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Hazi hori erein zenetik gaur 
arte euri asko egin badu 
ere, EZBk bere benetako 
izateari erreparatu nahi 
dio berriz ere: euskararen 
zinemarentzako plaza gara 
eta euskarazko zinezaleak 
elkartzeko parada ere 
bai. Zinegile, zinezale, 
etorkizuneko sortzaile eta 
herritarrek bat egiteko 
hitzordua.

Duela 45 urte Lekeitio filme 
baten forman pentsatu zuten 
batzuek. Gaur, oraindik ere, 
bere herritarrak dira pelikula 
horren protagonistak. 
Pantaila handira ekarri 
ditugu, horregatik, lekeitiar 
guztien aurpegi batzuk. 
Euskaraz hezi gaituzten 
zinezaleak, musika eman 

diguten euskaltzaleak, 
euskararen herria lau 
haizetara komunikatu 
dutenak, euskarara hurbildu 
diren herrikide berriak, 
euskarari gehitu zaizkion 
artistak edo pelikula berriak 
euskaraz egiteko testigua 
hartu dutenak. Leakeitiarren 
aurpegi guztiak euskararen 
zinemara eramaten 
dituztenak. 

Izan ere Lekeition zinea 
baikara. Ikusgarrin aretoan 
topatuko dugu elkar?

LEKEITION  
ZINEA GARA
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Zinemarekin estu 
lotutako herria da 
Lekeitio. Eta herritar 
talde baten eskutik 
jaio zen EZB. Duela 
45 urte, euskarazko 
ikus-entzunezkoetan 
amestea bera ere 
erronka bat zen 
momentu batean. 



URRIAK 20, 
OSTEGUNA

19:00 Ikusgarri zine aretoan

LEHIAKETA 
Sail ofizialeko filmen proiekzioa:

→   Benitoren Bizitza Maitasunaren 
Indarrez 24’40’’  
JOSI SIERRA 

→   Gauero 7’14’’  
IÑIGO ALKORTA 

→   Trumoiak 12’05’’  
IKER MAGUREGI

→   Haraindiko 10’12’’  
ALAIA SEDANO 

→   Lanbroa 17’  
PAULA IGLESIAS 

→   Nola ikasi euskara 27’33’’  
JUAN ESTEBAN MONTOYA  
 
Ondoren solasaldia autoreekin, 
Gentzane Agirre eta Ibai  
Zabalak gidatuta.

URRIAK 21,  
OSTIRALA

19:00 Ikusgarri zine aretoan

LEHIAKETA 
Sail ofizialeko filmen proiekzioa:

→   Deserri 18’  
IMANOL G. GURRUTXAGA 

→   Erlojupekoa 12’44’’  
LEIRE EGAÑA 

→   Erro bi 12’  
NAGORE MURIEL 

12:00 Ikusgarri zine aretoan

LEHIAKETA
Sail ofizialeko filmen proiekzioa:

→   Etxean 18’33’’  
MIKEL RUEDA 

→   Irrits 15’  

MAIDER OLEAGA 
→   Lanbroa 21’  

AITZOL SARATXAGA 

→   Muga 21’21’’  
EÑAUT CASTAGNET 

→   Vatios 14’  
DAVID PEREZ 

→   Berak baleki 16’43’’  

AITOR GAMETXO  
 
Ondoren solasaldia autoreekin, 
Gentzane Agirre eta Ibai  
Zabalak gidatuta.

17:00 Ikusgarri zine aretoan    

(H)EMEN GAUDE  
Emakume Zinegileen  
Topaketa Profesionala.  

→   918 Gau 65’  
Arantza Santestebanen  
filmearen proiekzioa eta 
mahaingurua egilearekin, Kristina 
Zorita kazetari eta zinegileak 
gidatua. (H)emen Elkartearekin 
elkarlanean.

