EGITARAUA
Maiatzak 15, Igandea
10:00 Taldeekin batzarra
10:30 Kalejira hasten da
11:30 Dantza Taldeen Ekitaldia “GAZITUAGA” FUTBOL ZELAIAN
DANTZARI DANTZA
Agintariena, Zortzinangoa, Ezpata Joko Txikiak, Banangoa, Binangoa,
Ezpata Joko Nagusia, Launangoa, Makil Jokoa, Txontxongiloa.
GIPUZKOAKO DANTZAK
Agurra, Makil Txiki, eta Zinta dantza.
DANTZARI ERTAINAK - TXIKIAK
Txulalai, Zazpi Jauziak, Zapatain dantza, eta Baztango Esku dantza.
IBARZABAL - ARKU DANTZA
ELTZIEGOKO DANTZAK
Correcalles, La Danza, Cuatro Calles, Arbol, Jota
GORULARIAK
Domingiloa eta Arku dantza
DANTZARI ERTAINAK - TXIKIAK
Marianak, Grabo eta Larraburu.
KAIXARRANKA
LARRAIN DANTZA
16:30 Erromeria Luhartz Taldearekin.
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Ezina ekinez egina,

badator Bizkaiko Dantzari Eguna Zamudiora!
2020. urtean ospatu behar genduan Zamudion Dantzari Eguna, baina pandemiak kendu
egin euskun. 2021ean be ezin, baina danon artean ekin eta ekin, azkenean aurten bai!
Zin dagizuet jai ederra eta egun paregabea izango dozuela Zamudion. Sestaoren
lekukoa hartzeko prest gagoz. Katea ez da eten, demonioko covid horrek be ez dau lortu.
Aspalditik gabilz lanean Bizkaiko Dantzarien Biltzarra, Zamudioko Hiru Bat Dantza Taldea
eta Zamudioko Udala, danok batera barriro euskal dantzakaz disfrutatzeko. Dantzari edo
dantzazalea izan, familiakoa zein laguna izan, gazte edo ez hain gazte izan, guztiok
euskal dantzen inguruan alkartzeko eta ospatzeko eguna izango da.
Nire esker zintzoena antolaketan lanean dabilzen guztientzat, eta, maiatzaren 15an,
lanean egongo diran antolatzaile eta boluntarioentzat be. Baita dantza-talde eta
dantzari guztientzat be. Zuek barik ez da posible eta.
Ongi etorriak zarie, gure herria zabal-zabalik izango dozue sekulako Dantzari Eguna
ospatzeko. Erdu Zamudiora dantzan!

Igotz Lopez Torre
Zamudioko Alkatea
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ZAMUDIO

Mapa eta ibilbideak

JANZKERAK BIZKAIKO DANTZETAN ERAKUSKETA

Maiatzak 3tik 15era arte
Lekua/Lugar: ZAMUDIOKO DORREAN
Erakusketa/Exposición: Janzkerak Bizkaiko Dantzetan -Trajes en las danzas de
Bizkaia.
Ordutegia/Horario: Astelehenatik ostiralera:
Goizez: 10:0etatik 13:30etara
Arratsaldez: 16:30etatik 20:30etara
Larunbatetan: goizez 10:00etatik 13:30etara.

La exposición presenta diferentes trajes de
Bízkaia confeccionados a partir de los datos
extraídos de archivos y fotografías de diferentes
épocas.
Lo s t ra j e s q u e p o d e m o s co nte m p l a r n o s
recuerdan dos funciones principales de la danza
tradicional:

E ra k u s ke t a k a r t x i b a t e g i e t a t i k e t a g a ra i
ezberdinetako argazkietatik ateratako jantziak
aurkezten ditu.

- Las danzas rituales, que se realizan como
conmemoración u homenaje a personajes
importantes (autoridades, santo ... ) y que suelen estar
ligadas a celebraciones litúrgicas y procesiones o
momentos determinados del calendario; se
caracterizan por tener coreografías y pasos
estructurados y un atuendo concreto para sus
ejecutantes.

lkus daitezkeen jantziek dantza tradizionalaren bi
eginkizun nagusi dakarzkigute gogora:
- Erritu-dantzak, pertsonaia garrantzitsu baten
omenez (agintari, santu ... ) egiten diren dantzak,
liturgia-ospakizun eta prozesioei edo urteko sasoi
zehatzei lotuak; ondo egituratutako koreograﬁa eta
pausoak ez ezik, jantzi jakinak ere badituzte.

- Las danzas sociales, que son manifestaciones
colectivas y lúdicas del pueblo, que surgen y se
desarrollan de un modo más libre, sin estar
obligatoriamente ligadas a un espacio, calendario o
atuendo; en ellas se mezcla lo autóctono con lo
foráneo y las modas, están abiertas a la participación
de todos los miembros de la comunidad y son parte
esencial de las romerías populares.

- Gizarte-dantzak edo dantza sozialak, herritarren
adierazpen kolektibo eta ludikoak. Azken horiek era
librean sortu eta garatu izan dira eta ez daude,
nahitaez, toki bati, egun bati edo janzkera jakin bati
lotuak; jatorrizkoa eta kanpokoa nahas daítezke,
modaren eragína jaso dezakete, komunitateko
partaide guztiei irekita daude eta, hortaz, funtsezkoak
dira herri-erromerietan.
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IKASTAROAK CURSILLOS
DANTZA HERRITARRA
- Oinarrizko maila
- Dantza plaza

- Jota eta Arin arin
- Larrain dantza

- Jauziak

DANTZA IKASTARO TRINKOAK
- Bizkaiko Dantzarien Biltzarreko Dantza taldeetako
dantzariei zuzenduak.

MUSIKA IKASTAROAK
- Gaita
- Danborra

- Triki tixa
- Panderoa

ORDUTEGI
MALGUAK

Informazio gehiagorako:

Bizkaiko

Dantzarien Biltzarra

Luis Briñas 31 behea 48013 BILBAO · ) 94 441 85 63
dantzanet@gmail.com | www.dantzanet.net
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Bizkaiko

Dantzarien
Biltzarra

