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Amantalen ahotsa ikuskizunean egin zuten topo lehen 
aldiz Oinkarik eta Hikak. Billabonako Gazte dantzari 
hauek eta Agurtzanek (Gerra zibilean amantala jantzi-
ta bizitzari aurre nola egin erakutsi ziguten emakumeen 
omenez Amantalen elkarteak antolatu zuen ikuskizu-
nean). Lana bezain ederra izan zen Oinkari eta Hikaren 
arteko harremana, hasiera hasieratik. 

“Ilusioa, freskotasuna, gazteen berezko indarra, distira, 
pauso berriak ematen hasteko gogoa... guzti horrek txun-
dituta utzi ninduten. Hilabete batzuk geroago beraien 
ikuskizun berria zuzentzeko eskatu zidatenean ez nuen 
dudarik egin. Bai, nahi dut.” (Agurtzane)

“Agurtzanek zuen lan egiteko moduak, transmititzen 
zuen pasioak eta artistikoki buruan zituen ideiak ikusita, 
Oinkariren etorkizuneko proiektuetan leku garrantzitsua 
izango zuela garbi genuen”. (Oinkari)

Proiektuari ekin eta hilabete gutxira, elkarlanak edukian 
ez ezik forman ere lan mota berria ekarri du berarekin. 
Oinkarik eta Hikak koproduzioan aurkeztuko dute “Itsa-
soaren emazteak” ikuskizuna. Indarrak batuta datoz, ja-
kinda garai zail hauetan  elkarlana dela aurrera egiteko 
giltzarria. Sarea zabalduz emaitza hobea, emankorra-
goa eta batez ere guztiontzat aberasgarriagoa lortzeko 
helburuarekin. 



ITSASOAREN EMAZTEAK

Ikuskizun honek, Euskal dantza tradizionala oinarri hartu-
ta, Euskal Herriko kostaldeko arrantzaleen emazteen bi-
zipenak  kontatzen ditu. Hirurogei dantzari, lau musikari 
eta bi aktore bilduko dira taula gainean olatuaren joan 
etorrian, josi eta josi saretan barrena historia  bizi eta 
hunkigarria harilkatuz. Salitre usaineko emakumeen his-
toria da gurea. Haien  begietatik dantzatu nahi dugu, eu-
ren ahotatik kantatu, edota euren esku minberatuen azal 
gaziez hitz egin. Itsasoaren emazteak dira, kostaldeko 
bizitzaren piper eta gatza. Saregileak ofizioz, sardinerak 
afizioz.. 

“Karakterra biozu itsasoari aurre egiteko eta biharrari 
beldurrik ez.”

“Eskuokaz osatu dodaz arrantzale, zure zauriak eta 
eskuokaz bildu gure umeak eta egunero josi sareak. Es-
kuokaz lehortu baita erakutsi gura ez dodazan malkoak... 
dana egin dot saregilearen eskuokaz. Eta nik halakoetan 
pentzetan dot... hau usain ederra nire eskuena: salitre 
freskuarena!”



FITXA ARTISTIKOA

Dantzariak: Oinkari Dantza Taldea (Villabona) · Zuzen-
daritza eta dramaturgia: Agurtzane Intxaurraga · Dan-
tza garaikideko koreografoa: Maider Oiartzabal (Kukai 
Dantza Konpainia) / Hika Teatroa · Aholkularitza koreo-
grafikoa: EK-ia Kolektiboa / Kukai Dantza Konpainia · 
Musika originala eta zuzendaritza: Pello Ramirez · Mu-
sikoak zuzenean: Angel Unzu, Xabier Zeberio, Fredi Pe-
laez eta Pello Ramirez · Aktoreak: Miren Gojenola eta 
Agurtzane Intxaurraga · Soinu diseinua: Mikel Fernandez 
· Argien diseinua: Xabier Lozano · Eszenografia diseinua: 
Miren Intxaurraga · Jantzien diseinua: Azegiñe Urigoitia 
· Diseinu grafikoa: Atelier Laia

Talde teknikoa: ABS Iluminación eta Soinua · Produkzio 
zuzendaritza: Alazne Gurrutxaga eta Eneko Arteaga 
(Oinkari) · Produkzioa exekutiboa: Iker Ugalde · Esze-
nografia errealizazioa: Eskenitek · Ikuskizunaren bideoa: 
Aeroclick · Argazkiak: Karlis Medrano · Administrazioa: 
Olite Juaristi (Hika).

