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GAZTE, kaleko antzerki-dantza 
ikuskizuna, OINKARI Dantza taldearekin 
elkarlan artistikoan

DANTZA PLAZARATZEA, ez al da 
jendea dantzara hurbildu eta gure 

kaleak biziarazteko modu EDERRA?

Hitzontziak dira. Totalak. Oliotegiko oiloen antzera nekez isilduko dira. Moko 

eragileak. Zalaparteroak! - gurean esaten den moduan, “berbati endemoninoak”. 

Nola ez ba! Egun bakoitza topera bizitzeko gogoan! Indarrez gainezka. Irrikitan, 

gartsu. Bizi.

Hauek dantza egitea dute gustuko. Baina ez dantza bakarrik, e?  Dantzaz gain, 

musika entzun, musika egin, kirola praktikatu, ikasi… Natur zaleak ere badira, 

bidaia zaleak, parrandero amorratuak, sexuan ekintzaileak.

Ez dira ergelak, ezta? Ez dira tuntunak. Ez dira zuetako batzuk uste duzuen 

moduko buruarinak. Oinak dituzte arin-arinak. Hori bai. Eta bihotza beti saltoka.

Gure antzera, hauek ere elkar sentitzea behar dute. Besarkadetan bildu, egonean 

egon, elkarri begiratu eta asko barik, elkar ulertu.

Hau oliotegi inperfektua eta errebeldea. Gazteak dira eta ez dira konforma 

errazak, eta ez daude gauza askorekin konforme. Gizarte honek ezarritako rolekin, 

etiketekin, aurreiritziekin, askatasun murrizketekin, hizkuntza sistemarekin, Mozal 

legeekin, inongo mugekin.

Ez dira konformatzen eta ez daude KONFORME!

Agurtzane Intxaurraga

Estreinaldia uztailak 2, 
Hondarribi



OINKARIk  2013an,  ia berrogei urteko ibilbidea gainean zuela, 
urrats berriak emateko beharra ikusi eta sentitu zuen. Nor zen 

eta zertan ari zen ahaztu gabe, HIKArekin lan egiteak euskal 
dantzari begirada ezberdinez begiratzeko aukera eman dio. 

Tradizioari eusteko modu bakarra, tradizioa berritzea eta 
berrinterpretatzea dela  sinetsita, bederatzi urteko elkarlana 

dute atzetik. 

HIKA Teatroak, aldi berean, Dantza, komunikatzeko eta 
eszena bizitzeko tresna oso aberatsa eta balekotzat jo 

du aspalditik. Mugimendu eszenikoaren oinarria izanda, 
Agurtzane Intxaurraga zuzendariaren formakuntzan, dantzak 

atal garrantzitsua izan du beti. Bere ikuskizunek asko dute 
koreografia eszenikotik. 

Amantalen ahotsa ikuskizunean egin zuten topo lehen aldiz 
Oinkarik eta HIKAk. 2012ko azaroa zen. Orduko hartan Gerra 

zibilean amantala jantzita bizitzari aurre nola egin erakutsi 
ziguten emakumeei buruz mintzatu ziren. 

Handik urte batera, 2013ko uztailean, Itsasoaren emazteak 
ikuskizuna sortu zuten elkarlanean. Ikuskizun honek, euskal 

dantza tradizionala oinarri hartuta, Euskal Herriko kostaldeko 
arrantzaleen emazteen bizipenak kontatzen zituen. 

Sagartu, kaleko dantza ikuskizuna izan da elkarlanean sortu 
duten azkena. 2017an estreinatu eta hiru urtez plazaratu 
dutena, zuzeneko musika, antzerkia eta dantza uztartuz.

OINKARI eta HIKAren arteko hirugarren sormen lana. 