19:30 Ikusgarri zine aretoan 

45. EZBren SARI  
BANAKETA EKITALDIA
Sail ofizialeko sarien banaketa 
eta “Euskal Zinemaren 
Begirada” omenaldia  
Ramon Agirre aktoreari.  
Ana Goitia eta Aitor Abaroak 
aurkeztuta.

URRIAK 23, 
IGANDEA

11:00 Kultur Etxean  

ATZO 8
Super 8 filme lantegia.
Zine-Lab-ekin elkarlanean.

16:30 Ikusgarri zine aretoan

KAMERATOIA
Euskal Ikus-entzunezkoen 
Rally-a. 
Filmen proiekzioa eta sari banaketa.
Euskaltzaleen Topagunearekin 
elkarlanean. Ugaitz Alegriak 
aurkeztuta. 

18:30 Ikusgarri zine aretoan 

ATZO 8
Super 8 lantegian sortutako 
filmeen proiekzio analogikoa.
Zine-Lab-ekin elkarlanean. 

19:30 Online

LEHIAKETA
Aurtengo palmaresaren 
proiekzioa.

→   Ezohikoak 10’  
ALEJANDRA BUENO 

→   Martxoaren 28a 8’21’’  
JULEN ETXEBARRIA MORAL  
ETA MALEN NICHOLSON 

→   Noiz utziko dio euria egiteari 22’  
GUILLERMO ORDÁS 

→   Polita 10’  
ENEKO MURUZABAL 

→   Arnasa 16’   

RAÚL BARRERAS  

 

Ondoren solasaldia autoreekin, 
Gentzane Agirre eta Ibai  
Zabalak gidatuta. 

22:00 Ikusgarri zine aretoan

“PAUL URKIJO, FANTASIA,  
MITOLOGIA ETA ZINEA” 
Solasaldia zuzendariarekin.
Euskaltzaleen Topagunearekin 
elkarlanean, Aitor Abaroak gidatuta.

URRIAK 22, 
LARUNBATA

11:00 Ikusgarri zine aretoan 

LEHIAKETAZ KANPO
→    Aittitta Makurra 14’ 

Benito Ansola Erkiagaren azken 
filmaren proiekzioa eta solasaldia. 

Herri guztiek gordetzen dituzte 
beren kondairak, belaunaldiz 
belaunaldi transmititutako magiaz 
beteriko istorioak. Lekeitiok ere 
baditu bereak. Horietako batek 
heriotzaz eta bizitzaz hitz egiten 
digu. Eta marinel ospetsu batek 
bezala harri bihurtuta amaitu ditu 
bere egunak. Lekittar guztiek 
ezagutzen dute arroka, baina ez 
haren jatorria.

AGENDA



EUSKAL ZINEMA LEHIAN
Euskara hutsez egiten den zinema jaialdirik zaharrena 
da EZB. Orain dela 45 urte Lekeitioko lagun talde 
batek zinema jaialdi amateur hura martxan jarri 
zuenetik, lau hamarkadatik gora daramatza euskarazko 
ikus-entzunezkoentzako topaleku izaten. Gaur egun, 
Hazparneko Zinegin jaialdiarekin batera, euskara hutsez 
egiten diren lanen erakuslehio da, eta euskarazko 
laburmetrajeen alorrean lehiaketa bakarra da gurea.

EZBra aurkezten diren lan guztien artetik, aurre-aukeraketa 
bat egiten da lehenik. Lehian aritzen diren film laburrek 
ondorengo sariak eskura ditzakete.

Film onenaren saria: 3.000 €
Zuzendaritza onenaren saria: 1.600 €
Gidoi onenaren saria: 1.600 €
EITB Ikuslearen saria: 750 €
Gazte 22 saria (2000. urtetik aurrera jaiotakoentzat): 750 €

Sariak erabakitzeaz ondorengo epaimahia arduratuko da:
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Getari Etxegarai
Aktorea eta zuzendaria 

Izaskun Urkijo
Arkitekto eta arte 
zuzendaria

Paul Urkijo
Zine zuzendaria 

 Sail ofizialeko filmen proiekzioa:
Urriak 20, 19:00  ·  Urriak 21, 19:00  ·  Urriak 22, 12:00
Ikusgarri zine aretoan. Ondoren solasaldia autoreekin,  
Gentzane Agirre eta Ibai Zabalak gidatuta.



