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19:00etan
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HIESAREN AURKAKO EGUNA
ESKUBALOIA
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Bermeon zer?

Urtarrilaren 7ra arte argiak biztuta egongo dira

Alex Txikonen hitzaldia eta gero filma
Sarrerea: 5 € (aurretiaz salgai Gizarte
eta Kultura Etxean azaroaren 30etik aurrera)
Antolatzailea: Bermeoko Udala

Irakurle modernoen tailerra
Irakurketa klub berezi honetan, berbakaz, liburuekaz eta
literaturagaz erlazio baikor eta gogotsua sortuko dogu
Antolatzailea: Bermeoko Udala
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Barikua
Nestor
Basterretxea
aretoan
19:00etan
(90’)

Zapatu
Arrantzeleen
Museoan
16:30ean

ANTZERKIA

“EZ DOK ERO” Tartean Teatroa
Sarrerea: 8 € / 6 € deskontuagaz (65 urtetik gorakoak,
29 urtera arteko gazteak, langabeak eta ezinduak). 4
sarrera gehienez. Salgai abenduaren 1etik aurrera.
Sinopsia: “Mikelote eta Pantxo” bikote artistikoa desegin
da. Euren formula komikoa gastatua egoan, eta belaunaldi
barriak euren lekua okupatu dabe.
Pantxok ondo hartu dau behartutako erretiroa.
Eskenatokietatik urruntzeko gogoa eban aspalditik,
bizimodu lasai eta normalizatua desira eban, artearen
eromenetik urrun. Mikelotek ez dau bukaera onartu gura.
Antzerkiaren pozoia sakon errotuta dago bere zainetan.
Eta pozoi horrek burua galtzeraino eroango dau.
Egun batean Mikelote, “antzerkilari andante” estrafalarioa,
Pantxoren bila joango da, trasteak prestatu eta Euskal
Herrian zehar joateko, herriz herri antzeztera, “Euskal
Antzerkiak Behar Gaitu” uste inozoagaz. Holan ibilbide
fantastiko bat egingo dabe Euskal Herrian zehar,
hamaika abentura ero biziz. Mikeloteren irudimenak
sorturiko pertsonaia harrigarriak ezagutu eta egoera
korapilatsuetan endredatuko dira.
Zuzendaria: Jokin Oregi
Aktoreak: Mikel Martinez eta Patxo Telleria
Antolatzailea: Bermeoko Udala
Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako ekintzea

FAMILIA TAILERRA

GABONETAKO APAINGARRIAK
Etxeko txikienek, heldu baten laguntzagaz, gabonetako
apaingarri bitxiak sortuko dabez.
Dohainik. leku mugatuamugatua
Erreserba beharrezkoa, abenduaren 1etik aurrera
Antolatzailea: Arrantzaleen Museoa
Informazino gehiago: Tl. 946881171
E-maila: arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus
Web: www.bizkaikoa.bizkaia.eus
ESKU PILOTA - ESKUZ BINAKA
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2020ko Abendua

17

Eguena
Liburutegiko
beheko
solairuan
18:30etik
20:00etara

IRAKURLEEN TXOKOA

Arrantzaleen
Museoan
19:00etan

BISITA GIDATUA:
ARRANTZALEEN MUSEOKO
ERAKUSKETEA

Berbagai izango dan liburua:
‘Lorategiko festa’ - Katherine Mansfield
Senar-emazte bat eta bere bisitariak barrualde «ingeles»
batean berriketan. Ohiturazko komedia askoren eta
vaudeville askoren antzeko kontakizuna, beraz, neskamea
eta suhiltzailea eta guzti, eta baita ordularia eta guzti
be, ukazioaren grinak hartutako ordulari temoso eta
zirikatzaile honen hizketa beste pertsonaien hizketa
bezain esanguratsua baita askotan. Baina dana dago
edozein momentutan lehertzeko zorian, pertsonaien
ohiz kanpoko jokabidearen eta ustekabeko gertaeren
mehatxupean.
Antolatzailea: Bermeoko Udala

“Akurio eta Elkano 1519-1522. Bizkaitarrak lehen
munduko biran”
Xabier Armendarizek izen bereko erakusketaren inguruko
bisita gidatua eskeiniko dau
Gaztelaniaz
Dohainik / Leku mugatua
Erreserba beharrezkoa da. Abenduaren 1etik aurrera
Informazino gehiago: 946881171 telefonoan
arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus
www.bizkaikoa.bizkaia.eus

21

Astelehena

Bermeon zer?

