
2011ko HARTZARO  

Aurten  ere berriz bildu gira Hartzaro festibalari hats berri baten emaiteko 
eta guztiok elgarrekin mementu goxoen pasatzeko. Duela orain zoinbait 
urte Hartzaro sortu zela, ihauterietako ohituren berpizteko eta 
belaunaldiz belaunaldi gure ondarea ez galtzeko. Festibal honen 
bitartez, gure asmoa da Euskal Herriko eta beste tokietako elkarte eta 
artistei adierazteko gune bat eskaintzea, eta beraz zueri erakusketa eta 
ikusgarri desberdin ainitzen ezagutarazteko aukera uztea. 

Urte berria hasi zaigu, negua badoa eta udaberriarekin batera oihaneko 
animale eta ispirituak iratzartzen dira, gau hotzetako beldurrak urrunduz. 
Karrikak, musika eta dantzariek alaiturik, betetzen dira gazte eta 
zaharragoak nahasten, egitasmo bakar baten inguruan: euskal kultura 
eta baloreak biziaraztea eta guztiekin partikatzea.  

Ondorioz, deneri, gazte eta zaharragoei, festibalera parte hartzeko 
gomita luzatzen dizuegu. Aurten ere milaka koloretako sorkuntzak gehitu 
dira festibalaren animatzeko !  

Egin dezagun arrabotsa, hartzari loa kentzeko eta nola ez musika, 
dantza eta pestari tokia uzteko ! 

 

2011ko EGITARAUA 

-«Les carnavals des 7 provinces du Pays Basque» Beñat Zintzo 
Garmendiak egina, etnologo eta historia erakaslea. Erakustokia: Lapurdi 
gelan. Egunak: Otsailaren 8tik Martxoaren 8ra 

- «Hartzaro en peinture et l’imaginaire au bout du pinceau» tindu 
erakusketa, Arantxa Lannes. Erakustokia Uztaritzeko Herriko Etxean 
Egunak: Otsailaren 21tik Martxoaren 4era.  

Bernizadura: Otsailaren 19a atsaldeko 6etan Uztaritzeko Herriko Etxean. 

 

 

 



Otsailaren 25a ostiralarekin 

18:00etan: Mintzaldia: “Ihauteriak Euskal Herrian zehar” Beñat Zintzo 
Garmendiak 20 urteko bidai zoragarri batetara gomitatzen gaitu, euskal 
ihauteriak aurkeztuz, Lapurdi gelan 

Otsailaren 26a larunbatarekin 

Hirirbereko auzoan 

9:00etan: Ohiko Xerri hiltzea, Latsan 

11:00etan Hartzaro festibalaren hasiera Uztaritzeko Txarangak alaiturik. 

 

Arruntzako auzoan 

17:00etan Ihauteriak Arruntzako karriketan. Hasteko eskolako ihauteriak 
eta ibilaldia, segitzeko dantza modernoak, eta  bukatzeko Mutxikoak 
Erdizka taldeak animaturik. Bertan taloak eta edariak salgai izanen dira  

21:00etan Arruntzako elizan  

1. zatia 

    - Etchegoyhen ahizpen bikotea, ahots zoragarri eta goxoak  

2. zatia 

- «Sakratua» dantza emanaldia. Leinua taldeak eskanirik. 
Ustegabeko ikusgarri sentimenduz beteta, dantza, oidura eta sakratua 
nahasten dituenak. (aintzinetik tokiak hartzeko aukera) 

Otsailaren 27 igandearekin 

Heraitzeko auzoan 

10:30tan Eskolaren ihauteriak eta Zanpantzarren auzia, Sophie Cambon 
laguntzarekin ( Cie les Chimères) 

11:00etan: Izartxo dantza taldeko Kaskarroten harrera. 

11:30tan Mutxikoak Erdizka taldeak alaiturik eta Ur Begik eskainitako 
zintzur bustitzea. 



Martxoaren 2a asteazkena 

21:00etan Latsan, “Hau dela hura dela” antzerkia, Eleka konpainiak 
emanik. (Prezioa: 5€). 