Trumoiak  7’14’’   

IKER MAGUREGI 
 

Bi anaia hondartzan jolasten 
dira petardoekin. Abandonatua 

dirudien karabana bat aurkitu 
eta barnealdea ikuskatzea 

erabakitzen dute. Arriskuak 
erakartzen ditu, hori da haien 

harremanaren oinarria.

Gauero  7’14’’  
IÑIGO ALKORTA
 
Galder nekatuta dago 
santurroia izateaz. Gaur gauean 
zerbait berria eta desberdina 
probatu nahi du. Zirraratsu 
baina aldi berean urduri, 
diskoteka bateko komunetan 
barneratzen da, ezezagunean, 
esperientzia bakar eta 
errepikaezina biziko duelakoan.

 Haraindiko  10’12’’   

ALAIA SEDANO 

Mari eta Sugaarren kondaira 
miresten duten gizarte batean, 

pertsonak bizitza osorako bikotea 
bilatzera behartuak daude, 

exekutatuak izan nahi ez badira. 
Maddi eta Mayu, sistemaren errore 

batek batu egiten ditu, nahiz eta 
hau bekatua izan.

Lanbroa  17’

PAULA IGLESIAS

Gaixotasunak Bego berriz jotzen 
duenean, denbora gainera datorkio. 
Bultzada honek Xabierrekin batera 
antzinako erlojuak konpontzera 
darama. Bere gaixotasunaren eta 
denboraren arteko elkarrizketan, 
poesia bisualez betetako dantza 
deserosoa sortzen da.

Nola ikasi euskara  27’33’’  

JUAN ESTEBAN MONTOYA

COVID19aren ondorioz Lekeition 
harrapatutako etorkin txiletar 

batek euskara nola ikasi azaltzen 
duen gidaliburua da hau. Egileak 

deigarriak iruditzen zaizkion 
Lekeitioko herriko bizimoduko 

eta bertoko bazterretako irudiak 
erabiliko ditu, herrian bizitako 

esperientziak, bizipenak eta barne 
gogoetak kontatzeko.

Benitoren Bizitza  18’    
Maitasunaren Indarrez 

JOSI SIERRA 
 

Maitasunaren indarrak Benito Ansolaren 
bizitzan eragin handia euki dau, 1928 

urtean Lekeition jaio zanetik gaur 
egunerarte. 94 urte beranduago, Bilbon, 

Gerra Zibiletik babesteko etorri zan 
herriburuan eta zinezaletasuna sortu 

jakon lekuan, bere bizitzako esperientzia 
eta ikasitakoak kontatzen dauskuz. Aitor 
anaia zaharrari buruzko dokumental bat 

grabatzen ari da.



 Martxoaren 28a  8’21’’   
JULEN ETXEBARRIA MORAL 

ETA MALEN NICHOLSON  
 

Itsas kapitainaren alabak bere aitaren 
falta gogoarazten du. XX. mendearen 

hasieran Abrako badian izandako 
hondoratzeetan girotuta dago istorioa. 

Euskadiko Filmategitik jasotako 
artxiboek eta bideo kamaraz egindako 

grabazioek osatzen dute pieza.

Erro bi  12’   NAGORE MURIEL 
 

Urtebete igaro da Ainhoaren aita hil 
zenetik. Ordutik, amarekin bizi da 

aitarekin bizi ziren baserrian. Inguru 
guztiak aita gogorarazten dioenez, 

Ainhoak bertatik alde egin nahiko 
du. Amak, ordea, alaba berarekin 

mantendu nahiko du eta hirira  
joatea ekiditen ahaleginduko da.

