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Ze gauza Europa.
Europa, ze gauza
A ze mendiak Europak.
A ze lakuak Europak.
Eta hondartzak? A ze hondartzak Europak!
Eta a ze literatura Europak,
Olerkari bikainak Europak!
Eta itzelezko antzerkia Europak.
A ze margolanak Europak.
Eta Europak daukan zinema?
Nola azaldu Europa, europar zinemarik gabe?
Eta Europako museoak?
Eta euroa!!!
A! Eta zer esaten didazue Eurovisionez?
Nork ez du europarra izan nahi Eurovisionen parte hartzeko?
A, ze abeslariak Europak!
ze monumentuak Europak
Ze hiltegiak Europak
Ze birusak Europak
Ze hobi Europak
Ze horma Europak eta ze harresi.

“Ez du zentzu handirik 
herri batean, hizkuntza 
batean bizitzeagatik harro 
egoteak, -bietan litekeen 
zoriontsuena izanda ere-, 
biak ala biak zoriaren edo 
patuaren ondorio direlako”
Emilio Lledó Andaluz por casualidad.

Ze TONBOLA Europak!



Zer da Europa? Zer gertatzen ari da Europan? Eta Europarrekin? Nortzuk dira 
Europarrak? Eta Europar peto-petoak? Eurovisioneko zaleak? Gutako askok  
Eurovisionekin ikasi genuen Europaz lehen aldiz.  Festa handitzat hartu genuen, 
baina Benjamín Jiménez-en Sueñan los peces con huelgas generales testu 
dramatikoaren Europa atalean irakur litekeen moduan, ahaztu egin zitzaien 
esatea, Europakoa, festa pribatua dela: “sarrera ukatzeko eskubide osoarekin”.



-BIZITZA TONBOLA BAT DA- ideia abiapuntu hartuta hasi ginen TONBOLA eraikitzen. Nork esango zigun orduan, kontzeptu 
horren egiak gaur horren krudel eragingo zigunik? Europaz hitz egin nahi genuen. Europako muga eta territorioez. Hitz egin 
nahi genuen askatasunaz, giza mugimenduez, migrazioaz, enpatiaz, solidaritateaz… Nork esango zigun orduan, hitz horien 
egia kolokan gera zitekeenik? Europako muga guztiak gaindituko dituen kabaret poetikoa. Umorea eta salaketa. Absurdoa 
eta errealitate gordina. Koktel “esplosiboa”.



Benjamín Jiménez madrildar 
dramaturgoaren Sueñan los 
peces con huelgas generales, 
izan du inspirazio tresna 
Agurtzanek istorio hau 
kaleratzeko. Gizakiaren 
zentzugabekeria eta 
hipokrisia agerian uzten 
duen testu burlati eta 
adimentsua. 



SINOPSIA
Ikuskizun honek tonbolero familia 
batek eta haren ahuntz atzerritarrak 
EUROPAn bizirauteko egin beharrekoak 
kontatzen ditu. Denetarik zozketatzen 
dute: oliba bilketarako lan-kontratuak, 
Danimarkarako familiak, ogi txigorgailua, 
maskarillak, bizitza sexuala berpizteko 
audioliburuak, “Made in Libia” markako 
paterak eta, horrez gain, EUROVISIONen  
parte hartzeko bi gonbidapenen balioa 
duen urrezko txartela.

-Ez du axola nor zaren, zer zaren, ezta 
sikiera zer izan nahi duzun. TONBOLA 
honek zuregatik erabakitzen du! 
CONGRATULATIONS! Irabazlea zara!



ZER DA TONBOLA? Inoiz baino aukera gehiago dituen ikuskizuna

KALE ANTZERKIA: Ekintzailea. Kaleak eta balkoiak alaitzeko sormen lana. Distantziatik, eta inoiz baino 
gertuago.

SORMEN LABORATEGI BIZIA: Talde lanean eta ikerketan oinarritua.  Beti martxan dagoen prozesua, 
egunez egun orainera egokitzen ari dena. 

PROIEKTU SOZIALA, INKLUSIBOA: Baztertuta dauden kolektiboekin eskuz esku lanean (etorkinak, 
adinduak, ijituak), sormen prozesuaren parte izatera gonbidatuz eta ikuskizunean zuzeneko ahotsa emanez. 
Emanaldi bakoitzean, kolektibo hauetako pertsona baten kolaborazioa izango dugu. 

EUROPARRA: Europa mintzagai, Europa desegiten ari den unean. 