Euskal Herriko mitologitik hartutako eta asmatutako ipuinak aurkeztuak 
izango dira, gazte eta helduendako. 

22’30tan Ttirritta ostatuan, Suiziako KRUGER metal talde ezaguna. 
Ustekabean Uztaritzetik pasatzen dira, haiekilan Gojira kide bat gehituz . 
Haien lehen parte Abrahams taldeak segurtatuko du.  

 

Martxoaren 4a ostiralarekin  

Gaualdia urririk denentzat!! 

20:00etan Latsan,Marco Amsparch eta bere gonbiteak aurkezten digute 
performentzi sorpres bat, marrazkia eta musika nahasiz . 

22:00etan Didier Ostatuan Euski gazte taldea. 

23:00etan Ttirritta Ostatuan Berako Borroka rock taldea. 

00:00etan Gaztetxean Red Hot Nipples rokabilly taldea.  

Eta bukatzeko Karaoke gaualdia Gaztetxean. 

 

Martxoaren 5a larunbatarekin 

11:00etan Phillipe Albor ipuinalari eta musikalariak zuen haurreri mila 
istori kondatuko dizkie. «Les petits pas...sages». Haurrak 4urtetik goiti. 

11:30tan Mutxikoak Uztaritzeko Merkatuan Bilguneko plazan 

16:00etan Kiroletan Artista Gazteen emanaldia. Eskolen eta ikastolaren 
sorkuntzak. Arratsaldearen bururatzeko Izartxo dantza taldeko Hartza 
Iguzki emanaldia . 

 

21:00etan Kiroletan  ( aintzinetik tokiak hartzeko aukera) 



1. zatia 

-«Jauregitik» Ezpela dantza taldearen sorkuntza berria 

- «Ainsi font…» A.Lannes eta M.Serena dantzari bikotea. 

2. zatia 

-«Gernika»Aukeran donostiar konpainiaren 2010eko sorkuntza berria. 
Sendimenduz beteriko emanaldia Edu Muruamendiaraz-ek asmaturik. 

20:30tik goiti Uztaritzeko ikastolak eta Integrazio Batzordeak jatekoak 
eta edatekoak segurtatuko dituzte. 

 

Martxoaren 6a Igandearekin 

9etatik goiti Kaskarrotak eta txaranga-k Uztaritzeko karriketan ibiliko dira 
musika eta dantzak eskainiz Uztariztarrei. 

10:00etan Latsan, Txilindron lehiaketa, Herlauz Band-k alaiturik egun 
osoan zehar 

13:00etan Latsan, Hartzaro bazkaria 

15:00etan Haur Kantu Txapelketa Kiroletan. Euskal Irratiak eta HKT 
elkarteak gomitatzen zaituzte Haurren ahots airetsuen eta euskal 
kantuetan emaiten duten arnas berriaren entzutera. (Sartzeak ikus 
xehetasunak). 

18:00etan Mutxikoak Leinua txarangak alaiturik. Latsan. 

 

Martxoaren 8a asteartarekin ASTEART GIZENA 

Hori dugu Festibaleko azken eta garrantzitsuena den hitzordua, 
neguaren bukaera eta udaberriaren iratzartzea ospatzeko. Animale, 
sorgin, mamutza, maia eta zirtzilekin batera mozor zaitezte eta zatozte 
denak Zanpantzarren auzia segitzera. 

Hiribehereko plazan 

17:45etan: Old School Funky Family taldea. 



18:00etan Zanpantzarren auziaren hasiera: ustegabezko antzerkilariekin, 
urteko gertakariak kondatzen dituzte ironiazko testu eta sarkasmoz 
beteriko hitzartzeekin. 

Ondotik, Hartzaren iratzartzea eta Animaleen dantza, 

Desfilea Uztaritzeko Karrika nagusian, Uztaritzeko Txarangak, 
Mamutzak, Old School Funky Family-k alaiturik. 

