AURKEZPENA:
Behin, itsasoaren erdian txipiroiak arrantzatzen nengoela, olatu txiki
batek plastikozko botila bat ekarri zuen txalupa ondora.
Ez da gauza arraroa, egunero batzen dut plastiko mordoa itsasotik
zoritxarrez. Baina oraingo honetan botila hartzerakoan, barruan paper
mordoa zegoela konturatu nintzen!
Berehala ekin nion botila irekitzeari eta paperek zekartena
irakurtzerakoan, ipuin mordoa zela konturatu nintzen...
Uretako ipuinak ziren!
· Takio arrantzalearen ipuina
· Hitz egiten zekien igelaren ipuina
· Beti egarri zen elefantearen ipuina
· Putzuan jolasten zen neskatoaren ipuina
· Xixili lamiaren ipuina
· Uretako lapur handiaren ipuina
Eta beste hainbat ipuin irakurri nuen.
Uretako ipuinak!
Baina horriak sinatu gabe zeuden eta beraz ez dut inoiz ipuinak nork
idatzi zituen jakin. Eskerrak eman nahi nizkioke artista horri, egindako
lan ederragatik... Zuek badakizue nork idatziko zituen?
Urak dakarrena ... urak darama
Urak daramana... urak dakar
ametsetako irudien
joan etorrian bezala
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DESKRIBAPENA:
Uretako ipuinak 4 eta 9 urte bitarteko umeei zuzendutako ipuin
kontaketa bat da.
Bertan umeek istorio harrigarri, beldurgarri, zoragarri zein
dibertigarriak entzungo dituzte.
Hori bai, ipuin horrek guztiak uretatik datoz. Ura bere forma guztietan:
Eta pertsonaia guztiek dute bere tokia uretako istorioetan.
Lamiek, baleek, marrazoek, olagarroek, itsas gizonek, printzesek,
txakurrek...
Hauek dira niri plastikozko botila batetan heldu zitzaizkidan istorioak
Uretako ipuinak.

FITXA TEKNIKOA:
Nori zuzendua:
4-9 urte bitarteko haurrak
Iraupena:
45 min
Espazioa:
liburutegi edo eskolako gelak.
2x3m ko espazio ezenikoa,gelako argiztapen arrunta.
Umeak esertzeko tokia.
Aldagela edo antzekoa.
----------------------------------------------Ideia, gidoia, zuzendaritza,aktorea:
Eneritz Artetxe
Salneurria:
300 Euro
Kontaktua:
artetxe.e@gmail.com
Tel: 605767447
www.dxusturiteatroa.com
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ENERITZ ARTETXE_KURRIKULUMA
IKASKETAK:
- “Basauriko Antzerki Eskola”-n lau urte. (1989-1993).
- “Philippe Gaulier” Londres-ko antzerki eskolan. (2000-2002).
- Piano ikasketak, zazpigarren mailara arte.
- Magisteritza, atzerriko hizkuntza.
- Dantza garaikidea “La Fundición “ eta “Muelle 3”-en.
- Zinemarako interpretazioa,
- Jaime Chábarri eta Ramón Barearekin.
- Clown, Virginia Imaz eta Cesar Saratxurekin.
- Bufoia, Alex angulorekin.
- Kale antzerkia, Comedia Del Arte, gidoilaritza…
LAN ESPERIENTZIA:
Antzerkian:
- “Karramarroa” (2017).
Aktoresa. Dxusturi teatroaren produkzioa.
Pablo Ibarluzeak zuzendua.
- “ El sueño de una noche de verano” (2016).
Shakesperare-ren testua, Arriaga antzokiaren produkzioa
Zuzendaria Pablo Viar
- “Una casa de muñecas” (2015).
Aktoresa. Arriaga antzokiaren produkzioa.
- “Els musics de Bremen” (2016).
Aktoresa. “Teatre de Liceu” ren produkzioa.
- “Konpota” (2013-2014).
Aktoresa. Dxusturi teatroaren produkzioa.
ZUBI proiektuaren irabazlea.
Philippe Gaulierren testua, Pablo Ibarluzeak zuzendua.
- “Los enamorados” (2013).
Aktoresa. Goldonirena. Arriaga antzokiaren produkzioa.
Marco Carnitik zuzendua.
- “Mailukikiriki istorio ikerlaria” (2012-2013).
Dxusturi teatroa. Ipuin kontaketak. Aktoresa
- “Urperatutako argiak” (2012).
Maskarada antzerki taldea.Herri kantata.
Koordinazio orokorra eta zuzendari laguntzailea.
- “Gernika Sutan I eta II” (2010-2011) (2011-2012).
Maskarada antzerki taldea.Herri antzerkia.
Koordinazio orokorra eta zuzendari laguntzailea.
- “La rusa que vino a Bilbao” (2012).
Musica-musika jaialdirako. Txamuskina antzerki taldea. Aktoresa.
- “Antiemakumea”,”Kapirota” (2010-2011).
Dxusturi teatroa. Bakarrizketak. Aktoresa.
- “HIstoriako kantaririk txarrena” (2009-2010).
Maskarada antzerki taldea. Aktoresa
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- “La peor cantante de la historia” (2009-2010).
Maskarada antzerki taldea. Aktoresa.
- “Risa física” (2007).
En La Lona taldea. Aktoresa.
- “Txoritxu bet dekot eskuetan” (2004).
Emeamar. Zuzendari lana.
- “Ikaro”(1999-2000).
Maskarada. Aktoresa lana.
- “Ernesto izatearen garantiza” (1993-1994).
Maskarada. Aktoresa.
- “Nahikoa” (1994).
Gorakada. Aktoresa.
-“Saluten” (1994).
Inkieto. Aktoresa.
- “El Circo de los parados” (1991).
Inkieto. Aktoresa.
Zine eta telebistan:
- “Pan Koniek” (2015)
Laburmetraia. Zuzendaria: María de Souza
-“El aspirante” (2015)
laburmetraia. Zuzendaria: Alazne Etxebarria
- “Jenaro, gizon arrunta” (2010).
Laburmetraia.
- “Goenkale” telesailean. (2005-2009)
- “Etxekoak” telefilma. (2004).
- “Euskolegas” kapituloko pertsonaia (2009).
- “Màcula” laburmetraia (2002).
- “Olatuak Deban” laburmetraia (2004).
- “Urbaltzaga” laburmetraia (2004-2005).
Irakasle giza:
- ADEL (2013).
- Antzerki klaseak Gernika, Bermeo... (2010-2013)
- B.A.I.(Barakaldoko Antzerki Ikastegia) (2001-2010…).
- Getxoko Antzerko Eskolan. (2003-2005).
- Euskal Herriko Unibertsitateko antzerki aulan
(1999-2001,2002-2003).
- Mondragon Unibertsitateko irakasle eskolan
(2004-2005/2006-2007).
- “Artebi “ Bilboko antzerki eskolan. (2002-2003).
- “Talia” Gernikako antzerki taldearentzako ikastaroak (1995).
- “Aztiak” antzerki taldearentzako klaseak (2002. urtetik aurrera.)
- Antzerki talde eskola. Clown, bufoi eta antzerki ikastaroak.
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