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Nire izena duzu Tom, nire abizena duzu Atea; 
lotsagorriturik nago eta barrua haziz betea. Zer da?
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Erantzuna: Tomatea.             

Asmakizunaren jatorria: Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak). Xabier Olaso (Pamiela).

Elikadura
osasuntsua...
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Zorionak, Hegoa!! Handitzen,
handitzen… Asteazkenean 3 urte bete

zenituen. Belarri tiraldiak eta musu pila

etxekoen partez.

June, pottoki, urte askoan!
Martxoaren 18an 6 urte gure sorgintxu

txikiak. Muxu handiak Usurbildik eta

Karrikatik. Ondo pasa!!
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ZORiON AGURRAK

Zorion agurrak
argitaratu ahal
izateko, gogoan izan
mezuak astearte
arratsaldea baino
lehen jaso behar
ditugula. Asteartetik
aurrera jasotzen diren
mezu guztiak hurrengo
asteko zenbakian
argitaratuko ditugu.

ZOZKETA

Kaixo, MANTANGORRIren zaleok!

Zer moduz zaudete? Herri

Urratsek 40 urte beteko ditu

aurten, eta, horren aitzakian,

erabaki dute urtebetetzea

Pirritx, Porrotx eta

Marimototsekin batera

ospatzea. Hortaz, apirilaren

2an, 11:00etan,

urtebetetze besta
erraldoia ospatuko dute, Baionako Lauga

aretoan. Emanaldi berezi horretarako, bi lagunentzako bi

sarrera banatuko ditugu MANTANGORRIn. Horiek lortzeko,

bidali marrazki bat mantangorri@berria.eus helbidera

martxoaren 28a baino lehen, eta apirilaren 1ean iragarriko

ditugu irabazleak. Zorte on!

Kaixo, MANTANGORRIren zaleak.

Lasarte-Oriako Landaberri

ikastolako 5 urteko

haurrek Martxoaren 8rako

egindako artelan hau

partekatu nahi dugu zuekin. Ea

gustatzen zaizuen!

Gora emakumeak!

Joan den astean,

Martxoaren 8a izan zen,
eta hainbat ikastetxetatik jaso

ditugu egindako ekintzen

argazkiak:

Baztan ikastola:

Guregatik, zuengatik guziengatik!!

EMAZTEKIAK aitzinerat!!



Kaixo, MANTANGORRIren zaleok! Zer moduz zaudete?

Aspaldian ez dugu zuen artelanak erakusteko tarterik hartu;

beraz, hona hemen Ataungo (Gipuzkoa) eskolako
ikasleek bidalitako marrazkiak. Artista hutsak zarete.

Eskerrik asko!
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ZU ERE ARTiSTA
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ERREPORTAJEA Eidaberen ikuskizun berria

N
on ekoitzi dituzte
gaur bazkaldutako
babarrunak? Noiz ja-
sotzen dute nekaza-
riek sagarren edo pi-
perren uzta? Horre-

lako galderen erantzunak bilatuko
dituzte Eneko eta Ixabel protagonis-
tek, Eidabe antzerki taldearen ikuski-

zun berrian: Eneko eta Ixabel, berta-
ko elikagaien bila du izena. Helburua
argia da, Birjinia Lara taldeko komuni-
kazio arduradunaren arabera: «Ume-
ek jakin behar dute zer garrantzitsua
den osasuntsu jatea, eta zer onura
dakartzan bertakoa eta garaikoa ja-
teak».

Ikuskizuna sortu aurretik, gaia

hainbat formatutan landu dute. Hazi
fundaziokoen enkargua izan zen abia-
puntua: «Eskatu ziguten abesti ba-
tzuk egiteko, umeentzat, osasuna
zaintzeari eta elikagaien jatorriaren
berri izateari buruz». Mikel Inun musi-
kariarekin jarri ziren orduan harrema-
netan, abestiak sor zitzan. Inunek bi
abesti sortu zituen: Egin dezagun

dantzan eta Nirea; Eneko Amezketak,
berriz, koreografiak egin zituen. «As-
moa zen, batez ere, abestiak eskole-
tara eramatea, ume txikiengana, eta
abestiekin koreografiak ikastea»,
azaldu du Larak. 

Bideoklipak grabatu nahi zituzten
horretarako, baina pandemia garaia
zen, eta itxialdia amaituta bazegoen

Osasuntsu jatearen garrantziari buruzkoa da Eidabe antzerki taldearen azken antzezlana: ‘Eneko
eta Ixabel, bertako elikagaien bila’. Tokiko produktuak eta garaian garaikoak jatearen onurez
mintzo da. Bilboko Terminalen emanaldi berezi bat egingo dute hurrengo igandean.