Kaleak horren hutsik eta itzalita izan 
diren garai hauetan, KALEKO ikuskizun 
bat sortzeak, badu errebeldiatik, 
aldarrikapenetik, badu gutxi arte ohiko zen 
moduan, plazak jendez gainezka sentitzeko 
gogo eta ilusiotik. Badu askatasun egarritik 
eta, batez ere, badu dantza jendeari 
hurbiltzetik.

GAZTE
GAZTE kaleko DANTZA ikuskizun GAZTEa 
da.  GAZTEekin egina, GAZTEak mintzo eta 
mintzagai, eta publiko ORORI zuzendua.

Estetika eta lengoaia propio baten bila 
jarraitzeko asmoak eraginda, ikuskizunak 
euskal dantza abiapuntu izanda, dantza 
garaikidea eta garaiko dantza modernoak 
eta gorputz mugimendua uztartuko ditu, 
ahotsari ere tokia utzita.
 

Euskal folkloreko doinuei muzinik 
egin gabe, oinarri elektronikoa izango 
duten erritmoekin dantzatuko dugu, 
hip hop kulturaren kutsu handiarekin 
eta elektronikak sortzen dituen giroez 
inguratuta. 



Betiko gazte sentitzea askoren 

desio eta ametsa izan arren, 

GAZTEen kontra aritzeko joera 

oso hedatua dago gizartean. 

Hedatuegia. Pandemia 

garai honetan, adibidez, 

komunikabideak segurtasun 

neurriak hausten dituzten gazteei 

buruzko albisteekin  bete dira. 

Axolagabekeriaz jokatzea egotzi 

zaie behin baino gehiagotan, haien 

jokaerak kriminalizatuz eta haien 

ahotsa isilaraziz. 

Zer dute GAZTEek esateko, 

ordea? Zein iritzi dute bizitzen 

ari garenaz? Zein iritzi gizarte 

honen egoera politiko sozial eta 

kulturalez? Zein iritzi gurasoez, 

hezkuntza sistemaz? 

Zer dute buruan? 

Zer bihotzean?  Zerk 

mugiarazten ditu? 

Zerk biziarazi? Zein da 

haien AHOTSA? Zein 

haien DANTZA? Haien 

MUGIMENDUA?

Proiektuan, 17 eta 25 urte 

bitarteko hamabi dantzari 

eta bi musikari (DJ bat eta 

saxofonista bat). 
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Buruz ikasi? Kapitalak? Europako kapitalak? 
Zertarako? Serbiako kapitala? Ba, googleatu!!! 
Belgrado!

Tradizioa, tradizioa... Aizu, zureak ze zapore 
dauka? Bua txabal, hori hobe ahaztu. 



Zer naiz, popero, rockero, txonia, pijo, jurrutu edo 
hipster? Zer jartzen du zure etiketak? Biologiko, 
organiko, begano, edo kilometro 0? Ni %100 Miren 
naiz, Ane naiz, Aimar, Fermin… 
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Berotegi efektua, gasak, erraustegiak, 
energia zikinak, zabortegiak edo trapu 
zaharrak! Hemen dena sutara! 



Independizatu, etxetik joan, soldata bat irabazi, hamalau 
paga eta oporrak ordainduta. Jode, ze pelikula da hori?!!!  

Aizu, dantza 
egitea ez da oso 
gomendagarria. 
Guaya da, baina ez 
oso serioa, ulertzen? 
Hobeto karrera serio 
bat ikasi. Gizon serioa 
izateko. 



Maja, jatorra, langilea, saltsera, 
azkarra. Azkarra esan duzu? -Pena, 
marijakintsurik ez dugu behar. 

Politika. Zer da politika? A, politikariak, kongresoa, 
korrupzioa, txaletak, masterrak. -Yalokreo-, polita 
karrera.  



Artistak atxilotu eta lapurrak errege! 
Txiste bat dirudi, ezta? 

Ingelesa, bua! Frantsesa, beno. 
Gaztelania, topera! Galegoa, pizi-pasa. 
Katalana, -no me importa res-. Euskera. 
-Lo siento, no entiendo-. 

