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Aurkezpena
Azkenaldian izan ditugun urte ekonomikoki zailetan ere, ez da zalantzan jarri 

Kutxaren konpromisoa Gipuzkoaren garapen ekonomiko eta sozialarekin.

2015ean ekonomia-eta finantza-adierazle guztietan izandako hobekuntzaren 
pertzepzioak, gizarte-jardueran krisi aurreko garaietan zegoenaren antzeko 

erritmoa berreskuratzea ahalbidetu zuen. Baieztapen hau Oroitidazki honen 
orrialdeetan egiazta daiteke, Kutxaren parte-hartzea laburtzen baitu gure 

lurraldea gizarte-jardueran erreferentzia-gune bihurtzen duten hainbeste eta 
hainbeste ekinbidetan.

Kutxaren esku-hartzea erabakigarria izan da Tabakalera - Kultura Garaikidearen 
Nazioarteko Zentroa sortzeko; irailean ireki zituen ateak, eta gertaera hori 

urteko kultura-izarra izan da.

Eta izar horrek gainerako jarduerak ere argitzen ditu. Adibidez, Onkologikoa, 
zerbitzu berriak eskaintzen dituelarik; Eureka! Zientzia Museoa, markak hausten 

dituzten zifrekin bere burua berritzen ari delarik; eta Kutxa Ekogunea, 
proposamen ekoiraunkorren katalogoa handitu duena. Erakusketa-eskaintza, 

Kubo aretokoaz haratago, Artegunea berrira ere luzatu da. Apustu gaztea 
#izanezberdin-en proposamen ausartetan dago. Balio segurua dira Kutxa 

Ikasgelak. Eta herritarrei erakusteko beren elkartasun-aztarna, lan isila egiten 
da Gipuzkoa Solidarioaren bidez.

Eta argia beste lankidetza batzuetara ere iritsi da, kultura-izaera dutenetara, 
batez ere. Eta horien artean dir-dir egiten du Donostia-Europako Kultura 
Hiriburuari babes globala emateko konpromisoak. Baina bada besterik, 

adibidez, Kutxa Irun Hiria Literatura Sariak berreskuratzea edo 
musika-ekintzetarako laguntza sorta.

Oroitidazki honek ez du inbentarioa bakarrik izan nahi. Kutxak bere gain hartu 
eta praktikatzen duen gizarte-erantzukizunaren adierazgarria ere bada. 

Horretarako 2015ean 21,288 milioi euro erabili zituen, eta guztira 63,281 milioiko 
baliabideen kudeaketa egin zen.
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Museoaren programa izarretako bat Bizitza Zientifikoen Topaketa da, urrian bosgarren 
edizioan DBHko eta Batxilergoko 190 ikasle bildu zituena irakasleekin batera: zientzia, 
teknologia eta ikerketaren 14 arlo tematikotan lan egiten duten 41 profesionalen esperientzia 
partekatu zuten. Eureka!-ren ekinbide honek ikasleak zientziara eta ikerketara hurbildu nahi 
ditu, zalantzak argitzen eta kasu batzuetan zientziarako bokazioak itzartzen laguntzeko.

2015eko beste ekinbide nabarmenetako bat gazteentzako robotika-ikastaroa izan zen: 
bertan, talde-lan batetik abiatuta, gazte parte-hartzaileek hipotesiak ezarri zituzten, datuak 
hartu, emaitzak aztertu, irtenbideak proposatu eta sormen guztia hedatu zuten beren 
makinak egiteraino. Aipagarria, baita ere, garunaren astea, ikasle eta helduentzako 
pentsatua, DCBLren laguntzaz gauzatua.

Zeruaren behaketa museoak sustaturiko konstante bat da: ekinozioetan eta solstizioetan, 
martxoko eguzki-eklipsea bezalako fenomenoak gertatzean; edo udan Uxuera (Nafarroa) 
ohiko gaueko irteera antolatzen da, han, ia batere argi-kutsadurarik gabe, udako zerua ondo 
behatu daiteke eta. Udazkenean, astronomiako ikastaro aurreratu osoa eskaini zen 
Eureka!-n.