...tokikoa eta gara
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ere, ezin ziren herritik atera. Azkene-
an, Errigoitin (Bizkaia) elkartu ziren,
eta han egin zituzten grabaketak:
«Inunekin, hainbat haurrekin, aktore-
ekin, dantzariekin... elkartu ginen, eta
oso bideoklip politak atera ziren».
Dena den, ezin izan zuten aurkezpen
ekitaldirik antolatu, eta bere horre-
tan geratu zen kontua.

Beste mugarri bat ere egon zen
bideoklipen eta antzerkiaren artean:
komikia. Eusko Label zigilua duten
produktuen bederatzi ekoizlek Bikai-
nak elkartea osatzen dute, eta, gai
beraren bueltan, komiki bat sortu

zuten: Eneko eta Ixabel, goi mailako
lurraldean izenekoa. Haiek ere Eida-
bekoengana jo zuten, haurrentzat
komikiaren aurkezpen antzeztu bat
egiteko. Komikiko Kapi eta Eneko
pertsonaien rolean sartuta egin
zuten aktoreek aurkezpena. Hortik
atera zen azken emanaldia sortzeko
hazia: «Pentsatu genuen merezi
zuela obra bat egitea komikian oina-
rrituta». 
Enekok eta Ixabelek egin beha-

rreko etxeko lana da antzerkiaren
muina. Produktu osasuntsuei bu-
ruzko informazioa bildu eta lan bat

egiteko eskatu diete eskolan, eta
lana nola bideratu pentsatzen ari
direla topo egiten dute hirugarren
protagonistarekin, Kapi txotxongi-
loarekin. «Kapik pistak emango diz-
kie lan hori osatu ahal izateko, eta
lan hori egingo dute azkenean»,
esan du Larak. 

Dantzatuz, parte hartu

Lan horretatik abiatuta, ordea, an-
tzezlanean haurrek ondo pasatzeko,
musika eta dantza ere txertatu di-
tuzte: «Abestiak eginak zeudenez,

pentsatu genuen horiek ere agertu
behar zutela antzezlanean. Beraz,
abesti biak erabiltzen ditugu, eta kei-
nu bat egiten zaie umeei, dantza
apur bat egiteko antzezleekin bate-
ra». Haurrek eserita ikusi ohi dute
emanaldia, baina eskuekin mugimen-
du batzuk egitera bultzatzen dituz-
te, antzezlanaren parte senti daite-
zen.

Emanaldia 4 eta 8 urte bitarteko
haurrentzat egina dago, nahiz eta
urte pare bat gazteagoek edo nagu-
siagoek ere gustuko izan dezaketen.
«Musika dagoenez eta arina denez,
berehala pasatzen da, eta gozatu egi-
ten dute», adierazi du Larak. Udazke-
nean estreinatu zuten arren, hurren-
go igandean, martxoaren 26an, saio
berezi bat egingo dute Bilboko Zorro-
tzaurreko Terminalen, 12:00etan.
Gaiaren bueltan sortutako eduki guz-
tiak erakutsiko dituzte: abestiak, bi-
deoklipak, komikia eta antzezlana. 

Bertaratzeko, ezinbestekoa da
info@eidabe.com helbidean izena
ematea, luntxa ere antolatu baitute.
Hortik aurrera, Euskal Herriko hainbat
herritan erakutsi nahi dute ereindako
haziaren fruitua. Bideoklipak ere Eida-
beren webgunean egongo dira ikus-
gai:www.eidabe.com-en.

HURRENGO
EMANALDIAK
d Martxoren 18an, 18:00etan:

Tomasenean, Donostian.
d Martxoaren 26an,

12:00etan: La Terminalen, Bilbon.
d Ekainaren 12an: Igorren (Bizkaia)
d Ekainaren 15ean: Andra Mari
ikastetxean, Getxo (Bizkaia).

FITXA

d Testua: Itxaso Paya
d Zuzendaritza: Ugaitz Alegria
d Aktoreak: Leire Sanjurjo, Eneko
Amezketa 
d Musika: Mikel Inun
d Estudioko grabaketak: Xabi
Urrutikoetxea. Kantauri soinuak
d Jantziak eta ekoizpena:

Eidabe
d Diseinua: Bikain Diseinu Grafikoa

aian garaikoa

Ixabel, Eneko eta

Kapi txotxongiloa

dira antzezlaneko

protagonistak. 