Banaketa: HIKA Teatroa (633252200) hika@hikatea-
troa.com



OINKARI DANTZA TALDEA (Billabona, 1975)

Dantzari hauen batez besteko adina 19 urtekoa izan 
arren taldeak duen eskarmentua esanguratsua da. 
Hainbat ikuskizunetan parte hartzeko aukera izan dute. 
Besteak beste: Infernuko hauspoa, Korrontzi Folk tal-
dearen eta Oinkari Dantza Taldearen arteko elkarlana; 
Ari du, Oinkari dantza taldeak Juan Kruz Igerabidere-
kin elkarlanean osatutako lana; Urratsa, Korrontzi Folk  
taldeak eta Oinkari Dantza Taldeak Igor Yebra dantzari 
esanguratsuarekin osatu zuten emanaldia.

Hortaz aparte, hainbat galetan partaide izan dira. Batzuk 
aipatzekotan, Amantalen Ahotsa, Amantalen Elkartean 
Gerra Zibilia bizi izan zuten emakumeen begietatik kon-
tatutako gala, Kosmodisea 2012 eta 2013 Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta 
Turismoko Departamentuaren ekimen honetan Agurtzane 
Intxaurragaren zuzendaritzapean.

Era berean, azken urte hauetan ugariak dira atzerrira 
jaialdi ezberdinetara egin dituzten bidaiak: Dinamarkako 
Triangle Folklore Festival, Holandako International Folk-
dance Festival Bolsward, Frantziako Festival Folklorique 
International du Rouergue, Hungriako Gyöngy Internatio-
nal Folklore Festival eta abar luzea. 

Azkenik aipatu behar da, Euskal Herriko Soinuzar Txa-
pelketako 4 txapeldun Oinkari Dantza Taldeko direla eta 
emanaldi honetan izango ditugula partaide: Lierni Kamio 
(2009), Izar Aizpuru (2010), Ane Urruzola (2011), eta 
Maddi Otegi (2013).



AGURTZANE INTXAURRAGA ETXEBARRIA 
(OROZKO, 1966)

Hika teatroko sortzaile eta kide 1990tik. Antzertin burutu 
zituen bere aktore ikasketak, baina laster hasi zen bere 
konpainiarekin antzerki obrak idazten, zuzentzen eta 
produzitzen, bidean hainbat sari eskuratuz. 

Bere azken lanak Aitarekin bidaian / El viaje de mi pa-
dre, (“2010 Donostia Antzerki saria”; “Garnacha de Ha-
roko ikuslearen saria ikuskizun onenari eta epai mahiaren 
izendapen berezia”; “Max saria 2011” euskarazko tes-
turik onenari); Suzanne Lebeau dramaturgo Kanadiarra-
ren Ogro Txikia/ El Ogrito Gorakada Konpainiarentzat 
(“Feten 2011. Dramatugiarik onenaren saria”); Ilargiaren 
bi aldeak/ Las dos caras de la luna, antzerki dantza eta 
zirkoa biltzen dituen ikuskizun familiarra; Hitzak/ Pala-
bras, hitzek eragindako tratu txarrei buruzko istorioa.

Horrez gain, urte guzti hauetan hainbat gala ekoiztu eta 
zuzendu ditu (Kosmodisea, Amantalen ahotsa, 75 urte, 
HABE 25…) eta telebistako gidoilari gisa ere lan egin 
du hainbat urtetan. Bestalde, Teresa eta Galtzagorri ipuin 
bilduma (Banakamedia) eta Maurizia Aldeiturriaga (Bide-
gileak bilduma) pandero joleari buruzko lana ere argita-
ratu ditu.