MUGARIK EZ DUEN ISTORIOA, mugak gainditzea aukera bakarra delako. Mobilitatearen eta 
migrazioen kontzeptuez gain, gainditutzat jotzen genituen beste esanahi asko erdigunean jarri ditugu: 
enpatia, arrazakeria, konfiantza, elkartasuna, beldurra. 

DIZIPLINA ANITZA: Antzerki fisikoa, panpinen manipulazioa, dantza, kantua, testu lana, umore absurdoa, 
kabareta. Leku eta estilo anitzeko artisten arteko topaketa.  

BABEL TXIKIA: Euskara, gaztelania, ingelesa, frantsesa, katalana… Hizkuntzen arteko topaketa txikia. 

UMOREA, absurdoa eta gordina. Filtrorik gabea. Erokeria poetikoa.

FESTA: Nork ez du europarra izan nahi Eurovisionen parte hartzeko? Europako jaialdirik zaharrenean 
parte hartzeko aukera. 

IKUSKIZUN PARTEHARTZAILEA: Ikuslea erdigune. Beharrezko metroak mantenduta ere, ez da mugarik 
izango gu eta ikusleen artean. TONBOLA honek ez du mugaz ulertzen. 



Welcome to Eurovison!  Ongietorriak 
Eurovisionera! Bienvenido! Benvingut! 
Herbereetako Rotterdamgo Ahoy aretotik zuzen-
zuzenean!! Hemen ez da arimarik kabitzen. 
Aretoa erabat gainezka eta jendea iletatik 
tiraka! Bost minutu besterik ez dira falta 
jaialdia hasteko, baina guk bitartean TONBOLA 
honetako urrezko txartelaren zozketa egingo 
dugu: Eurovisioneko 65. edizioan parte hartzeko 
gonbita 2 pertsonentzat!!! 

Jazintari 2016an Fenosak, Endesak, Iberdrolak, 
ze inporta ote du izenak, argia moztu zion eta 
orduan etxeko ate eta leihoak ireki eta izarrak 
pizten hasi zen. Itxialdian, ahizpa eta lagun 
parea galdu ditu. Orain kalean da berriro, auzoko 
amona. Beti bezain esku zabal, izarrak pizten eta 
bakoitzari bere izenetik deitzen.



AURRERA 

Osasun neurri guztiak hartuko ditugu: eskularruak, maskarillak, 
desinfektanteak eta, beharrezkoa bada, distantzia neurriak aktoreen artean. 

Anitzak dira kalean lan egiteko aukerak:

Plazaren erdian kokatua imajinatzen gara antzezten, etxebizitzaz inguraturik, 
jende multzoa leiho eta balkoietatik begira. Beste jende talde zenbatu bat, 

gurekin, kalean parez pare aulkietan eserita. Garaiko “Corrala de comedias” 
handi horietako bat irudikatuz. Kultura partehartzaile eta hurbilaren irudi. 

Izan gure konplize! 



PERTSONAIAK





ESZENOGRAFIA 



LANTALDEA 
EGILEAK 

AGURTZANE INTXAURRAGA  HIKA Teatroko zuzendaria, antzerkigilea. Bere burua teatreratzat jotzen du. Kalean gustura sentitzen dela dio. Jendearekin zuzeneko harreman horrek 
piztu egiten omen du, eta egiten duenaz kontzientzia handiagoa izateko aukera ematen omen dio kaleak. Antzerkiak entretenitzeko baino zerbait gehiagorako izan behar duela sinetsita dago: 
zirikatzeko, erantzuteko, galdetzeko, eraldatzeko, aurka egiteko, mundua beste begi batzuetatik ikusteko. Bereak emakume baten begiak dira. Muga asko izan ditu bizitzan eta TONBOLA, 
hauek gainditzeko aukeratzat dauka.

BENJAMÍN JIMÉNEZ Literatura Konparatuan eta Literaturaren Teorian lizentziaduna. 2008an Teatro Sumergido konpainia sortzen du, eta bertan zuzendari eta dramaturgo lanak 
egingo ditu. Antzerki Master-ean Turlitava Teatro konpainiako sortzaileekin kointzidituko du. Marx en Lavapiés izeneko obra sortuko du, eta hainbat blog abiaraziko ditu: La Carcoma eta Objetos 
reciclados y encontrados, besteak beste. 2019an Sueñan los peces con huelgas generales testua idatziko du, TONBOLAren inspirazio iturrietako bat. 