Museoko jarduera didaktikoa garrantzitsua da ikasturte osoan zehar, eta ikasleen 
hezkuntza-tarteetako bakoitzera egokitutako jarduera-proposamenak egin ziren lau 
hizkuntzatan: euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez. Eta opor-garaian, zientzia 
txokoak etxeko txikienentzat, hazkunde esponentziala izaten ari direnak.
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Eureka! Zientzia Museoak bisitari kopuruari dagokionez berriro markak 
hautsi zituen 2015ean: 186.582, hau da, aurreko urtean baino %11,5 
gehiago, eta zientzia gizartera hurbiltzeko konpromisoa bete zuen, 
formatu, eduki, jarduera eta proposamen berriak sortuz. Nobedade 
nagusia maiatzean areto berria, Animalia, irekitzea izan zen, bere 
erakusketa iraunkorraren parte gisa.

Animalia-k hiru ekosistema bereizi ditu (oihana, basamortua eta 
itsasoa), izaki bizidunen 20 espezie baino gehiagorekin, 260 m2 hartzen 
dituen oso instalazio berezian, horren bidez adierazten duelarik 
museoak bere hezkuntza-eginkizuna, hots, planetako beste izaki 
bizidunei zor diegun ezagutza, zaintza eta begirunea areagotzen 
saiatzea. Animalia-k bisita gidatuak ere eskaintzen ditu, eta horietan 
begirale espezializatu batek ekosistemen fauna azaltzen du eta 
arriskutsuak ez diren animaliak ukitzen uzten du.

Eureka!-ren beste nobedadeetako bat Planetariumean izan da, 
azpiegitura guztiaren berriztatze integrala egin baita. Planetariumean 
arrakasta handiko programa berri bat izan da 2015ean: “Dinosauroen 
ilunabarra”.

Animalia, natura bizia 
Eureka!-n
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ditu bertan, lehendik ere egokitzen ari 
delarik gune hori, dagoeneko 4.000 
zuhaixka eta 200 zuhaitz landatu eta bideak 
ere ireki baititu. 
 
Ikaskuntzara eta sentsibilizaziora irekitako 
ekoparkearen ideiak ikastaro eta tailer ugari 
egitea ekarri du, batez ere baratze eta 
lorategiei buruz, baina baita ere 
sukaldaritzaz eta, beste eremu batean, LED 
argikuntzaz. Izar gonbidatua Heike Freire 
pedagogoa izan zen, eta berak ikastaro bat 
eman zuen naturarekiko harremana 
indartzeko moduak familian ikasi eta 
esperimentatzeko. 
 
Kutxa Ekoguneak kanpaina arrakastatsu 
batekin jarraitu zuen, hau da, Gipuzkoako 
jatetxeetan beirazko pitxerrak erabiltzea 
ur-botilen plastikoak duen eragina murriztu 
ahal izateko. Milaka pitxer banatu ditu, eta 
kanileko ura ateratzera bultzatu nahi du 
kanpainak, beste gizarte batzuetan normala 
den ohitura baina oraindik gutxi hedatua 
gure lurraldean. Eta ildo beretik, jarraipena 
eman zion Ontziratu zaitez! Kanpainari. 
 
Oso presentzia aktiboarekin hedabideetan, 
Kutxa Ekoguneak ekinbide ugari 
partekatzen ditu. GHK-rekin hitzarmena 
berritu zuen baratze-sarea (726 baratze 
ekologiko) beharrezko konpostaz 
hornitzeko, horrela lurra mimatu eta 
ortuariak sano elikatzeko; parte-hartze 
aktiboa izan zuen Bioterra azokan, 13.300 
lagun igaro zirelarik Kutxa Ekogunearen 
standetik, baita Euskal Eskola Publikoaren 
festan (30.000 pertsona) eta Kilometroak-en 
ere (60.000 pertsona). Hitzarmena egin 
zuen SOS Arrazakeriarekin eta 
Zinemaldiaren esparruan, “Baratzeko 
estreinaldi handiak” kanpaina aurkeztu zuen 
umore kutsuaz Okendo plazan, standetik 
10.500 bisitari igaro zirelarik hiru egunetan.
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Kutxa Ekogunea ingurumen eta ekologia arloko sentsibilizazio eta hezkuntzarako 
zentroa da, kontzientzia harrarazi eta jokabide eta portaera iraunkorren ereduak zabaldu 
nahi dituena, eta aurrera jarraitzen du ekoparkearen garapen handiarekin. 
 
