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HAATIK DANTZA KONPAINIAREN IKUSKIZUN BERRIAREN AURKEZPENA

· Titulua: 

ITSAS LAPURRAK

· Deskribapena:

Zortzi dantzarik eskeiniko dute 35 minutuko iraupena duen kaleko dantza 
ikuskizuna. 

· Eremua:

10m x 10m tamaina inguruko espazio finko batean aurkezteko ikuskizuna da.  
Eremua eszenografia elementu ezberdinez zehaztuko da. 



Euskaldunok harreman berezia izan dugu beti itsasoarekin. 
Nabigatzaile trebeak izan gara arrantzarako zein merkata-
ritzarako, baina baita itsaslapurretarako ere. Zaila zen hiru 
jarduera horiek bereiztea. 

Ontzi askok burdina eta tresnak Lisboara edo Arroxelara 
eramanez hasten zuten bidaia, han gero balearen eta bakai-
laoaren arrantzarako beharrezkoa zutenaren truke aldatzeko. 
Baina arrantzarako bidean ahulagoa zen etsairen bat ikusiz 
gero, kortsario ere bihurtzen ziren harrapatutako ontzia eteki-
nen poltsara gehitzeko.

Haatik Dantza Konpainiaren helburua, garai hartako bizipe-
nak kontatzea da. Dantzaren bidez gure itsasertzeetako bizit-
za irudikatu, itsasontzien joan etorriek sortzen zuten kultura 
ezberdinen arteko elkarbizitza azaldu eta itsas gizon eta 
emakumeen artean presentzia handia izan duten sineskerietan 
sakonduz.
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ZUZENDARITZA ETA KOREOGRAFIA:

Aiert Beobide

DANTZARIAK:

Anne Jauregi
Iker Sanz

Itziar Doyharzabal
Irati Sorondo

Nerea Ezenarro
Aiert Beobide

Iñigo Etxeberria
Nagore Zabala

JANTZIAK:

Ramón García

IRUDIA ETA KOMUNIKAZIOA:

Iurre Aranburu

ARDURADUN TEKNIKOA:

Anartz Beobide

Fitxa artistikoa





Oso gaztetatik euskal dantzaren bitartez lehengoaia eta forma berriak bilatzen eskar-
mentu handiko dantzaria den Aiert Beobideren zuzendaritzapean jartzen da martxan 
Haatik.

Lana eta kostantzia dira konpainiaren ardatzak, eta dantzaren bidez, barne senti-
menduak azalerazi eta sorkuntzaruntz bidaiatzeko bidea aurkitzen du.

Euskara, euskal kultura, eta euskal dantzak konpainiaren nortasunaren oinarri 
hartzen ditu eta estilo ugari lantzen dituen arren, beti bide berri hauek eta bere 
sustraien arteko zubia bilatzen saiatzen da.

Konpaniak egindako ikuskizunetan sorkuntza propioak eta baita atzerritar koreografoen 
lanen bidez, formatu eta proposamen artistiko ezberdinak aurkeztu ditu:

- BITARTEAN  2011ko Urria Sala Club Victoria Eugenia antzokia

- ERRIMAK OINETAN 2012ko ekaina Auditorium  Leioa

- ILARGIAREN MALKOA  2014ko ekaina Tolosako Leidor antzokia

- ITSAS LAPURRAK  2015eko maiatza Orio

Gaur egun Donostia 2016 Europako kultur hiriburutza dela eta aurrera eramaten ari den 
“HORMEK DIOTE” proiektuan kolaboratzen ari da. Elkarbizitzari buruz hausnartzen duen ekimen 
bat da.  Lehen fasean horma ezberdinetan mural artistikoak eraman dituzte aurrera. Haatik 
bigarren fasean batean batuko da proiektura, non, zenbait ekimen kulturalen eszenatoki bihurtuko 
ditu espazio horiek eta bost koreografia sortuko ditu maila handiko artisten kolaborazioarekin: 
Pascal Gaigne musikagilea eta Vitali Safronkine eta Iker Arrue koreografoak.
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