Polita  10’   

ENEKO MURUZABAL 
 

Haragia jatea debekatuta dagoen 
etorkizun hurbilean, eliteko 

atleta gazte batek behi-txuleta 
bat probatzen du lehenbizikoz 

entrenatzaileak prestatutako erritu 
klandestino batean.

Erlojupekoa  12’44’’ LEIRE EGAÑA
 
Astronautaz jantzitako rider bati 
enkargu bat jasotzeko mezua iristen 
zaio. Paketea motxilan, esleitutako 
misioa hasten du bideojoko baten 
pertsonaia balitz bezala ibilbidean 
topatzen dituen oztopoak ahal bezala 
sahiestuz. Lortuko al du bere misioa 
betetzea erlojupekoa bukatu  
baino lehen? 

Noiz utziko dio euria egiteari  22’  
GUILLERMO ORDÁS
 
2071 urtea da. Covidaren ondorioz 
2021etik 2031ra iraun zuen 
konfinamenduaren ondoren, euria 
egiteari ekin zion, egun bakar batean 
ere gelditu gabe. Oso bestelako gizarte 
batean bizi gara orain, eta gure helmugak 
birkokatzeko unea iritsi da. Euria egiteari 
utziko al dio norabidea aldatzen badugu?

Ezohikoak  10’  
ALEJANDRA BUENO
 
Aspalditik euskal matriarkatuaren ideia 
sustraitu da gure gizartean, baina 
nondik dator? Oso polita dirudi, baina 
batzuetan istorioa ez da kontatzen 
diguten bezalakoa. horregatik, film 
honek bertsio berriago bat kontatuko 
digu irudi-collage baten bidez.

Arnasa  16’  RAÚL BARRERAS
 
Zelai batean eserita, Inaxiok bertso 
baten bidez bere emaztearen heriotza 
deitoratzen du. Ekaitz, bere biloba, 
kantuagatik deitua izan dela dirudi, eta 
Inaxioren osasunak okerrera egiten duen 
unean, baserrira itzultzen da, aitona eta 
elikagaiak ematen dizkieten animaliak 
zaintzera. Biak, ingurunearen ikuspegi 
desberdinak izan arren, berriro elkartuko 
dira eta etorkizuneko zailtasunei aurre 
egingo diete.

Deserri  24’40’’   
IMANOL G. GURRUTXAGA  

 
Denbora darama etxetik pasa gabe 

eta hutsune hori erretratatzen 
hasiko da. Egun batean, New York 

hirian eginiko eragiketa baten 
ziurtagiria helduko da etxera 

eta honek atzerrira bidaiatzera 
eramango du, anaiaren bila. 



Etxean  18’33’’    
MIKEL RUEDA  

 
Urteak pasa dira eta iraganeko 

zauriak oraindik ez dira sendatu. 
COVID 19ak eta konfinamenduak 

etsai bezala izanda Maria Luisa 
eta Mai, ama-alaba, elkarrekin gau 
oso bat igaro beharko dute. Maik 

erabaki sendoak hartu beharko 
ditu, iraganari aurre egin edo beti 

egin duen bezala, ihes egin.

Lanbroa  21’   

AITZOL SARATXAGA
 

Aita-alaba bakarrik bizi dira 
baso urrun eta aldendu batean. 

Bizi ere ikaratuta bizi dira, 
zuhaitz artetik aldiro sortzen 

den lanbroak erabat kaltetu eta 
suntsitzen baititu izaki bizidun 

ororen gorputz eta gogoa. 
Babesten saiatzen diren arren, 

lanbroa gero eta hurbilago dator.