IÑAKI DIEGUEZ Bederatzi urterekin akordeoia jotzen hasi eta gaur, gelditu gabe dabil. Nazioarteko irakasleak izan zituen maisu: Max Bonnay, Viatseslav Semionov, eta Mogens Ellegard, 
adibidez. Nazioartean (Europa, Estatu Batuak) hasiko da kontzertuak ematen. Musika klasikoarekin hasi arren, laster egingo du garaikidera saltoa. Euskal kantutegiko musikari askoren taldekide 
ere izan da (Gontzal Mendibil, Amaia Zubiria, Urko…). Zinema banda askotan ere parte hartu du (El Olivo, Dantza, El faro de las orcas…). Sei diska argitaratu ditu: Iñaki  Dieguez 1996, Collage 
1998, Historias de Patrick Busseil 2000, Crossing time 2007 eta Birak 2012. 2008an nazioarteko Cirque du Soleil taldearekin lanean hasiko da 1000 emanalditik gora eginez. Euskal Herrira 
bueltan, 2016an HIKAren Sagartu ikuskizunaren musika sortuko du. Harrez geroztik, lan harreman etengabea dauka taldearekin.  

OSCAR DE PAZ Arte Ederretan lizentziaduna, 1994etik, eskultura, argazkigintza eta antzerkia uztartzen ditu. Azken hau, La Danaus konpainiarekin, bertako kide eta eszenografo izanda. 
2005ean Antigua i Barbuda konpainian erkide gisa sartzen da, eta bertan jardungo du 2017ra arte. Horrez gain, honako taldeekin ere lanean aritu da: Banbalua, Sol Picó, Los Corderos, 
Hortzmuga, la Carátula, Circ Teatre Modern, Efimer, Gorka Ganso, Elemento3 fx. 

NAHIA SALABERRIA  Seattle-en urtebetez ikasi ondoren, Irungo Kunsthal Eskolan Diseinu grafiko eta Publizitate ikasketak burutuko ditu. Gero, moda eta arte eszenikoen 
mundura salto egitea erabakiko du eta Donostiako AEG Ikastetxean burutu ditu patroigintza eta moda eta neurrira egindako eta ikuskizunetarako jantzien teknikari heziketa zikloak. Dantzaz 
Konpainiarekin hasiko du ibilbide profesionala. Ondoren, honako konpainia hauekin lan egiteko aukera izan du: Kolektibo Baakai Katiuska eta Ma Kolektiboarekin, besteak beste. HIKA teatroak 
eskaini dio orain sortzen jarraitzeko aukera.

SANTOS BREGAÑA Bi adar uztartzen ditu, batetik, diseinua eta arte zuzendaritza Atelier Laian – harriduren fabrika-  eta bestetik, irakaskuntza eta lan artistikoa ondorengo zentroetan: 
Iruñako Arkitektura Eskola (diseinuko goi mailako 2. eta 3. graduak); Donostiako Arkitektura Eskola (Gastronomia Espazioen diseinu aholkularitzan masterra. Aretoaren eta bere objektuen 
diseinua, tailerra); Bilboko Arte Ederren Fakultatea (Zeramika: Artea eta Funtzioa Masterra). 2008an Sphere saria jasoko du Art Director Club NY-en eskutik, Mugaritz jatetxearentzat hasieratik 
egindako lanagatik. Horrez gain, Kultura eta gastronomiaren zabalkundea ardatz duen Tabula argitaletxea zuzendu du.



INTERPRETEAK

MIREN GOJENOLA HIKAko sortzailetako bat izan zen. Egun, harreman estua jarraitzen du izaten taldearekin. Zehatz esanda, duela lau urtetik hona HIKAren ikuskizun guztietan egon 
da, aktore edota zuzendari laguntzaile. Eszenaren jabe da, umorea eta antzezten dituen pertsonaien freskotasuna eta eszenaren poetikaren arteko oreka eskainiz.

IÑIGO ARANBURU  Iñigok pelikula eta telesail ugarietan egin du lan. Handia, Diecisiete, Ventajas de viajar en tren, Morir, Cuéntame cómo pasó, Goenkale edo El Cor de la Ciutat, barne. 
Halaber, LA GUAPA Teatre konpainiako kide sortzailea da eta, besteak beste, Opció B, Call Center edo El Biograf muntaietan parte hartu du. Agurtzanek eta Iñigok Euskal Aktoreen Batasunak 
bultzatutako Sormenaren parte izan ekimenean izan zuten elkarrekin estreinakoz lan egiteko aukera. Harrez geroztik, proiektu ezberdinetan elkarrekin aritu dira. Orain TONBOLA iritsi da eta, 
berarekin, tonbolero ezin hobea.