2015eko urtearen bukaeran urrats berria egin zuen Haur Parkea irekitzean, 0-12 urte 
arteko haurrentzako eta beraien familientzako gunea, kalitatezko pedagogia-irizpideekin 
diseinatua. Haurren sormena, autonomia eta psikomotrizitatea sustatzen dituzten egitura 
eta euskarriekin, lantegi edo tailerrak eta ikuskizunak ere eskaintzen ditu. Gabonetan, 
4.518 pertsona izan dira parkean. Horietatik, 1.807 haurrak ziren eta 2.711 nagusiak, 
haurrekin etorriak. 252 haurrek hartu dute parte eskaini diren tailerretan. 
 
Ez zen hori izan nobedade bakarra web-orri berriarekin hasi zen urtean. Bere laugarren 
edizioan, Euskararen Ginkana Euskal Herri osora zabaldu zen, eta Emaize 
sexologia-zentroak lortu zuen lehenengo saria (3.000 euro). Eta “furgobaratza” aurkeztu 
zen, baratze-parkeen sarean parte hartzen duten baratzezainei laguntza eta aholkularitza 
teknikoa emateko Gipuzkoan zehar dabilen ibilgailua. 
 
Martxoan Kutxa Ekogunea Fundazioak, Oriamendi mendiaren jabeak, lursail horren 
57.767 m2 laga zizkion hitzarmen bidez Donostiako Udalari erabilera publikoa emateko 
landa-parke eta jolasgune gisa. Lagatako gune horretan XIX. mendeko gotorleku bat 
dago, karlistena izandakoa. Oriamendi mendia Miramon parkearen eta Zabalegi, Lore 
Toki eta Chillida Leku sailen artean dago, eta Kutxa Ekoguneak 200.000 euro inbertituko 

Haur Parke berria 
Kutxa Ekogunean
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Kubo-Kutxa aretoak 15 urte bete zituen abenduaren 15ean. 2000. 
urtean ireki zen Jorge Oteizari eskainitako erakusketa handiarekin eta 
15 urte bete zituen Gao Xingjian txinatar artista polifazetikoaren 
margolan, argazki eta filmen erakusketarekin, honi Literaturako Nobel 
saria eman ziotelarik, hain zuzen ere, Kutxak areto hau erosi eta 
publikoarentzat ireki zuen urte berean. Denbora honetan ia 1,8 milioi 
lagun izan dira bertan, aretoak 15 urte hauetan antolatu dituen 58 
erakusketetakoren bat ikusten. Erakusketa horietatik 43 Arte 
Ederretakoak izan dira, 9 argazkigintzakoak eta 6 beste hizkuntza 
batzuetakoak: diseinua, moda, musika, zinema edo arkitektura. 
Erakutsitako edukien heterogeneotasuna izan da Kubo-Kutxa 
aretoaren ezaugarrietako bat.
 
Joan zen urtea "Irudi fantastikoa” erakusketari agur esanez hasi zen: 
margolan, marrazki, grabatu, argazki, film eta bideo-sorkuntzen bidez 
unibertso asaldagarri, anbiguo, ilun, naturaz gaindiko eta ameslaria 
aurkeztu zuen.
 
Haren txanda “Argi Basoak” erakusketak hartu zuen, Madrilgo José 
Manuel Ballester-ena; honek Argazkigintzako Sari Nazionala jaso zuen 
2010ean, arkitektura-espazioaren eta argiaren tratamendu bereziagatik. 
Bere lana funtsezko hiru giltzarriren inguruan dabil beti: denbora, argia 
eta espazioa, eta sarritan hiri-esperientziaren konplexutasuna islatzen 

du talka-gune berri baten bidez, gizabanakoa globalizazioaren aurrean jartzen duena. 27.500 
lagunek ikusi zuten eta familientzako tailerrek arrakasta handia izan zuten: parte-hartzaileek 
margolan ospetsuak itxuraldatu egiten zituzten irudiak kenduz.
 