Irrits  15’  
MAIDER OLEAGA
 
Izaro eta Clara, 17 urteko neska 
nerabe bi, begirale lanetan ari dira 
haurrentzako udalekuetan. Egun 
berotsu batean, Clarak irrikaz 
musukatzen du laguna. Izaro, grinak 
itsututa, noraezean dabil gertatu 
zaiona kudeatu nahian, baina prest 
dago Clarari jarraitzeko, hark nahi 
duen eremura.

Muga  21’21’’   

EÑAUT CASTAGNET 
 

Joxean ez da bere herrian den 
mugaz ohartzen. Alde batetik 

bestera ibiltzen da astero 
zerriak saltzeko. Kamarurentzat 
aldiz, muga oztopo eta arrisku 
guzien sinonimo da. Alta, biek 

azkarragoa denaren aurka 
borrokatu beharra dute. 

Vatios  14’

DAVID PEREZ
 
2020ko martxoan dekretatutako 
alarma-egoerak indarrean 
dirauen bitartean jendea ezin 
izango da etxetik atera.  Doping-
aren kontrako agentziaren  
kideek ere bete behar dute 
neurri hori.

 Berak baleki  16’43’  
AITOR GAMETXO

 
Martinek ilusioz betetzen du 

egunero lan egiten duen platoa. 
Bere bizitza pertsonalean, berriz, 

hutsune handi bat sentitzen du.



Ramon Agirre Lasarte (Donostia, 1954), euskal aktore, 
idazle eta margolaria. Arkitektura ikasi zuen, baina gerora 
Antzertin, interpretazio ikasketak egin zituen. 1983. urteaz 
geroztik euskal zinema, antzerki eta telebistaren ezinbesteko 
ekarpena egin du. Euskarazko zinean egindako filme 
esanguratsuenetan parte hartu du, eta baita nazioartean ere. 
Tartean aipa daitezke Aupa Etxebeste (2019), Handia (2017), 
hamar Goya sariren irabazlea, Errementari (2017), Txarriboda 
(2015), Baztan (2012), Las trece rosas (2013) edo Amour 
(2012), Cannesen urrezko palma irabazi zuena. Telebistan 
Goenkalen, Benta Berrin, Balbemendin, Go!azen, DBH, La 
Casa de Papel, Médico de Familia, Bi eta Bat edo Flamingo 
Berrian ikusi izan dugu besteak beste. 

EZBk urtero jartzen du bere begirada, euskal ikus- 
entzunezkoen alorrean ekarpen berezia egin duen eragile 
edo pertsona batengan. Aurtengo begirada berezia Ramon 
Agirre aktoreari jarriko diogu, eta bere legatua aitortu, 
ospatu eta omentzeko tartea eskainiko diogu. Azken lau 
hamarkadetako euskal ikus-entzulegoa euskaraz entretenitu, 
elikatu, hezi, sentiarazi eta pentsarazi baitu Ramon Agirrek. 

RAMON AGIRRE
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 45. EZBren Sari Banaketa ekitaldia
Sail ofizialeko sarien banaketa eta “Euskal Zinemaren Begirada” 
omenaldia Ramon Agirre aktoreari.  
Urriak 22, 19:30, Ikusgarri zine aretoan. 
Ana Goitia eta Aitor Abaroak aurkeztuta.



IKUS-ENTZUNEZKOEN  
SEKTOREA EZBn
EMAKUME ZINEGILEEN TOPAKETA PROFESIONALAK  

(H)emen, ikus-entzunezkoen eta arte eszenikoen sektoreko 
emakumeez osatutako elkartea da. 2016an sortu zen bi 
sektore horietako emakume profesionalen ikusgarritasuna 
bultzatzeko asmoz, lan harremanak sustatzeko eta sexuen 
arteko desberdintasuna murrizteko. 

2016an sortu zenetik elkarlanean aritu gara EZB eta (H)
emen. EZBren barnean (H)emen Gaude espazioak leiho 
bat zabaltzen dio euskal ikus-entzunezkoen sektoreari 
momentuan dauden problematika edo hausnarketak 
plazaratzeko. 
 