JON ANDER ALONSO Bere ikasketak Donostian hasiko ditu, AET-TAEn. Ondoren, Ginebrako École de Théâtre Serge Martinen borobiltzen du bere oinarrizko formakuntza. Bere 
ibilbide profesionala Euskadi, Frantzia eta Suitza artean kokatzen da. Suitzan bertan, Ginebrako Théâtre Spirale konpainiarekin lan egingo du proiektu desberdinetan. 2018an Ze Onda 
konpainia sortu eta Heriotz Bikoitza ikuskizuna ekoiztuko du. Telebistan eta zinean ere aritua da, Handia (Jon Garaño, Aitor Arregi) Errementari (Paul Urkijo), Iheslariak ETBrako telesaila (Jabi 
Elortegi), besteak beste.

ENEKO GIL Dantzari honek eta Agurtzane Intxaurragak lan harreman estua landu dute azken urteotan (Sagartu adibe). Ziurrenik, Eneko Gil Euskal Herriak eman duen dantzaririk 
sendoenetakoa da, eta baita ezagunenetakoa ere. Dantza tradizionaletik garaikidera dagoen bidean maisua da, eta bere partaidetza, ikuskizunak gorputz mugimenduari emango dion 
garrantziaren bermea izango da.

SANDRA FDEZ. AGIRRE Aktorea, titiritera, abeslaria, biolontxelo jotzailea. Zinez emakume sendoa, gaitasun eszeniko oso osokoa. Eskarmentu handia dauka kale antzerkian, 
eskarmentu handia dauka gorputz espresioan eta, zer esanik ez, txotxongiloen erabileran. Taldea ezagutzen du eta HIKArekin lan egiteko aukera berri honekin ilusioak jota dagoela aitortu du. 
Ama izan denetik eszenari ikuspuntu berri batetik so egiten omen dio.

MARYSE URRUTY Maryse Antton Lukurekin hasi zen antzerkian. 2015an, 13R3P konpainia sortu zuen, aktore, idazle eta zuzendari lanak garatuz. Besteak beste, Il était une fois 
l’Internet / Behin bazen Internet eta Bureau des Exils ikusgarriak atera zituen. 2017an lehen aldiz lan egingo du euskaraz, Itzuli, bere konpainia berriarekin. Egun, Baionan bizi da eta Entre les 
Gouttes, Hecho en Casa, Jour de Fête eta Atx Teatroa konpainiekin lan egiten du. Duela hilabete batzuk, Agurtzanek Baionan ikusi zuen estreinakoz lanean, Cyrano ikuskizunean, eta gorputz 
osotik komunikatzen duela iruditu zitzaion.



FITXA ARTISTIKOA ETA TEKNIKOA

Egilea. Aktoreen inprobisazioetatik abiatuz, Agurtzane Intxaurragaren dramaturgia. 
Testuak. Agurtzane Intxaurraga, Benjamín Jiménez.

Aktore taldea. Eneko Gil, Miren Gojenola, Iñigo Aranburu/ Jon Ander Alonso, Sandra Fdez. 
Agirre/ Maryse Urruty.

Kolaborazio berezia. Ellach Elhadi, Trekya Ment Gremich, Hector Gonzalez Moreno, Roberto 
Tananta Awanari, Nacer Eddine Bounezra, Ninetu Embarec Lehbib. 

Zuzendaritza. Agurtzane Intxaurraga.
Zuzendari laguntzailea. Jon Ander Alonso.

Musika. Iñaki Dieguez (musika originalak), Bill Martin & Phil Coulter (“Congratulations”), María 
José de Ceratto & Aniano Alcalde (“Vivo cantando”), Toni Ten & Xasqui Ten (“Europe´s living a 

celebration”); Manuel de la Calva & Ramón Arcusa (“Voulez vous dancer avec moi”). 
Koreografia. Eneko Gil.

Jantzien diseinu eta egitea. Nahia Salaberria
Panpinak. Urko Redondo Pescador.

Eszenografiaren diseinua eta eraikuntza. Oscar de Paz.
Grafikaren diseinua. Santos Bregaña.

Argazkiak. HIKA Teatroa.
Promozio bideoak. Acrónica Producciones eta Pausa Digital.

Talde teknikoa. Eraginstac.
Administrazioa. Asun Etxeberria.

Komunikazioa. Teresa Sala.
Banaketa. HIKA Teatroa (Agurtzane Intxaurraga & Teresa Sala).
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