Zer? Aizu, nik ez daukat errurik 
Europan jaio izanaz! Bizitza tonbola 
bat da!



GAZTE da
Ilusioa, poza, bizipoza, irrintzia, indarra, gogoa, amorrazioa, oihua, 

aldarrikapena, plazerra, intziria, desioa, haserrea. EMOZIOA.  



Tradizioa 
berritzen & 
berrinterpretatzen
 

Oinkari Dantza Taldea Euskal Herriko dantzak jaso, ikasi eta erakusteko asmoz 

jaio zen. Hika Teatroa, aldiz, arte eszenikoak bizitzeko. Biak ala biak dira talde 

euskaldunak eta zeresanik ez, biek dute euskal kulturarekin eta herritarrekin 

konpromisoa. 

Tradizioa bizirik mantentzeko bidea, ordea, tradizioa etengabe eraldatzea eta 

berritzea dela sinesten dute. Munduari begiratu eta mundutarra izaten ausartu. 



arin-arinasoka-dantzamuxikoakbanakoabaltsakalejira zinta dantzaarratia

musika zuzeneandj bat  eta saxofonista bat. 

Kantua

Ei Gazte, badakizu,
buruarin batzuk omen gara gu. 

Ei gazte, badakizu, 
ez omen dugu ingurukoengan inoiz hausnartu. 

Alferrak, mimatuak, lotsagabeak
Pantailari begira egoten direnak, 

Horiek omen gara gu. 

Ahotsa kendu digute baina,
eman al digute inoiz?

Geure kabuz ikasi genuen
mikrofonoak hartu ta kalera irteten.

Ezetz! Ez diegula jarraitzen 
guretzat eginiko bideei

Ezetz! Ez garela, ez ergel,
ez ume ezjakinak oraingo gazteak. 

Baietz! Jarraituko dugula nahasten,
buruan dugun oro zalantzan jartzen.

Baietz! Hemen berriz gaude hanka sartzen, 
gure galderei erantzuna bilatzen

Arakatuz, probatuz, geureari eutsiz,
etorkizun duina eraikiz.

Gazte gara gazte,
ta ez gaude konforme.

Egingo gara munduaren jabe
inoren aurriritzirik gabe.

Ez, ez dut behar iritzirik 
ni nolakoan naizen esaten dutenik.

Ez, ez dut nahi faltsukeririk,
bizkarren atzean epaiketarik

Gazteak gara, gure erara bakoitzaren
denbora bakarra da.

Kirolariak, edo sofan etzanda,
argal, lodi, neska ta mutilak gara. 

Mundu ezberdinengatik arduratuak,
ikasketez nazkatu direnak,

edo ikastea gustuko dutenak,
ahotsa atera nahi dutenak,

dantzatzen erritmoak sortzen dituztenak.

Aterako gara denok kalera,
Abestuko dugu denok batera.

Sua Enparantza



OINKARI DANTZA TALDEA
Villabona, 1975

Oinkari Dantza Taldea helburu nagusi batekin sortu zen: euskal 
dantzak jaso, ikasi eta irakastea. Gaur, euskal dantzak oinarri hartuz, 
garaikidearekin eraiki eta interpretazioarekin transmitituko diren ideiak 
landu eta osatzea da bere bidea.

Azken urte hauetan konpromiso handia erakutsi du honetan, eta 
horrek aldi berean, ate asko eta elkarlan ugari egitera bultzatu du. 
HIKA Teatroarekin elkarlanean Itsasoaren Emazteak (2013) eta Sagartu 
(2017) ikuskizunak ondo ditu. Korrontzi Folk Taldearekin Infernuko 
Hauspoa (2010), Urratsa (2012), Tradition 2.1 (2013), Symphonic Bilbon 
(2014), Korrontzi Dantzan (2015) ikuskizunetan parte hartu du. Julen 
Alonso musikariarekin Sutan Dantzan ikuskizuna eszenaratzen ari da.  

