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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.

Eneko eta Ixabel kezkatuta daude: eskolan elikadura eta 
osasunaren arteko loturari buruzko lan bat egiteko eskatu 
diete. Laguntza bila hasi eta Kapirekin egiten dute topo.
Gai izango ote dira Eneko eta Ixabel Kapiren erronkak 
gainditu eta eskolako lana garaiz amaitzeko?

Antzezlan honekin gure elikagaiak eta haien jatorria 
ezagutu eta sasoian sasoikoa eta bertakoa jatearen 
garrantzia ikasiko dugu.

Eneko eta Ixabel. Goi-mailako produktuen lurraldean
komikian oinarritutako antzezlana.

Zelakoa litzateke mundu bat benetako 
berdintasunarekin? Desoreka eta injustiziaz betetako 
mundu ilunean argia piztuko bagenu? Guztion 
energia erabiliz denontzat aukera berdinak bermatzen 
dituen mundu bat asmatuko bagenu? Eta, bapatean, 
zientzialari batek asmatuko balu ezjakintasun guztiekin 
bukatzeko makina miraritsua?  
Horrek berdintasuna ahalbideratuko luke?  
Eta asmatzailea emakumea balitz?  
 
Ustezko zientzia kongresu zoro eta dibertigarri 
honetan bi Antzezleek dena buruz gora jarriko dute 
eta emakume zientzialarien historian zehar nabigatuko 
dugu. Marie Curie ardatz eta gidari izanik, emakumeak 
zientzian izandako benetako pisuaz jabetuko gara eta 
hainbat esperimentu egingo ditugu ere. Eta bidaia 
honen ondoren, guztion barnean ideia berriak piztuz, 
makina horrek barnean gordetzen duen sekretuaz 
jabetuko gara beharbada...

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. 

Zenbat dantza utzi ditugu bidean azken garai hauetan?  
Eta zenbat musu eman gabe?  
Zenbat besarkada sentitu gabe?
Dantzatzea aldarrikatzen dugu, basarkatzea, 
musukatzea, kantatzea,  
nahi dugunean nahi dugunarekin eta  
nahi dugun moduan.

Dantza ezin bada ez da gure iraultza

FUTBOLARIAK  
eta PRINTZESAK

5 - 14 urte 7 urtetik aurrera3 urtetik aurrera 4 - 8 urte

ENEKO eta IXABEL. 
Bertako elikagaien bila!

PIZTU! 
EmakumeOn energia

MERI, MARI  
eta LARI

GORA  
BIHOTZAK!

Piztu!
EmakumeON energia