Udan emakume artisten erakusketa handia izan zen, XX. eta XXI. mendeetako emakume 
artisten sortze-lanetan egindako ibilbidea; hizkuntza eta teknika ezberdinek arte 
garaikidearen aldakortasuna ezagutzen laguntzen zuten emakumezkoen begiradatik. 
“Gorputz eta arima" erakusketak 59 artistaren 79 lan aurkeztu zituen, eta erakusketaren 
inguruko jarduera paraleloek, kontzertuek eta literatura-eztabaidek aretoa bete zuten deialdi 
guztietan. Kasu honetan ere familientzako tailerrak oso arrakastatsuak izan ziren: kaiolan 
zeuden emakumeei hegoak ematea proposatzen zuten, hitzen maitaleak, horiekin oso gora 
hegan egitea amesten dutelarik.
 
Txinako Gao Xingjian sortzailearen aipatu erakusketa, “Pizkunderako deia”, izan zen aretoan 
urritik aurrera 2016. urtearen lehen egunetara arte. Kubo-Kutxa aretoaren erakusketa 
guztietan gertatu ohi den bezala, txinatar pinturaren teknikak esperimentatzea 
familia-tailerretan onarpen handikoa izan zen.

Kubo-Kutxa aretoa: 15 urteko 
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2015eko urtarrilean, Gabonetako jaiotzen 
ohiko erakusketa amaitzean, Kutxa 
Boulevard aretoek ia 15 urtez izandako 
erakusketa-jarduera bukatutzat eman 
zen. Denboraldi horretan artista asko eta 
garrantzitsuen lana ikusi eta miretsi ahal 
izan da bertan: Carlos Bizkarrondo, Ortiz 
de Guinea, Tomas Murua, Alejandrino 
Irureta, Rogelio Gordon, Ignacio Ugarte, 
Ascensio Martiarena, Jesus Olasagasti, 
Ortiz Etxague, Jacinto Olabe, Gustavo de 
Maeztu, Joxe Alberdi, Fernando Amarika, 
Antonio Oteiza, Alvarez de Eulate, Felix 
Arteta… 

Boulevard aretoen 
ziklo-amaiera
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Artegunea erakusketa-aretoak, Kutxa Kultur-ek Tabakaleran duen gunean, azaroaren 13an 
ireki zituen ateak publikoarentzat “Historia partekatuak” erakusketarekin, XX. mendeko gure 
inguruko arte-sorkuntzan egindako ibilaldia Kutxa Fundazioaren bildumako lanen bidez. 
Erakusketa ikusgai izango da 2016 urte osoan, Donostiaren Europako kultura-hiriburutzari 
egindako ekarpen gisa.
 
Artegunea Kutxaren arte-ondarea erakusten duen agertoki handia da, baina ez bakarra. 
Ondare horren sozializazioa 2015ean zabala izan zen, eta bere lanetako zenbait ikusgai izan 
ziren aldi batez Irungo Menchu Gal museoan, Malagako Carmen Thyssen museoan, Iruñeko 
Conde Rodezno museoan, Amaia kultura-zentroan, etab.

Artegunea, erakusketa gune 
berria
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Ahal den neurrian, Gipuzkoa osoan hainbat ekinbideren sustatzaileekin 
lankidetza-konpromiso historikoak mantentzeko Kutxak egindako ahalegina 
agerian geratu zen berriro 2015ean. Adibide gisa aipagarriak dira:

> Egungo gatazka armatuetan giza eskubideen inguruko hitzaldien zikloa, Gurutze 
Gorriak eta RSBAPek batera sustatua, lehenengoa kolektibo adiskide gisa 
bigarrenean sartu zenean.

> Tolosa Topic-en programazio zabala: “Una niña” lanaren antzezpena, urtarrilean; 
kaleko musika antzerkiaren eta objektu-antzerkiaren arteko topaketa, otsailean; 
antzerki greziarra martxoan; Amaiur jardunaldiak, CITen ekimenez, apirilean; 
“Quadri” italiar ikuskizuna, maiatzean; Titiriguri madrildar taldea, ekainean; 
Txotxongiloen Nazioarteko Jaialdiaren 33. edizioa, Titirijai, azaroan; munduari bira 
80 kaxetan, abenduan.

