
memoria eta transmisioa ezinbestekoak dira. Hala, 
belaunaldiz belaunaldi gaileta errezeta zaharrak pasatzen 
diren moduan, Lukak Mari amamaren bizipenak jasoko ditu. 
Iragana jasoko du gaur eguna eraldatzeko. 

Berdintasunaz eta parekidetasunaz jarduten duen haur 
eta familiari zuzendutako antzezlana dugu “Mari eta 
gaileta fabrika”.

Bits eta Gor gazte alai eta aktiboak dira. Gaur, txip 
aldaketan jolasten ariko dira: robotak balira bezala, 
burmuinean txip berria sartzen, bakoitzak bere gogoko 
dohaia aukeratzeko. Gorrek indarra hautatuko du. Bitsek, 
aldiz, hitzak aukeratuko ditu, eta, hitzei esker, trebetasun 
handia izango du rap kantari gisa. Ondorioz, sekulako 
arrakasta izango du sarean, YouTuben. Gorrek, inbidiak 
jota, hitzak gordetzen dituen txipa ezabatuko dio Bitsi. 
Orain ezingo du rapeatu, hitzik gabe galduta dago. Zer 
gertatuko litzateke hizkuntza ezabatuko baligute?

ZuTuberrak Haur eta gazteei zuzendutako antzezlana da. 
Gogoko dituzten osagaiez baliatuta (Internet, YouTube, 
rapa, irudiak...), euskararen gaineko hausnarketa egingo 
da. Zergatik ez dugu euskaraz egiten? Gure hizkuntzak 
ematen ez digun zer ematen digute erdarek, bada? Zer 
gertatuko litzateke hizkuntzarik izango ez bagenu?

Eszenatokian trebetasun handiko bi aktore jokatzen 
ariko dira. Erritmo bizia, zuzeneko irudiak, bideoak eta 
rap musikaz zipriztindutako antzezlana da. YouTubeko 
gaur egungo egoera batetik, zientzia fikziozko jolasetara 
jauzi egingo dute, euskararen gaineko ohiko gertaeren 
esketxak tartekatuz.ZuTuberrak antzezlanarekin haur, 
gazte, irakasle, guraso eta edozein euskaltzalek izango du 
hausnartzeko aukera; euskararen erabileraz, gaur egungo 
komunikatzeko tresnez eta hizkuntzaren balioaz gogoeta 
egingo da. Hori guztia komedia bizia ardatz dela.

Txipa aldatzea aukera da, jarrera da.

Odei eta Lur klasetik ihes egin duten neska eta 
mutila dira. Besteengandik ezberdin sentitzen dira, 
ez dituztelako neska ala mutil bati egozten zaizkion 
arauak bete nahi. Lurrek, Lur izan nahi du eta Odeik, 
Odei, inork esan gabe nola jokatu behar duten; mutila 
izateagatik futbolean jokatu behar duen ala neska 
izateagatik printzesak atsegin behar dituen. 

Topiko sexistekin hautsi nahi duen haur eta 
gaztetxoentzako komedia azkarra. Esketx moduko 
eszena laburretan zehar, parekidetasunean bizitzea 
zailtzen duten egoerak umorez agerian utziko dituzte, 
antzerki jolasa eta musika lagun dutela. 

Barrea mundua iraultzeko modurik ederrena izan 
daiteke, sekula samurtasuna ahaztu gabe, gure 
sentimenduek egiten baikaituzte aske. Eta horixe izan 
nahi dute, hain zuzen ere, Lurrek eta Odeik, libre, nahi 
duten hori adierazi, bizi eta sentitzeko, inposaketa eta 
etiketa sexistarik gabe mundu aske batean.
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garbiJAI
antzerki animazioa publiko familiarrentzat

‘Sardina freskue!’ parranda, jolasa eta dantza 
da. Ikuskizunaren gidariak sardintzaleak dira eta 
protagonistak herri bakoitzeko haur eta gazteak. 
Gure betiko itsasoko euskal kantuek eta mundu 
zabaleko doinu anitzek lagunduta denak elkarrekin 
hamaika koloretako sardinaren bila abiatuko gara. 
Amamak esan bezala, sardina honek alaitasuna eta 
aniztasuna ekartzen ditu. Horregatik, ezinbestekoa 
da elkarbizitzan eta jai giroan. Aspalditik gure herrira 
etorri ez denez bere bila abiatuko gara arrantzan 
kostaldean eta lehorrean, beti ere jolasean eta 
dantzan, eskolan zein enparantzan.

Bi garbitzaile, Galtzerditxo eta Kamixeto, plazan 
agertuko dira haien lanari ekiteko prest: arropa 
mordoa garbitu behar dute. Poz-pozik daude 
garbigailu handi bat estreinatuko dutelako eta 
honek lana erraztuko dielako, baina ezin izan dute 
garbitzeko daukaten arropa guztia garbigailuraino 
eraman... Eskerrak publikoak laguntzeko giza kate 
bat egingo duela! Gero makina martxan jartzeko 
argibideak aurkitu beharko dituzte eta, hauei 
jarraiki, garbigailua martxan jarri. Gidaliburuak 
jolasak edota dantzak proposatuko ditu kapelekin, 
xaboiekin, eskuoihalekin, alfonbrekin, pintzekin baita 
galtzerdiekin ere primeran pasatzeko. Hau guztia 
garbiketa egitea baino dibertigarrioagoa izango da 
baina... bukatuko al dute noizbait haien egitekoa?

Gure izeko Margaritaren urtebetetzea ospatu behar 
dugu. Margarita gure izeko martxosoena da, eta 
bere neurrira egindako oparia egin nahi diogu: bere 
bizitzako abestiekin grabatutako KASETE bat; gure 
maitasun osoz egindako opariak erositakoak baino 
bereziagoak baitira.

Baina zer da KASETE bat? Eta zeintzuk dira 
bere bizitzako abestiak? Nondik lortuko ditugu 
KASETEak? Bakoitzak bere abestia grabatu nahiko 
du, eta, azkenean, kolore eta estilo ezberdinetako 
abestien KASETEa geratuko zaigu, eta ospakizun 
festa ederra egingo dugu.

GORA KASETE!

GORA KASETE

GARBIJAI
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