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AZAROAK 25

EMAKUMEENGANAKO 
INDARKERIAREN AURKAKO 

NAZIOARTEKO EGUNA

· Goizean Sakanako ikastetxeen topaketa birtuala
· Elkarretaratzeak Sakanako herrietan
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AZAROAK 27

ABENDUAK 11AZAROAK 14-15 AZAROAK 21

AZAROAK 6

PANTXIKA ALTER EGO  
ikuskizuna EGO 

22:00etan
ETXARRI ARANATZ. Kultur etxean*

ERRADIKALAK GINEN  
bertso-antzerki ikuskizuna

Ane Labaka (bertsolaria) eta Beatriz Egizabal 
(antzerkilaria)
Erradikalak ginen, gara eta izango gara. 
Bigarren aldiak inoiz onak izan ohi ez direla 
diotenei aurka egitera gatoz. Lehen aldi 
hartako pasioz, korseak askatuta, bertso eta 
bakarrizketa bidezko formatuari eutsi eta 
buruberokiak eduki berriz betetzeko gogoz. 

“Neska gazte promesa” etiketaz, zahartzeaz, 
gorputzaren aldaketez, sexualitateaz, 
merkatu patriarkalaz, intersekzionalitateaz, 
beldurraz, biolentziaz eta zeharkatzen 
gaituzten beste hainbat gaiz kantatu 
eta kontatu nahi dugu. Feminismoa 
zeharlerrotzat hartuta eta umorez. Umorez, 
beraz, serio.

IRANTZU VARELA.  
“Él nunca me pegó”  

dokumentala eta solasaldia

19:00etan ALTSASUKO Iortia Kultur 
gunean Indarkeria psikologikoari buruzko 
dokumentala eta eztabaida amodio 
erromantikoaren esparruan. 

Sorgin ehiza eta emakume 
gaiztoaren mitoa deseraikitzen 

19:00etan 
UHARTE ARAKILEN
Amaia Nausia

FLORECICA. Josefina  
Lombertoren 

 inguruko dokumentala*

18:30ean
ARBIZUKO Udaletxean

Berdintasun aldeko Scape Rooma 
Olaztin 

Etxeko zaindariak,  bere hildako jabeen etxea 
aurkeztuko digu. Emaztea, emakumeen 
eskubideen aldeko aktibista sutsua eta Clara 
Campoamorren jarraitzailea eta sufragio 
unibertsalaren aldeko borrokan parte hartu 
zuen. 1923ko maisu-maistren kontratua edo 
emazte onaren dekalogoa bezalako testuak 
eta garai horretako girotzea dira parte-
hartzaileek deszifratu behar dituzten kodeen 
oinarria etorkizunera iritsi ahal izateko. Areto 
honetan irudiek eta objektuek soldata-
arrakala, genero-indarkeria eta sare sozialak 
bezalako kontzeptuak antzezten dituzte. 

Izen ematea taldeka egin behar da eta 
parte hartzeko txanda emango zaizue. 
berdintasuna@sakana-mank.eus

“Despiertas” dokumentala

18:00etan 
UHARTE ARAKILEN 

Mundubat Fundazioak munduko sei leku 
ezberdinetako sei emakume bildu ditu. 
Adin ezberdinetakoak, elkar ezagutzen ez 
dutenak. Elkargunea Etxalarko Nafarroako 
mendietan isolatuta dagoen baserri bat da. 
Izendatzaile komun bat dute: emakumeak 
dira, eta prest daude elkarrekin bizitzeko 
eta beren esperientzia eta mundu-ikuspegia 
partekatzeko.

*Udalak antolatuta

Aforoa eta gonbidapenen inguruko argibideak: 
berdintasuna@sakana-mank.eus

OSASUN NEURRI GUZTIAK BERMATUKO DIRA

“PERDIENDO EL JUICIO”
Antzerkia

22:30ean 
OLAZTIKO Kultur Etxean*