> Apirilean, Liburuaren Nazioarteko Egunaren ospakizuna, Gipuzkoako 
Liburu-saltzaileen Gremioarekin batera, aurten bi emakume saritu zituelarik: 
Elgoibarko Danele Sarriugarte eta Irango Parinoush Sanlee.

> Kresala zineklubaren zinematografia-proposamenak, orain Trueba zinemetan 
ematen direnak.

> Arte eszenikoen arloan hitzordua, DFeria, 28 taldek 29 ikuskizun eman 
zituztelarik.

> Urnieta, de Tierra a Villazgo (1402-1615)” liburua argitaratzea hiriaren 400. 
urteurrena oroitarazteko.

> Andoaingo historiaren laburpena egiteko bekaren deialdia, Leycaur aldizkarian 
argitaraturiko azterketetatik abiatuta.

> Larramendi Forum-ak sustaturiko hitzaldi-zikloa, eta bertan izan ziren Herrero de Miñón, 
Daniel Innerarity, Bernardo Atxaga, Isabel Wences eta Sebastián Mora.

> Errenteriako Musikastek, aurten gazteriari eskainiak, maiatzean 43. edizioa bizi izan zuen 
eta Usandizaga omendu zuen.

> Baita ere Errenterian, Euskal Herriko Eskulangintza Azoka: 60 artisau edo eskulangilek 
beren produktuak erakutsi eta saldu zituzten.

> Arte Garaikidearen Nazioarteko bigarren Azoka,  DonostiArtean, Kursaal-en egina.

> FiSahara zinemaldiko film adierazgarrienak eman ziren, 12 urte daramatzalarik 
basamortuan egiten.

> Irailean Gipuzkoa Belaontzi Estropadaren seigarren edizioa: Donostiatik  irten, Mutrikun 
buia hartu eta Hondarribira iristea.

> Kutxa Sari Handia latxa ardien esneaz egindako gazta-lehiaketan, Ordizian: 2015ean 
Zeanuriko Ipiñaburu gaztandegiak irabazi zuen.

> Auditorium Nazionalean Verdi-ren Requiema Orfeoi Donostiarrak emana.

> Khami aurkeztea, ezohiko musika-esperientzia, euskaldunen herri-kulturaren 
ezaugarrietan askatasunez esploratzen duena.

> Tolosako Abesbatzen ohiko Lehiaketa, Europa osoan ospe handia duena. 47. edizioan, 
Kutxa Sari Handia Vierzon-go (Frantzia) Mikrokosmos abesbatzarentzat izan zen.

> Joxe Antonio Artze-ren lanean zehar bidaia bat den erakusketa multimedia instalazio 
baten bidez;  2016ko otsailera arte ikus daiteke San Telmo museoan.

> Menchu Gal-en pintura-lanen proiektu ibiltaria urrian Erromara iritsi zen, eta italiar 
hiriburuko Cervantes Institutuak hartu zuen han.

> Gipuzkoako bertsolari txapelketa, irailean 43 parte-hartzailerekin hasia, abenduan amaitu 
zen, eta txapela Beñat Gaztelumendik jantzi zuen.

> Euskal Herriko folklore-talderik garrantzitsuenetako bat den Eskola-ren 75. urteurrena 
ospatzea. 

Lankidetza-konpromiso 
iraunkorra 
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 Musika-adierazpenei laguntzea da Kutxak Gipuzkoako 
kultura-panoraman duen inplikazioaren alderdirik esanguratsuenetako 
bat. Eremu honetan etenik gabe egin ziren esku-hartzeak 2015 osoan: 

urtarrilean Jose Maria Usandizagari omenaldia haren heriotzaren 
mendeurrenean, Euskadiko Orkestraren kontura Caballé-Domenech-en 

zuzendaritzapean; eta abenduko azken egunean, Amaya Arberas 
sopranoaren eta Ana B. García piano-jotzailearen errezitaldia.  