BERBALAGUN
Opor aurreko topaketa birtuala
19:00etatik 21:00etara
https://meet.jit.si/
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24

Eguena
Artza
frontoian
16:00etatik
20:00etara

25

Barikua
San Frantzisko
elizan
13:00etan

28

Astelehena
Udal
liburutegian
11:00etan

OLENTZERO ETA MARI
DOMINGIRI HARREREA
Gonbidapenakaz egingo da, orduka, txandaka, kopuru
mugatuagaz eta osasun neurri danak zorrotz betearaziz.
Lanean egongo diran laguntzaileen esanak beteta dira
uneoro.
Bizi garan egoera dala eta, egun batzuk lehenago
emongo da informazino dana eta zehaztasunak
udalaren webgunean, facebooken eta twitterren. Bertan
jakinaraziko da non eta zelan hartu txanda ordua.
Antolatzaileak: Olentzeroren laguntzaileak eta Bermeoko
Udala

EGUBERRI MEZEA
Eguberriko meza abestua
Antolatzailea: Izaro abesbatza
Laguntzaileak: Frantziskotarrak
*Beti be posible bada egoeraren arabera
UMEENTZAKO TAILERRA

Raúl de la Cruz
“Sormena boterean”
Hitz-jokoetatik abiatuta, mundu pentsaezinetara eroaten
utziko dogu sormena
6 urtetik gorako umeentzat / 10 gehienez
Antolatzailea: Bermeoko Udala
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Martitzena
Udal
liburutegian
11:00etan

UMEENTZAKO TAILERRA

Maite Arrese “Emozio, istorio
eta yoga tailerra”
Istorio txikien bidez, emozioak ezagutzen eta yogaren
laguntzagaz lantzen ikasiko dabe
6 urtetik gorako umeentzat / 10 gehienez
Antolatzailea: Bermeoko Udala

Bermeon zer?
6

2020ko abendua6

29

Martitzena
Arrantzaleen
Museoan
11:00etatik
13:00etara
Araneko
kiroldegian
17:00etan
Araneko
kiroldegian
18:30ean

Artza
frontoian
Saio bi:
16:00etan eta
18:30ean

Bermeon zer?

UMEENTZAKO TAILERRA

Gabonetako tailerrak 2020
Gabonetako oporretan, Arrantzaleen Museoak Gabon
Tailerrak egingo dauz 5 eta 10 urte bitarteko umeei
zuzenduta. Ekintza didaktiko ezbardinak burutuz, umeek
arrantzaleen munduan murgiltzeko aukera izango dabe
Sarrerea: 1 € eguneko eta umeko (egunean bertan
ordainduko da)
Izen-emotea: abenduaren 15etik aurrera mezu
elektroniko bidez izango da.
Antolatzailea: Arrantzaleen Museoa
Informazino gehiago: 946881171 / arrantzaleenmuseoa@
bizkaia.eus / www.bizkakoa.bizkaia.eus

PIRRITX, PORROTX ETA
MARIMOTOTS
“Amaren intxaurrak” ikuskizuna
Sarrerak: umeak 5 € / helduak 10 €
Salmenta: Gizarte eta Kultura Etxean abenduaren 15etik
aurrera, goizeko 9:00etatik aurrera gehienez pertsonako
4 sarrera (gehienez nagusi 1, umeentzako lekua uzteko).
Aforo oso murriztua.
*Aforoa eta segurtasuna bermatzeko, adin guztietako
heldu zein umeek sarrerea euki beharko dabe frontoira
sartzeko.
Antolatzailea: Bermeoko Udala
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30

Eguaztena
Arrantzaleen
Museoan
11:00etatik
13:00etara
kiroldegian
10:00etan

Udal
liburutegian
11:00etan

UMEENTZAKO TAILERRA

Gabonetako tailerrak 2020
Gabonetako oporretan, Arrantzaleen Museoak Gabon
Tailerrak egingo dauz 5 eta 10 urte bitarteko umeei
zuzenduta. Ekintza didaktiko ezberdinak burutuz, umeek
arrantzaleen munduan murgiltzeko aukera izango dabe
Sarrerea: 1 € eguneko eta umeko (bertan egunean
ordainduko da)
Izen-emotea: abenduaren 15etik aurrera.
Antolatzailea: Arrantzaleen Museoa
Informazino gehiago: 946881171 /
arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus / www.bizkakoa.bizkaia.eus
UMEENTZAKO TAILERRA