Horrez gain, geroz eta ohikoagoa da ekitaldi instituzionaletan dantzan 
ikustea: Memoriaren Eguna, Gogora Institutuak antolatu eta HIKAk 
zuzendutako ekitaldia, 2016, Gernika margolana, garrasi lazgarria, 
bakearen ikur, Sabino Arana Sariak 2017, besteak beste.

Era berean, pandemia aurretik ohikoa eta ugariak izan dira atzerrira 
jaialdi ezberdinetara egin dituzten bidaiak: Danimarka, Herbehereak, 
Frantzia, Hungaria, Ingalaterra. 

Aipagarria ere taldeak erakusten duen maila Aurresku txapelketetan. 
Iazko ligan Maddi Davilak B sailako ikurra lortu zuen eta Beñat 
Beobidek D sailakoa. 

HIKA TEATROA 
Donostia, 1989

32 urteko ibilbidea Agurtzane Intxaurragaren zuzendaritzapean. 
Poesia bisuala eta errebeldia eszenikoa uztartzen dituen emakumea. 
Egun, hogeita zortzi ikuskizunek daramate HIKAren sinadura. Izaera 
sozial nabarmenekoak gehienak, ikusleari barne gatazkaren bat 
eragitako asmoz sortuak, denak. Oraintxe uztartzen ditu dantza eta 
kabareta, oraintxe bakarrizketa, zirkua edo irudi poetikoak. Osagai 
desberdinak, istorioak kontatzeko bide berriak jorratzeko pasioz 
aldioro.

Azken urteotako ekoizpenen artean nabarmentzen dira Koadernoa 
Zuri (2016); Oinkari Dantza Taldearekin elkarlanean sortutako Sagartu 
(2017); Txarriboda (2018) edo Tonbola (2020), pandemian sortutako 
kale ikuskizuna. 2022an Tarara estreinatuko du eta, bitartean, Clásicos 
Contemporáneos Andaluziako konpainiaren Seda (2021) koproduzitu 
du. Izan ere, ekoizpen propioez gain, enkarguak ere egiten ditu. 
Besteak beste, Intxaurragak Vidania Teatroren Agurra (2021, iraila) 
zuzentzen ari da.  
 
HIKA etengabeko bilaketa da, erronka artistikoen berrikuntza, bere 
ekoizpenen garaikidetasuna bermatzeko. Horrez gain, publiko 
berriak erakartzeko helburuarekin, HIKAk ohiko du Bitartekaritza eta 
Sentsibilizazio programak lantzea ikuskizunetan.



Agurtzane Intxaurraga 
Emakume bizkaitarra (Orozkon jaio eta hazi) 
eta antzerkigile donostiarra (34 urte lanean). 
Informazio Zientzietan lizentziaduna (EHU, 
1992). Egun Kultur Kudeaketako Masterra egiten 
ari da (UOC). Desagertutako Eusko Jaurlaritzako 
Arte Dramatikoko Zerbitzuan (Antzerti, 1989) 
aktore ikasketak burutu ondoren HIKA Teatroa 
sortu eta eszenatokiak bihurtuko ditu bere pasio 
eta ofizio, batez ere zuzendari eta dramaturgia 
lanak egiten. Tonbola, Txarriboda, Koadernoa 
Zuri, Hitzak, Aitarekin bidaian edo Sagartu dira 
HIKA Teatroarekin sortu eta zuzendutako lan 
batzuk. 