Maia dantza: euskal mitologiako jainkosen dantza, Eliza aintzinean. 

Purguko plazan 

19:00etan Old School Funky family taldea. 

Auziaren segida Zanpantzarren errausterekin. Baita ere Zirtzilen dantza 
eroa, animaleen dantza eta maia dantza. 

20:00etan Karparen azpian Ikastolak antolaturiko Erromeria, Kiki 
Bordatxok alaiturik eta Old Scholl Funky Family-k. 

Gauerditan Bilgunen Gaupasa, Izartxok antolaturik. 

 

 



 

XEHETASUNAK-RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  

 

Emaldien prezioak-Tarifs des soirées spectacles  

26/02ko gauladia Arruntzako Elizan: Etchegoyen Ahizpen bikotea eta 

«Sakratua» sorkuntza. 

Soirée du 26/ 02 - Eglise Arrauntz: Sakratua (Leinua konpania)/Duo 

Etchegoyhen Ahizpak (1
e
 partie)  

05/03ko Gaualdia Kiroletan: «Jauregitik» (Ezpela), «Ainsi font...»(A.Lannes eta 

M.Serena) eta «Gernika» (Aukeran) 

Soirée du 05 /03 - Kiroleta Ustaritz / Gernika (Aukeran), Jauretik (Ezpela) et 

Ainsi font … 

 

Prezio betea-Tarif plein: 13 €  

Taldeka: 10 pertsonatik goiti-Prix de groupe à partir de 10 pers: 8€  

Ikasle, Langabekoak, alokadunak: RSA, AAH: 8€ 

Tarif  étudiants, chomeurs ellocataires: RSA, AHH: 8€ 

Haurrak 15urtetik petik, Enfant -15ans : 5€ 

 

 

02/03ko Antzerkia Latsan-Théâtre Latsa: 5€  

 

Erreserbazioak /Réservations: 06 26 39 09 99 - 05 59 63 61 76 

 

Txartelak- Billetterie 

Elkar Megadenda- Librairie Elkar (Baiona) 

Uztaritzeko Herriko Etxean (Gaztelondoa) Mairie d'Ustaritz  (Gaztelondoa). 

Herri Soinu (1°estaia Lapurdi- 1° étage Lapurdi) 

 

Haur kantu txapelketa lehiaketa 06/03 / Concours d'Haur kantu Txapelketa 

06/03, Prezioak-Tarifs: 8€ :(helduentzat, adultes) 5€:( haurrentzat, enfants). 

 Xehetasun gehiagorentzat/ Pour plus d'Informations, Gure Irratia : 05 59 59 30 

01 

 

Fetibalean zehar Uztaritzeko jatetxeak idekiak zaizkizue/ Restauration 

pendant le festival  

Uztaritzeko ostatu eta jatetxeak-Les restaurants d’Uztaritze- La Petite Auberge, 

l’Auberge du Labourd, le restaurant du Labourd, la Pizzéria Giorgio et les cafés 

chez Didier, Ttirritta.   

 

Emanaldi gauetan eta tokian bertan jateko eta edateko segurtatua izanen da. 

Ikastolak eta Integrazio batzordeak antolaturik - Sur les lieux des spectacles, un 

service de restauration rapide est organisé par les associations Integrazio 

Bartzordea et Uztaritzeko ikastola.  

 



Latsa gastronomiko elkarteak Festibala kari bazkaria antolatzen du 06/03 

igandearekin. Salneurria: 17 €. Tokien hartzeko deitu :06 98 62 99 76 

 

 

La société gastronomique Latsa organise son repas traditionnel du dimanche 06 

mars autour du Txilindron- tarif 17 €. Réservation conseillée au 06 98 62 99 76 

Txilindron lehiaketa - Concours de Txilindron 

Izen emaiteak Latsa gastronomia elkarteari : 06 98 62 99 76 

Inscription auprès de la société gastronomique Latsa 06 98 62 99 76 

Irabaztekoa - Lots à gagner. 

  
 