Lur Usabiaga “Irudi majikoen
puzzlea, sorkuntza garatzeko
tailerra”
Tailer honetan haurraren irudimena estimulatzea da helburua,
jolas dibertigarrietan parte hartzen duten bitartean.
6 urtetik gorako umeentzat / 10 gehienez
Antolatzailea: Bermeoko Udala

Santa Maria
eleizan
19:00etan

31
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Eguena
Arrantzaleen
Museoan
11:00etatik
13:00etara

KONTZERTUA

GOSPEL ZIKLOA “Goiko gela”
Gonbidapenak batzea Gizarte eta Kultura etxean
abenduaren 21etik aurrera
Antolatzailea: Bermeoko Udala
UMEENTZAKO TAILERRA

Gabonetako tailerrak 2020
Gabonetako oporretan, Arrantzaleen Museoak
Gabon Tailerrak egingo dauz 5 eta 10 urte bitarteko
umeentzat. Ekintza didaktiko ezbardinak burutuz, umeek
arrantzaleen munduan murgiltzeko aukera izango dabe
Sarrerea: 1 € eguneko eta ume bakotxeko (bertan
egunean ordainduko da)
Izen-emotea: abenduaren 15etik aurrera.
Antolatzailea: Arrantzaleen Museoa
Informazino gehiago: 946881171 / arrantzaleenmuseoa@
bizkaia.eus / www.bizkakoa.bizkaia.eus

2020ko abendua

Araneko
kiroldegian
17:00etan

Bermeon zer?

9

BERMEOKO HIRUGARREN
ERAKUSLEIHO LEHIAKETEA
Egitasmo hau Bermeoko Udalaren
ekimena da, Bermeo Tuna World Capital
alkarteagaz alkarlanean. Lehiaketearen
gaia BERMEOKO NORTASUNA ETA IZAERA
izango da. Erakusleihoak abenduaren 9tik
19ra egongo dira ikusgai, biak barne.
BTWC elkartearen aukeraketea
Bermeo Tuna World Capital alkarteak
hegaluzea zein hegalaburra eta arrantza
apainketaren ardatz ipintzen dauan
erakusleihorik onena aukeratuko
dau. Bereziki hartuko dau aintzat
jasangarritasunarekiko konpromisoa
erakustea, mezu bidez (iradokita edo
erakutsita) edo materialetan.
Epaimahaiaren bozketea
Epaimahaiak, erakusleihorik onena
aukeratzeko, komertzioak bisitatuko dauz
eta puntuazinoa emango deutse, hurrengo
irizpideen arabera:
• Irudi komertziala eta produktuaren
aurkezpena
• Eszenaratzearen eta lanen akaberen
kalitatea
• Azken emaitza eta mezuaren
originaltasuna eta eraginkortasuna
• Bermeotar nortasuna
Herritarren bozketa
• Epaimahai hau Bermeoko erakusleihorik
onena aukeratu nahi dauan eta adinez
nagusia dan edozein pertsonak osatu ahal
izango dau. Salbuespena: erakusleiho
lehiaketako establezimendu partehartzaileetako jabeek ezin izango dabe
bozketan parte hartu.
• Herritarren bozketan, parte hartzen
dabenek euren datu pertsonalekaz
eskuorri bakar bat bete beharko dabe.
Eskuorri horretan lehiaketa honetan
parte hartuko daben komertzio guztiak
egongo dira eta behar- beharrezkoa
izango da bisitatzen dan establezimendu
bakoitzak bere zigilua jartzea. Parte
hartzen dabenetatik gitxienez 20
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establezimendu bisitatu beharko dira
eta euron zigiluak lortu. Parte hartzen
daben establezimenduak hainbat
gunetan adierazita egongo dira partehartze planoetan. Gune bakoitzean
zigilu kopuru zehatz bat lortu beharko
da, 20 zigilura heldu arte. Behin parte
hartzeko beharrezkoak diran zigilu
guztiak lortuta, bozketarako prestatuta
dauden hautestontzietan sartuko dira,
behar bezala beteta. Hautestontzi honek
honako leku honetan egongo dira: Kultura
etxean, Berhaz-en eta Behargintzan.
• Erakusleihorik onena aukeratzeko
botoa abenduaren 9tik abenduaren
19ra arte eman ahal izango da (biak
barne). Betetako esku-orriak ez badauz
eskatutako baldintzak betetzen,
Bermeoko erakusleiho onena aukeratzeko
bozketatik kanpo geratuko da. Bermeoko
erakusleihorik onena herritarren bozketa
bidez aukeratzeko, herritarrek emandako
bozkak hartuko dira kontuan.
Irizpide honek kontuan izanda, hartzen
diran erabakiak apelaezinak izango
dira eta udalak informazio akta bidez
jakinaraziko dauz. Akta honetan irabazi
daben komertzioen izenak jakinaraziko dira
eta baita herritarren partaidetza saritzen
daben pertsonen izenak be. Zozketa hori
abenduaren 21 eta 23 bitartean egingo
da eta udalaren webgunean, prentsan eta
sare sozialetan zabalduko da.
Erakusleiho onenei 3 sari emango jakez
honela banatuta:
• Erakusleiho onenari saria, Bermeo Tuna
World Capital elkarteak aukeratuta:
3.000 euro
• Erakusleiho onenari saria,
epaimahaiaren bozketa: 2.000 euro
• Erakusleiho onenari saria, herritarren
bozketa: 1.000 euro
Eta herritarren parte-hartzea saritzeko,
4 sari egongo dira, bakotxa 250 eurokoa.
Honek, lehiaketan parte hartu daben
establezimenduetan gastatu beharko dira.