MARISOL RAMIREZ / FOKU
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DENBORA-PASAK

1. 
Osatu marrazkia. Juri marrazten hasi da, baina
presaka alde egin behar izan du. Marrazki erdia falta zaio
amaitzeko. Lagunduko al diozu?

2. 
Nor ote da? Armairutik
hainbat jantzi atera dituzte Aratzek
eta Nahiak. Ba al dakizu
zeinenak diren?



1 bertako

berria LARUNBATA, 2023KO MARTXOAREN 18A

Erantzunak: 2.-Enekorenak eta

Ixabelenak. 3.- 1-C, 2-A, 3-F, 4-E, 5-D eta 6-B
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A kaiagakile

B airreb

C okatreb

D nuziksuki

E ebadie

F aikreztna

2 elikagaiak

3 antzerkia

4 eidabe

5 ikuskizun

6 berria

3. 
Hitzak osatu. Ezkerreko
lerroan, hitzak zuzen idatzita ageri
dira; eskuinean, atzekoz aurrera.
Eskuineko hitz
zerrendan ezkerreko
hitza aurkitu behar duzu.

‘Ximunen baratzea’ 
Iritsi zen udaberria! Ximunek, urte-
ro bezala, bere azenarioak ereitea
erabaki zuen. Lehenbizi, hesi bat ja-
rri zuen bere baratzearen inguruan.
Gero, lurra landu zuen… Ximun un-
txiak azenario asko erein zituen,
baina beste norbaitek letxugak lan-
datzeko iradoki zion, beste batek

tomateak landatzeko, beste batek alberjiniak… eta bara-
tzea, horrela, barazkiz ez ezik, nekazari bereziz ere bete
zen: sagua, oiloa, akerra, txerria, azeria. 

Rocio Alejandro 
Argitaletxea: Pamiela eta Kalandraka.

‘Sasoiko fruituak’ 
Zer urtarotan hazten dira marru-
biak? Nolakoa da aingurria barrutik?
Zer koloretakoak dira sagarrondoa-
ren loreak? Altxatu leihatilak eta
ikusi fruituen eta barazkien barneal-
dea.

Clara Corman
Argitaletxea: Ttarttalo.

‘100 kontu janaria
hobeto ezagutzeko’ 
Liburu honek 100 gauza biltzen ditu
janariari buruz jakiteko: 40.000 erle
behar dira sagasti bat sagarrez bete-
tzeko; gizakiek marrazo gehiago jaten
dituzte, marrazoek gizakiak baino;
%50eko aukera duzu brokolia gorro-
tatzeko; fruitu gorriak jateak bihotza-
ren osasunari laguntzen dio...

Batzuen artean
Argitaletxea: Ttarttalo. 

‘Amona Tomaxa
eta sagarra’ 
Gose, oso gose da amona Tomaxa.
Sagarra du amets. Pausoa ote tra-
kets?

Ixabel Agirresorabe eta Mattin
Argitaletxea:Denonartean. 

AZOKA
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LOA GALDU 

L
oaren lapurrak mehe
izan behar du haatik,
hostoa bezain fin,
sukaldeko leihoaren

tartetxo horretatik pasatu
ahal izateko. Zer izaki mota
izan daiteke horretarako
gaitasuna duena?

Sugea izan liteke, edo
muskerra, sugandilak ikusten
dira bai hemendik, kanpoko
leihoen gibelean ezkutatzen
dira askotan, errazki sar
daitezke etxera edozein
unetan inor konturatu gabe,
baina gero, loa hartu eta nora
eramanen lukete bada? Eta
batez ere zertarako? Ez du
zentzu handirik egia esan.

Ura ere izan liteke, edozein

zirrikitutik sar daiteke ura,
mingaina tiratu eta nire
logelaraino luzatu lezake.
Baina hezetasuna utziko luke,
arrasto bustia geldituko
litzateke lurrean, eta nire
logelan ez dago ur ttanttarik
ere. Ur botilatxoa edukitzen
dut ohe ondoan gauaz
egarritzen banaiz edateko,
baina itxita dago, ez dut urik
lurrera isurtzen. Ohea
bustitzea gertatu izan da
batzuetan, baina hori
Ipurbeltzen eta bion arteko
sekretua da, ezin dut kontatu,
lotsatuko litzateke bestela.
Gertatzen denean, mihiseak
aldatzen ditut eta kitto, ez da
inor konturatzen.

Testua: Maddi Zubeldia Marrazkia: Kaiet Bengoetxea

Zazpi

Bi aste barru jarraituko du...