Halaber, HIKAren eskutik, erakunde publiko 
eta entitate pribatuentzat hainbat ekintza eta 
ekitaldi ekoiztu eta zuzenduko ditu: Gernika 
margolana, garrasi lazgarria, bakearen ikur, 
Sabino Arana sariak 2017; Trenak ekarri, gerrak 
eraman, Gipuzkoako Foru Aldundia (2016); Time 
Machine Soup, Donostia 2016; Afrika, Olatu 
Talka 2018, Donostia Kultura. Tarteka beste 
konpainia batzuentzat ere lan egiten du. Egun, 
Vidania Films eskoiztetxearen Agurra antzezlana 
zuzentzen ari da. Estreinaldia iraila 2021. Malas 
Compañías-en Letter (2016) eta Txatarra (2015) 
eta  Rojo Telón Zirko konpainiaren Yo soy ellas 
(2016) dira zuzendu dituen beste lan batzuk. 
Antzerkian ez ezik, telebistan eta zineman 
ere lan egin du. Telebistan EITBko Goenkale 
fikziozko saioan aktore zuzendari eta gidoilari 
lanak bete zituen (1994-2012). 2016an 
animaziozko bere lehen luzemetraia zuzenduko 
du: Teresa eta Galtzagorri (Dibulitoon Studio). 
Urte horretan bertan filma, Goya sarietarako 
izendatua izango da. 
Isiltasuna da bere doinurik gogokoena.

Eneko Gil
Kukai dantza konpainiako sortzaileetako bat, 
taldearekin hainbat dantza piezetan parte hartu 
du, gaurdaino. Ertza dantza konpainiarekin ere lan 
egin du, Asier Zabaletaren gidaritzapean Bihar jaio 
nintzen piezan. Bertan egindako lanagatik Premio 
a un bailarín sobresaliente saria eskuratu zuen, 
eta Ipar Karolinan egiten den American Dance 
Festivalen eta New Yorkeko Movement Researchen 
parte hartzeko aukera izan zuen. Beste dantza 
konpainia ezberdinekin kolaboratzeaz gain, euskal 
musika talde anitzekin ere lan egin du. 
Koreografia sormenei begira ere hainbat proiektutan 
murgildu izan da,  2016an Donostia hiriburutza 
kulturalaren inguruko proiektuetan hasi zenetik. 
Irakaskuntza eta sentsibilizazio jarduerak ere burutu 
ohi ditu. 
Enekok eta Agurtzane Intxaurragak lan harreman 
estua landu dute azken urteotan (Sagartu eta 
Tonbola, adibide). Ziurrenik, Eneko Gil Euskal 
Herriak eman duen dantzari sendoenetakoa da, eta 
baita ezagunenetakoa ere. Dantza tradizionaletik 
garaikidera dagoen bidean maisua da. 



Eneko Dieguez
Irunen jaioa 2004ko abenduaren 31ean,  Irungo Musika Eskolan hasi 
zituen saxofoi ikasketak, zortzi urte zituela.

Musikarekiko zuen interesa zela eta, Jazzaldiak TxikiJazz Big Band 
taldean parte hartzeko eman zion aukera aprobetxatu zuen. Halaber, 
Euskadiko Ikasleen Jazz Orkestran (EIJO) parte hartzeko probak 
gainditu ditu hainbat urtez jarraian.

Jazz ikastaro ezberdinak egin ditu: Bartzelonako Sant Andreu Jazz 
Education Stage (Dick Oatts, Scott Hamilton, Joan Chamorro, Andrea 
Motis,…), Balentziako Sedajazz Spring jazz meeting (Chris Cheek, 
Perico Sambeat, Francisco Blanco “Latino”…) 2019an bigarren postua 
lortu zuen Euskadiko “Musikari Gazteen” lehiaketan.

Gaur egun, Irungo kontserbatorioan saxofoi klasikoko ikasketak (gradu 
profesionala) amaitzear ditu, eta, aldi berean, jazz modalitateko 
musikako goi-mailako ikasketetarako sarbide-probarako prestatzen ari 
da Errenterian. 2020tik Irun Hiria Musika Bandako kide da.