2020ko abendua

Bermeon zer?
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KULTUR
ZERBITZUAK
Gaztelekua, Ludoteka, Bekoportala
eta Kultura Etxeko umeen txokoa
zarratuta egongo dira.

ERAKUSKETAK
NESTOR BASTERRETXEA
ARETOAN
LIHER GOIENETXEA
Abenduaren 18tik 27ra
19:00etatik 21:00etara

BERHAKUSKETAK
BERHAZ BULEGOAN
Berhaz bulegoko XXXVII. erakusketea
Maria Luisa Salazar
“Gure zutabeak” Gure ohiturak eta
gure hizkuntzak bakarrak egiten gaitu.
Astelehena, eguaztena eta barikua:
08:00-15:15
Martitzena eta eguena: 08:00-14:00
eta 16:00-18:00

ARRANTZALEEN MUSEOAN
“AKURIO ETA ELKANO 1519-1522.
BIZKAITARRAK LEHEN MUNDUKO
BIRAN”

Espedizioan parte hartu eben 33 euskal
herritarretatik 7 Bermeokoak ziren, eta
beste 14; Lekeitio, Bilbo, Portugalete eta
Mungiakoak, besteak beste.
Erakusketak nabigatzaile trebe
horien biografiari buruzko informazio
guztia jasoko dau, euren ametsak eta
motibazioak, ontzian izandako karguak
eta gorabehera ezagunak azalduko dauz,
bai euren bizitzari eta jatorriari buruzkoak,
bai bidaian zehar izandako gertaerei
buruzkoak. Elkanogaz batera munduari
bira emotea lortu ebenen irudia ahaztu
barik.
Sarrerea: orokorra: 2 €.
Zapatuetan doan
Antolatzailea: Arrantzaleen Museoa
Informazino gehiago: Tl. 946881171
e-maila: arrantzaleenmuseoa@
bizkaia.eus
Web: www.bizkaikoa.bizkaia.eus

ANTZERKI
TAILERRA
Abenduaren 2, 9, eta 16an, Kultura
Etxeko adinekoen txokoan.
19:00 – 21:00
Irakaslea: Jon Ander Urresti
Antolatzailea: Bermeoko Udala

2021eko urriaren 3ra arte
Museoko ordutegia:
Martitzenetik zapatura: 10:00 – 14:00
eta 16:00 – 19:00
Domeka eta jai egunak: 10:00 – 14:00
Astelehenak itxita.
Munduari lehen bira emon jakonean
hainbat euskaldun egon ziran postu
garrantzitsuetan, bereziki bizkaitarrak eta
hori Magallanes-Elkano espedizioaren
alderdi ezezagunenetako bat da.

12

2020ko
2020ko
abendua
otsaila

GIZ

GAZTEDI BUSTURIALDEA
BEKAK 2020
Lanekoak ez diran praktikak
Busturialdeko enpresetan

• Bizkaiko Foru Aldundiagaz batera
‘Gaztedi Busturialdea’ hitzarmena
sinatu daben udalerrietako batetan
erroldatuta egotea.

Iraupena: 6 hilabete.

Izen-emotea: GIZen eta www.
gaztedibusturialdea.eus webgunearen
bidez.

Baldintzak:

Antolatzailea: Gaztedi Busturialdea

• 18-25 urte izatea, biak barne
(edo 30 urte baino gitxiago izatea,
Gazte Bermea Sistema Nazionalean
inskribitutako pertsonen kasuan).

