2011-2012 IKASTURTEA

ARDURADUNA: GoiBE
PARTAIDEAK: - GoiBE: Mikel Tapia eta Eneko Araiztegi
- Jubilatuak eta senitartekoak
Nori zuzentzen zaio: Elkarteko Jubilatuei, Gabonak aitzaki
Gizonezkoak % 30

Emakumezkoak % 70

Hartzailearen adina: Haurrak Nerabeak Gazteak Helduak Nagusiak

BALIABIDEAK:
Jubilatuen zentroko areto nagusia eta bere azpiegitura. Mikrofono bat eta
megafonia.

BALORAZIOA:
GoiBE:
Gustura, bai 2 bertsolariak eta baita entzuleak ere. Hiruna bertso abestu zituzten,
nahiz eta hasieran bina kantatzekoak ziren. Bertsolari bati bertso amaiera ezin
atera eta berriro errepikatu du bertso osoa. Jendeak txaloka hartu du saiakera
hori. Bertsolariei hala eskatuta hirugarren bertso bat kantatu zuten. Gaiarekin
asmatu zuten (Gabonak eta jubilatuak eta hogarra). Amaieran “estutxe” bana jaso
zuten opari bi bertsolariek.
Zuhaizti:
Badira bi urte jubilatueneko jaialdi berezietarako bertsolari eskolakoei parte
hartzera gonbidatzen ditugula, beste ekintza batzuren artean.
3 jaialdietan parte hartu dute: 25. urteurrena ospatzeko bazkarian, San Jose
jaialdian eta gabonetako jaialdian.
Horrekin euskararen presentzia handitu nahi dugu gure zentroan.
Ongi. Baina bi mutil izaten dira, neskarik ez. Hobe litzateke bikote bat izatea.

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK:
Piskanaka euskara eta Euskal kultura hogarrera txertatzen joan. Badirudi lortzen
ari dela, gainera.

OHARRAK
Saioa 18:00etan egitekoa zen baina azkenean 18:45ean egin da, egitarauan ordena
aldatzea erabaki delako.

2012-213 IKASTURTEA

ARDURADUNA: GoiBE
PARTAIDEAK:
Gemma Urteaga / Aratz Igartzabal (GoiBE) eta jubilatu elkarteko bazkide eta
senitartekoak
Nori zuzentzen zaio: Hogarreko jubilatuei Gabonak ate joka ditugun honetan
Gizonezkoak %40 Emakumezkoak %60
Hartzailearen adina: Helduak, Nagusiak
KOPURUA: 100 lagun izango ziren behitzat bertan.

DATA: 2012ko abenduaren 14a (18:00-18:30)
BALIABIDEAK:
Gela bat eta mikrofono bat

BALORAZIOA:
Gustura, bai 2 bertsolariak eta baita entzuleak ere. Hiruna bertso abestu zituzten.
Txaloak izan ziren 2 bertsolarientzat. Jubilatuen elkartekoek hala eskatuta
gizonezko bertsolari bat eta emakumezko beste bat jarri zituen GoiBE-k
(parietatea).

OHARRAK
Bi bertolari eta arduradunarentzat oparia izan zen (estutxe bana).
Argazkiak Inaxito Garmendiak atera zituen.

2013-2014 IKASTURTEA

ARDURADUNA: GoiBE
PARTAIDEAK: GOIERRIKO BERTSO ESKOLA, ZUHAIZTI ZENTROA
Gartxot Ramirez / Iraitz Sarasola (GoiBE) eta jubilatu elkarteko bazkide eta
senitartekoak. 100 lagun izango ziren behintzat bertan.
Nori zuzentzen zaio: Hogarreko jubilatuei Gabonak ate joka ditugun honetan.
Gizonezkoak %40 Emakumezkoak %60
Hartzailearen adina: Helduak eta nagusiak.

DATA: 2013ko abenduaren 20a (18:00-18:30)
HELBURUAK:
•

Jubilatuen egoitzan euskararen presentzia areagotzea.
• GoiBE-ko gazteei plaza eskaintzea.

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA:
Gabonetako egitarauaren barnean, jubilatuentzako bertso saioa antolatzen da,
GoiBEko gazteenek parte- hartuz.

BALIABIDEAK:
Gela bat eta mikrofono bat.

BALORAZIOA:
Gustura egon dira, bai 2 bertsolariak eta baita entzuleak ere. Aurten bertsolari
gazteagoengana jo dugu eta sumatu da, gehiago kosta baitzaie bertsoa osatzea.
Baina kantatzeko bertsoak baziren ere, Gartxoten ez du bigarrena amaitu. Izan
ere, buruz ikasita eraman dituzte eta amaieran “zuri” geratu da. Entzuleek ulertu
dute arrazoia eta txaloak jo dizkiete biei.

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK:
Aztertu bertsolari hain gaztetxoak prest dauden ekitaldirako, bestela bat- batean
sarriago ibiltzen direnak eramatea proposatzen da.

OHARRAK
Bi bertsolari eta arduradunarentzat oparia izan da (estutxe bana).
Argazkiak Inaxito Garmendiak atera ditu.

2014-2015 IKASTURTEA

ARDURADUNA: GoiBE
PARTAIDEAK: Itziar Mendia / Iraitz Sarasola (GoiBE) eta jubilatu elkarteko
bazkide eta senitartekoak
Partaideen kopurua:__100____ Gizonezkoak %_30____

Emakumezkoak %_70___

Hartzailearen adina: Haurrak(0-12) Nerabeak(13-18) Gazteak( 19-40)
Helduak(40-60) Nagusiak(+60)

DATA:2014ko abenduaren 19a (18:00-18:30)
HELBURUAK:
Nagusiki bi:
1.- Bertso eskolan ikasten ari diren gaztetxoei plaza eskaintzea.
2.- Zuhaizti erretiratuen zentroko erabiltzaileei euskara eta euskal kultura
transmititzea bertsolaritzaren bitartez.
Landuko diren balioak: euskal kultura (Gabonetako ohiturak), belaunaldi arteko
transmisioa, ahozkotasuna, bertsolaritza, errespetua...

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA:
Hogarrean azken urteetan Gabon atarian egiten duten jaialdian txertatu da azken
urteotan ekintza hau. Antton Imazek GoiBE-ko bertsolariak aurkeztu eta hauek,
Gabonak eta erretiratuak gaitzat, bina bertso kantatu dituzte.

METODOLOGIA ekintza antolamendua (burututako bilerak, burutze faseak
eta ebaluazioa nola egiten den):
Zuhaiztiren izenean Rakel Bravo zuzendaritzakideak GoiBE-ren arduradun Aitor
Calvillori deitu, eguna eta ordua zehaztu eta azken hau ardurtu da bat-bateko
taldeko irakaslearekin hitz egin ondoren zein bi bertsolari eraman Hogarrera.
Telefonoz egin da lehen kontaktua.
Ebaluaziorako Zuhaiztiko Rakel eta Javierren iritziak eta GoiBE-ko Aitor eta 2
bertsolarien ahozko iritziak hartu dira aintzat.

BALIABIDEAK:
Gela bat eta mikrofono bat.

BALORAZIOA:
Gustura, bai 2 bertsolariak eta baita entzuleak ere. Zalantza entzuleak erabat
asetuta geratu diren ala ez. Agian hiruna bertso kantatzea hobeto.

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK:
Librean aritu ordez, gaia jarrita?
Formato arinago bat sartu tartean (koplak, puntuka...).

OHARRAK
Bi bertsolari eta arduradunarentzat oparia izan zen (estutxe bana).
Argazkiak Inaxito Garmendiak atera zituen.

