ZENBAT GURARI_DESKRIBAPENA
“Gurariak, nahiak, desioak, oso garrantzitsuak dira, super garrantzitsuak,
mega garrantzitsuak.” Pentsatu du Mailukik. “Baina...zergatik ote dira
hain garrantzitsuak??”
Mailukik, mundua zeharkatu du berriz ere. Oraingo honetan, desioak
batzen. Umeek, animaliek, barazki eta fruituek, eskakizunak egin eta
hauen arrazoiak kontatu dizkiote. Ah ze istorioak lagunok!!
*Sugilindera izan nahi zuen txakurraren istorioa
*Bere amaorde eta ahizpaordeak beregandik urrundu nahi zituen
neskatoarena
*Eskola guztiak betirako desagertarazi nahi zituen mutil koskorrarena
*Ensaladak boikoteatu nahi zituen tomatearena...
Mailuki eta gurarien Kutxa:
Mailukiren istorioak entzun ondoren, zeuk ere zeure desioa eskatu ahal
izango duzu:
1- Idatzi edo margoztu zure guraria.
2- Kutxa magikoan sartu.
3- Nahi horretara ahalik eta indarrik handiena bideratu eta...
4- ...eta ...guraria egokia bada eta zure indarra nahikoa....nork daki,
baina... zihurrenez lortuko duzu!
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MAILUKI_PERTSONAIA
Mailukikiriki istorio ikerlaria da eta bidaiatzen ematen du urtearen erdia.
Beste erdia etxean sartu, ortua zaindu eta hitzak asmatzen igarotzen du.
Txalaburu
kurruskilo
lilipoz

lapikozka
kakalarru
sugaritz

ernelarri
beltzazulo
igorriño...

Baita lagunekin bazkaltzen, mendian zehar ibiltzen eta kontu eta barreak
partekatzen ere.
Atsedenaldi hauetan, munduan zehar aurkitutako istorio guztiak idatzi
eta sailkatzen ditu:
Istorio gorriak.... kutxa txikian,
Burdinezko istorioak... amonaren kaixan
Istorio moreak.... kristalezko kutxan,
Azukrezko istorioak... labe barruan
Mapa begiratu
Urrengo bidaia antolatu
Azenario batzuk jan...
Zenbat gauza ikasteko oraindik!
zenbat herrialde ezagutzeko!
zenbat abentura bizitzeko!
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AZALPEN LABURRA_
Mailukikiriki eta gurarien kutxa, 4 eta 9 urte bitarteko umeentzako ipuin
kontaketa bat da.
Bertan Mailukik, kutxa magikoa nola aurkitu zuen eta haren bidez
bizitako abenturak kontatzen dizkigu. Ipuin kontaketaren amaieran
umeek, beraien nahiak margotu edo idatz ditzakete eta kutxa magikoan
sartu. Lan asko eta zorte apur batekin... egia bihur daitezkeen nahi,
amets eta gurariak.

FITXA TEKNIKOA_
Nori zuzendua:
4-9 urte bitarteko haurrak.
Iraupena:
45 min.
Espazioa:
Espazio txikietarako ikuskizuna.
Liburutegi edo eskolako gelak.
3 x 3 m-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.: 605 767 447
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:
- “ 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
- “La peor cantante de la historia” (2009-2010).
Maskarada antzerki taldea. Aktoresa.
- “Risa física” (2007).
En La Lona taldea. Aktoresa.
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- “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:
- El guardián invisible” (2016)
Nostromo producciónes
- “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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