INFO + www.gaztedibusturialdea.eus eta
www.gizbermeo.blogspot.com

• Lanbiden lan eskatzaile moduan
agertzea.
• Lanbide Heziketako oinarrizko,
erdi-mailako edo goi-mailako titulua,
profesionaltasun ziurtagiria edo
unibertsitate titulua (diplomatura,
lizentziatura edo gradua) izatea.
• Jasotako prestakuntzagaz erlazino
zuzena daukan hiru hilabetetik gorako
lan-esperientzia ez izatea.

Bermeon zer?

BUSTURIALDEKO VII. ENPRESA
IDEIA LEHIAKETA
SARI BANAKETA EKITALDIA
Abenduaren 17an, Bermeon
Sariak:
1. saria: 3.000 € + urtebeteko doako
usufruktuan lan egiteko lanpostu
bat Arratzu Elkartegia Langunean
+ Urtebeterako aholkularitza
zerbitzua doan (Zerga, lan eta
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kontabilitate-aholkularitza. Torrealday
Aholkularitzak emondako saria).
2. saria: 2.000 € + urtebeteko doako
usufruktuan lan egiteko lanpostu
bat Arratzu Elkartegia Langunean
+ Sei hilabeterako aholkularitza
zerbitzua doan (Zerga, lan eta
kontabilitate-aholkularitza. Torrealday
Aholkularitzak emondako saria).
Lehen sektoreari lotutako ideia onena:
1.000 € (aurreko sarietako baten bat
jaso ez badau).
Sari berezia: COVID-19aren eragina
arintzera bideratutako enpresa-ideia
onena: 1.000 € (aurreko sarietako
baten bat jaso ez badau).

‘BERMESEX’ BERMEOKO
SEXOLOGIA ORIENTAZINO
ZERBITZUA
Hamabostero (abenduak 4 eta 18),
16:00etatik 17:30era, Bermeoko
Gizarte eta Kultura Etxean
Doako zerbitzua. Hartzaileak:
gazteak, gazteen gurasoak, gazteekaz
lan egiten dabenak (irakasleak,
hezitzaileak, tutoreak, begiraleak…).
e-posta: bermesex@bermeo.eus
Skype: orientazio.zerbitzua
Tel.: 644 898 661
Facebook: Orienta Zerbitzua
Twitter: @sexorienta

INFO + www.gaztedibusturialdea.eus eta
www.gizbermeo.blogspot.com
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2020ko
2020ko
2020ko
abendua
martxoa
otsaila

BERBALAGUN
OPOR AURREKO
TOPAKETA BIRTUALA

Abenduaren 21ean, 19:00 - 21:00
https://meet.jit.si/

GURA DOZU
PASEO-LAGUN IZAN?
Antolatzailea: Berbalagun
Info +: Tel.: 607 609 580 / HYPERLINK
“mailto:bermeoberba@gmail.
com”bermeoberba@gmail.com
Info +: http://berbalagun-bermeo.blogspot.
com

TALDEAK:
Asteazkenetan
12:00etan
Ostiraletan
17:00etan
Lameratik
Beste talde batzuk egin
nahi ditugu, eman izena !
emanizena.praktikatu.eus

Ibiltzea gustuko baduzu eta euskaraz
gehiagotan egin nahi baduzu proposamen bat
daukagu zuretzat: paseatzeko taldeak
Parte-hartzaileen disponibilitatearen arabera,
ibilbideak eta hitzorduak antolatuko ditugu.
Parte-hartzea dohainik da.

Informazio gehiago:
607 609 580

ZINEA NESTOR
BASTERRETXEA
ARETOAN

Astero filmeen informazinoa udalaren webgunean, Facebooken eta
Twitterren zabalduko da.
SARREREN PREZIOA:
Zapatu eta domeketan: 5,20 €
Astelehenetan, ikuslearen egunean: 4,50 €

Bermeon zer?
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2020ko abendua

Bermeon zer?
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2020ko abendua

Bermeon zer?
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Urtarrila
•
•
•
•
•

Errege Magoak
Umeentzako txotxongiloak
“Anita Maravillas”
Antzerki tailerra
Antzerkia: Vaiven teatro
“Erlauntza”
Kontzertua: XSakara

Jarri hemen zure publizidadea
Prezio: 250€
946 179 157
kultura@bermeo.eus

www.bermeo.eus

Lege-Gordailua: BI-3421-09 · Argitaratzailea: Bermeoko Udala, Kultura eta Hezkuntza Saila