 
Hainbat eszenatokitan, askotariko musika-generoetan, Kutxaren Gizarte 
Ekintzak, EOS (OSE) lagundu zuen Orfeoi Donostiarrarekin jo zuenean, 

baina baita Euskadiko Orkestra Gaztea ere, Tchaikovsky eta Guridi 
interpretatu zituenean. Miramongo Matinéetan Euskadiko Orkestra 

Sinfonikoko kideek programak ikertu, esperimentatu eta diseinatzen 
dituzte, musika sinfonikoaz aparteko errepertorioak lantzeko, eta 15 

programa eskaini zituzten urtean zehar, musikagile handi guztien musika 
interpretatu zutelarik horietan. Ziur asko Matinée horien gailurra ekainean 

lortu zen EOSen zuzendari titularrak Berliozen Sinfonia Fantastikoaren 
interpretazioan parte hartu zuenean. 

 

2013ko parentesiaren ondoren, Irun Hiriko Kutxa 
Literatura Sariak berreskuratzea izan zen 
kulturgintzako albiste nagusietako bat, Kutxaren 
eskutik etorri zena. Eta literatura-sorkuntzaren 
eremuan albistea pozarren hartu zen. Ohi bezala, 
eleberri eta olerki ataletan deituak, euskaraz eta 
gaztelaniaz, parte-hartzearen aldetik markak hautsi 
ziren sarietan, guztira 459 lan jaso baitziren. 
 
Abenduaren 19an, irungo Areto Kapitularrean 
egindako ekitaldi solemne batean, hiriko alkatea eta 
Kutxako lehendakaria bertan zirela, idazle irabazleen 
izenak eman ziren argitara: Ana Muela, Madrilgo 
idazlea, “El falso cuerno del rinoceronte” eleberriarekin 
gaztelaniaz, eta Juan Luis Zabala gipuzkoarra, “Txistu 
eta biok” eleberriarekin euskaraz; Almerian bizi den 
Ramón Crespo bartzelonarra “Las hojas enfermas” 
olerkiekin gaztelaniaz, eta Asier Serrano, hau ere 
gipuzkoarra, “Ate osteko itzalak” olerkiekin euskaraz. 
 
Sari-ematea 2016ko apirilean izango da: 25.000 euro 
eta garaikurra eleberri-irabazleentzat eta 15.000 euro 
eta garaikurra olerki-irabazleentzat. Diru-kopuru 
garrantzitsu honi saritutako lanak argitaratzeko 
erabakia gehitu behar zaio, hau ere garrantzitsua. 
 

Argitalpenen mundu honetan, 
baita ere abenduan, 
Donostiari buruzko Azterketa 
Historikoen Buletinaren 
liburuki berri bat aurkeztu zen, 
Kutxaren Gizarte Ekintza den 
Dr. Camino Liburutegiak 
argitaratua. Buletina 48.a izan 
da eta zortzi azterlan ditu, 
honela deitzen baitira 
ikerketa-lan argitara gabeak, 
betiere interes orokor eta 
zabaleko gaien inguruan, 
bereziki Donostiaz, bertako 
gauzez eta jendeaz; eta neurri 
txikiagoan, Gipuzkoaz ere bai, 
oro har. 

Kutxa Argitalpenak
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Gizarte Ekintzak ganbera-musikaren 
proposamenari ere eutsi egin zion, 

Gipuzkoan dagoen honelako bakarra, 
eta emandako lau kontzertuetan 

entzuleen aintzatespena erabatekoa 
izan zen. Kantua berriro igo zen Andia 

aretoko agertokira, Miramar eta Erinias 
hirukoteez eta Kairos laukoteaz gain. 
Andia aretoan beste musika-ekitaldi 

batzuk ere izan ziren, adibidez, askotan 
saritutako Josu Okiñena 

piano-jotzailearena, eta Ainhoa 
Zubillaga mezzoaren eta Olatz Saitua 

sopranoaren emanaldia, pianoan Iñaki 
Salvador lagun zutela. 

 
Eta beste ekintza batzuk ere lagundu 

zituen Kutxak, adibidez, Euskal Herriko 
Akordeoi Elkarteak (Hauspoz) sustatzen 

duena, abenduan "Arrasate Hiria" 
Nazioarteko Akordeoi Lehiaketaren 

XXIII. edizioa egin zuelarik, 
musika-instrumentu honen inguruko 

beste bi ekintzarekin paraleloan: 
Gipuzkoako XXXVI. Akordeoi Lehiaketa 

eta Gipuzkoako XXVIII. Akordeoi 
Jaialdia. Arrasateko lehiaketa 

ospetsuaren irabazleetako batek, 
Marko Sevarlic serbiarrak, 

akordeoi-kontzertu erakargarria eskaini 
zuen Kutxako ekitaldi-aretoan 

Donostian.  
 