MIREN GOJENOLA 
(LEKEITIO, 1968)

Hika antzerki taldearen sortzailea eta partaidea hainbat 
urteetan (1996-2005). Besteak beste taldearekin antzez-
tutako lanen artean daude Bernando Atxagaren Henry 
Bengoa Inventarium, Yolanda Arrietaren Groau, umeei 
zuzendutako ikuskizuna eta Arantxa Iturberen liburuan 
oinarritutako Ai, ama! antzezlana. 

Azken urteetan beste talde batzuekin ere aritu da ant-
zezlan ezberdinetan, adibidez, Aizpea Goenagaren 
Ongi ibili (Pok) eta Tom Sharperen Wilt (Ados).

Era berean, telebistan ere aritu izan da bai aktore mo-
duan (Goenkale, Duplex ETB-ko saioetan edota Policías 
Tele5-ko saioan, adibidez) eta baita aktore zuzendari 
moduan ere Goenkalen. 

Gaur egun, antzerki tailerrak ere ematen ditu eta Zeinuen 
Hizkuntzan Diplomatua da. 



PELLO RAMIREZ 
(ORDIZIA 1966)

Akordeoiaren bidetik hasi zituen musika ikasketak orain-
dik umea zela. Gero, Roma Jablonsky maisuarekin osatu 
zituen violoncello goi mailako ikasketak Donostiako udal 
kontserbatorioan, ohorezko aipamena lortuz.

Bere ibilbidea interpretazio eta konposizio arloetara lo-
tuta joan da beti. Aipatzekoa da ere estudioko musikari 
bezala bere lan emankorra. Horretaz gain, irakaskuntza 
arloan, cello, akordeoi eta armonia irakasle da Ordi-
ziako musika eskolan.

Hainbat soinu banda sortu ditu antzerki telebista eta doku-
mentalentzako. Hala nola, Haize Oihalak, bakarkako le-
hen diskoa edota Eskuz Lurrari bere bigarrena. 
Alos Quartet laukotearen sortzailetako bat da, Benito ler-
txundiren ohizko taldekidea.

Diskagintza alorrean 100etik gora zenbatu daitezke ko-
laborazioen zerrendan.



MAIDER OIARTZABAL
(LASARTE, 1977)

Euskal dantza tradizionalean egin zituen arren bere lehen 
urratsak, 1994an, espresio-bide berrien bila ari zela, dantza 
garaikiderako interesa piztu zitzaion. Bere  formakuntza  ikas-
taro desberdinak jasoz gauzatu du, Balentzia, Frantzia eta Bart-
zelonakoak nabarmendurik Azken urteotan bere prestakuntza-
rekin jarraitu du dantza eta mugimenduaren ikerketari buruzko 
ikastaro eta tailer ugarirekin. 

Euskal Jaurlaritzak lagunduriko zenbait dantza proiektutan  par-
te hartu du dantzari gisa, Laket, Nadie Crece, Oz Alicia en Off. 
Zuzendu eta dantzatutako piezen artean, Apoiment- Desapoi-
ment eta Bidean aurkitzen dira, azkeneko hau bakarkako bere 
1go lana delarik. Dantzari gisa aritu da Ertza konpainiarent-
zat.  Aholkulari, asistente eta koreografi laguntzaile bezala aritu 
da Kukai konpainiarentzat hnuy illa (Max saria) emanaldiaren 
prozesu kreatiboan. Egun, Kukai konpainiarekin eta Baionako 
Etorkizuna proiektuarekin  lan egiten du dantza garaikideko for-
mazioa emanez.











Banaketa: 
HIKA Antzerki Taldea, S.L. Aldapa kalea 14. 
Donostia. Gipuzkoa · T 633 252 200 - 656 792 501 
hika@hikateatroa.com · www.hikateatroa.com