Aurten, Arantza Santesteban zinegilearen lana ezagutuko 
dugu 918 Gau filmearen bidez eta Kristina Zorita kazetari 
eta zinegileak egingo dion elkarrizketaren bitartez. 

918 GAU 65’ 
Filmearen proiekzioa eta Arantza Santestebanekin solasaldia, 
Kristina Zoritak gidatua. (H)emen Elkartearekin elkarlanean.
Urriak 22, 17:00, Ikusgarri zine aretoan.
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18. EUSKARAZKO  
IKUS-ENTZUNEZKOEN  
RALLY-A

Euskaltzaleen Topagunearekin elkarlanean egiten den 
ekimena da. Zinegile gazteek 40 ordutan filme bat sortu 
eta aurkeztu behar dute. Aurten, gidoigintzari buruzko 
formakuntza jasoko dute gainera, eta Paul Urkijo zuzendaria 
izango dute mentore. 
 
2022koa presentzialitatera bueltatzeko edizioa izango 
da. Bi urtetan online eredua jarraitu ondoren, aurtengoan 
Kameratoia Lekeitioko kaleetara bueltatuko da berriro 
EZBren baitan.

Edizio hau berezia izango da ez bakarrik aurreko urteetako 
ezaugarri onenak batzen dituelako: batetik, gidoilaritzari 
buruzkoa doako formakuntza saioa egongo delako eta 
bestetik, Lekeition gau bateko egonaldia doan izateko 
aukera izango dutelako parte hartzaileek.
 
Egindako lanen emaitzak, Ikusgarri zine aretoan egingo den 
sari banaketa ekitaldian ezagutu ahal izango dira. Ugaitz 
Alegriak gidatuko du ekitaldi hau.

SARI BANAKETA 
Urriak 23, 16:30, Ikusgarri zine aretoan.
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IKUS-ENTZUNEZKO 
ONDAREA 
EZAGUTARAZTEN

Atzo 8 espazioaren baitan, euskal 
zinemaren ondarea batu eta 
dibulgatzea da helburua. Zine-
Lab proiektuarekin elkarlanean 
garatzen den programa da eta bi 
norabidetan betetzen da zeregin 
hau: Zine analogikoaren inguruko 
sormen prozesuak bultzatuz, 
batetik, eta euskal zinemaren 
ondarea digitalizatu eta artxibo 
baten forman ezagutaraziz, 
bestetik. Artxibo hau guztia 
zinebilera.eus atarian biltzen da.
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Aurtengo egitarauaren barruan, 
super 8 tailer bat garatuko da Zine-
Lab proiektuko kideekin batera. 
Parte-hartzaileek Super 8 formatuan 
filme bat sortzeko oinarrizko 
prozesuak eta materialak ezagutuko 
dituzte. Gero, lantegi praktiko 
honetan pelikula bat filmatuko dugu, 
errebelatu egingo dugu eta Super 
8-an proiektatuko dugu azkenik. 

SUPER 8 LANTEGIA 
Urriak 23  
Lantegia 11:00etatik 18:00etara 
Kultur Etxean 

Filmeen proiekzioa 18:30ean  
Ikusgarri zine aretoan





IKUS-ENTZUNEZKO  
EXPERIMENTAZIO  
ETA ALFABETIZAZIORAKO 
ESPAZIOA

Zoom-ek esperimentazio artistikorako eta ikus- 
entzunezko alfabetizaziorako espazioa eskaintzen du. 
Etorkizuneko zinegile berrien formakuntzan eragiteko 
lekua baita.

EZBk, Arropaineko Arraguarekin elkarlanean ikus-
entzunezko sormenerako praktika bat eramango du 
aurrera herriko ikastetxeetako ikasleekin batera. 

Programa hau 2022-23 ikasturtean zehar garatuko da, 
eta honen bukaeran EZBn erakutsiko den emaitza bat 
partekatuko da herritarrekin.
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