Juan Ignacio Iztueta dantzari eta 
idazlearengana hurbiltzeko era bat 

proposatzen zuen ikuskizuna 
—musikaz, dantzaz eta antzerkiz 

osatua— ere lagundu zuen Kutxak; 
1824an Gipuzkoako dantzak biltzen 

dituen ezinbesteko liburu bat argitaratu 
zuen idazle honek. Eta beste maila 

batean, Kursaal Eszena-rekiko 
lankidetzak Kursaaleko auditoriumean 
Galiziako Real Filharmoníaren ekitaldia 
ahalbidetu zuen eta agertoki horretara 
“Carmen” mitoaren bertsio berritzaile 

bat iritsi zen balleteko bertsioan. 

Irun Hiriko Kutxa Literatura Sariak 
indartsu itzuli dira berriro 
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eta garaikurra olerki-irabazleentzat. Diru-kopuru 
garrantzitsu honi saritutako lanak argitaratzeko 
erabakia gehitu behar zaio, hau ere garrantzitsua. 
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gipuzkoarra, “Ate osteko itzalak” olerkiekin euskaraz. 
 
Sari-ematea 2016ko apirilean izango da: 25.000 euro 
eta garaikurra eleberri-irabazleentzat eta 15.000 euro 
eta garaikurra olerki-irabazleentzat. Diru-kopuru 
garrantzitsu honi saritutako lanak argitaratzeko 
erabakia gehitu behar zaio, hau ere garrantzitsua. 
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Gizarte Ekintzak ganbera-musikaren 
proposamenari ere eutsi egin zion, 

Gipuzkoan dagoen honelako bakarra, 
eta emandako lau kontzertuetan 

entzuleen aintzatespena erabatekoa 
izan zen. Kantua berriro igo zen Andia 

aretoko agertokira, Miramar eta Erinias 
hirukoteez eta Kairos laukoteaz gain. 
Andia aretoan beste musika-ekitaldi 

batzuk ere izan ziren, adibidez, askotan 
saritutako Josu Okiñena 

piano-jotzailearena, eta Ainhoa 
Zubillaga mezzoaren eta Olatz Saitua 

sopranoaren emanaldia, pianoan Iñaki 
Salvador lagun zutela. 

 
Eta beste ekintza batzuk ere lagundu 

zituen Kutxak, adibidez, Euskal Herriko 
Akordeoi Elkarteak (Hauspoz) sustatzen 

duena, abenduan "Arrasate Hiria" 
Nazioarteko Akordeoi Lehiaketaren 

XXIII. edizioa egin zuelarik, 
musika-instrumentu honen inguruko 

beste bi ekintzarekin paraleloan: 
Gipuzkoako XXXVI. Akordeoi Lehiaketa 

eta Gipuzkoako XXVIII. Akordeoi 
Jaialdia. Arrasateko lehiaketa 

ospetsuaren irabazleetako batek, 
Marko Sevarlic serbiarrak, 

akordeoi-kontzertu erakargarria eskaini 
zuen Kutxako ekitaldi-aretoan 

Donostian.  
 

Juan Ignacio Iztueta dantzari eta 
idazlearengana hurbiltzeko era bat 

proposatzen zuen ikuskizuna 
—musikaz, dantzaz eta antzerkiz 

osatua— ere lagundu zuen Kutxak; 
1824an Gipuzkoako dantzak biltzen 

dituen ezinbesteko liburu bat argitaratu 
zuen idazle honek. Eta beste maila 

batean, Kursaal Eszena-rekiko 
lankidetzak Kursaaleko auditoriumean 
Galiziako Real Filharmoníaren ekitaldia 
ahalbidetu zuen eta agertoki horretara 
“Carmen” mitoaren bertsio berritzaile 

bat iritsi zen balleteko bertsioan. 