Martin Arakama Biurrun, 
Little Martin Selektah izen artistikoarekin, reggae eta dancehall estiloak 
jorratzen dituen DJ tolosarra da. Karibear irletatik sortutako musika honek 
murgildu zuen mundu honetan, eta 2012 urteaz geroztik gelditu gabe 
ibili da, bai talde desberdinekin eta baita bakarka ere (Ziribulio Sound, 
Nikotina...), saio alaiak eta oso dantzagarriak emanez hainbat gaztetxe, 
herriko festa eta ekitaldi ezberdinetan.



Fitxa Artistikoa

Zuzendaritza eta Dramaturgia: 
Agurtzane Intxaurraga

Koreografia: 
Eneko Gil

Testuak: 
Agurtzane Intxaurraga (dantzarien kontakizunetan oinarrituta)

Dantzariak: 
Lierni Kamio, Aiora Escudero, Sua Enparantza, Fermin Escudero, Gorka Duran, Amaia 
Aizpurua, Beñat Monfort, Maitane Irurzun, Izaskun Aizpurua, Aimar Garaiar, Lide 
Bengoetxea, Gorka Granado 

Kolaborazioa eszenan: 
Eneko Gil, Agurtzane Intxaurraga

Musika konposaketa: 
Zigor Lampre (D.J Zigor)

Musika zuzenean: 
DJ Martin Little/ Zigor D.J eta  Eneko Dieguez saxofonista

Jantziak: 
Xabier Mujika

Diseinu grafikoa: 
Santos Bregaña. Laia

Argazkiak: 
Egoitz Bengoetxea “Otxabi”

Teknika: 
Iker Ugalde, Julen de La Iglesia

Ekoizpen exekutiboa: 
Hika Teatroa

Komunikazioa
Teresa Sala

Administrazioa. 
Asun Etxeberria

Banaketa. 
Hika Teatroa (Teresa 633252200/ 656792501)

Eskerrak Astigarragako Udalari

Zigor Lampre ///  DZ
21 urteko DJ ibilbidea.  Musika beltzaren zaletu amorratua. 
Euskal raparen aitzindari izan den (eta bi disko kalean dituen) 
Selektah Kolektiboaren sortzaile eta partaidea.  Munduko 
hainbat eszenatokitan aritu izan da talde ezberdinekin.  Maisu 
da biniloekin eta scratch-aren teknikan. Eta bere sesioetan hip 
hop, reggae, latin, funk, world music eta soul estilo musikalez 
goza daiteke. 

Egun Esne Beltza eta Okin Xin musika taldeetako kide 
da, Xabi Solano Maizarekin lan egiten du eta DJ sesio eta 
emankizunak eskaintzen ditu. 

Diskografia nabarmena: Selektah Kolektiboa – Euskal hip hop 
(2000), Esperientzien etorbidetik (2002) – ; Fermin Muguruza 
– Fm 99.00 dub manifest (2000), In-komunikazioa (2002), 
Sala Apolo, Barcelona 21/01/04 (zuzenekoa), Euskal Herria 
Jamaika Clash (2006), Asthmatic Lion Sound Systema (2008) 
– ; Gailu – Kutxa Beltza (2000) –; Ekon – Salatzen dut (2002) 
– ; Uek – Ganbaratik (2003) –; Pirritx eta Porrotx – Maite 
Zaitut (2005) –; Esne Beltza – Made in Euskal Herria (2008), 
Noa (2010), 3 Kolpetan (2011), Gora (2013), Esna (2015-2016), 
Ni (2018) –; Makala – Partió la tabla / Cartoon tune (2008) –; 
Arturo Cisneros – Bagdad Rap dokumentala (2003) –; Esne 
Zopak – Esnesaltzailearena (2009) –; Xabi Solano Maiza – 
Ereñozu (2016), Bi (2019) –; Zea Mays – 20 Urte (2017) –; Onki 
Xin – Biziko bagara erregeen buruak zapaltzeko izango da 
(2018), After-egon (2019)–. 



HIKA TEATROA
Aldapa kalea 14. Donostia. Gipuzkoa 

T 633 252 200 - 656 792 501
hika@hikateatroa.eus 
www.hikateatroa.eus


