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Maiatzaren 17an Homofobia eta Transfobiaren Nazioarteko Eguna ospatzen da. Egun horren helburu 
nagusia honakoa da: hainbat jarduera mota sustatu eta koordinatu nahi da, lesbianek, gayk, transexualek, 
transgeneroek, bisexualek eta intersexualek (LGTTBI kolektiboa) jasaten duten diskriminazioa, 
estigmatizazioa eta indarkeria salatzeko eta honi aurre egiteko. Horrez gain, lortzen den guzti ospatzeko 
eguna da, berdintasunean oinarritutako eta diskriminaziorik eta indarkeriarik gabeko gizartea eraikitzen 
jarraitzeko eguna, non pertsona, organizazio eta erakunde guzti-guztien ekarpena ezinbestekoa den. 

ZINEFORUMA
Montehermoso Kulturunea • Ordutegia: 19:00etatik 21:00etara. Sarrera librea izango da toki guztiak bete arte.
* Haurtzaindegi zerbitzua eta edo zeinu-mintzairako interpretea behar baduzu, hiru egun lehenago eskatu: 
945.16.13.45 / igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org

 Maiatzak 11 (astelehena):
CLOUDBURST

Zuzendaria: Thon Fitzgerald
Aktoreak: Olympia Dukakis, Brenda Fricker, Ryan 
Ducette, Kristin Booth
Kanada / 2011 / 94’
Jatorrizko bertsioa ingelesez eta azpitituluak gaztelaniaz.
Eztabaidaren hizkuntza: gaztelania.

Aurpegian irribarrea marrazten dizun pelikula da honako 
road-movie hau. Dotty eta Stellak 31 urte daramatzate 
elkarrekin bizitzen Maineko kostan (Estatu Batuak). 
Dottyren ilobak bere amona zaharren egoitzan sartzea 
erabakitzen duenean, Stellak ezingo du hori saihesteko 
ezer egin. Gau batean Stellak Dotty erreskatatu eta bidaian 
joango dira Kanadarantz bertan elkarrekin legalki ezkondu 
ahal izateko. Bidean, autostop egiten duen gaztea ezagutu 
eta beraiekin batera abiatuko da hau maitasunez betetako 
bidaia luze eta zail batean.

 Maiatzak 12 (asteartea):
JONGENS

Zuzendaria: Mischa Kamp
Aktoreak: Gijs Blom, Ko Zandvliet, Jonas Smulders, Ton 
Kas, Stijn Taverne
Holanda / 2014 / 78’
Jatorrizko bertsioa nederlanderaz eta azpitituluak gaztelaniaz.
Eztabaidaren hizkuntza: gaztelania.

Bere udako oporretan zehar, Siegerrek atletismoko taldean 
entrenatzen du nazioarteko errelebu lasterketa parte 
hartu ahal izateko. Marc ezagutzen duenean, taldeko 
partaide berria, adiskide bati dagozkion sentimenduetatik 
haratago doazen sentsazio berriak deskubrituko ditu. 
Siegerrek bere buruaren kontrako borrokari ekingo dio. 
Bitartean, lehiaketaren eguna gerturatzen doan heinean, 
Marcek ere interesa elkarrenganakoa dela azaltzen 
joango da pixkanaka. Nerabeen arteko maitasun istorio 
polita eta sentikorra. Zinegoak 2014an ikusi ahal izan zen 
“Matterhorn” pelikulagatik Antzezlari Onena Saria eskuratu 
zuen Ton Kasek antzeztua, besteak beste. 

DINAMIZATZAILEAK: Pau Guillén, “Zinegoak” gaylesbotrans nazioarteko zinema jaialdiaren zuzendaria, eta Karmele 
Merino, “Hegoak” elkarteko talde teknikoko kidea.



 Maiatzak 14 (osteguna):
FUORISTRADA

Zuzendaria: Elisa Amoruso
Aktoreak: Giuseppe Della Pelle, Marioara Dadiloveanu, 
Daniele Acciobani.
Italia / 2013 / 68’
Jatorrizko bertsioa italieraz eta azpitituluak gaztelaniaz.
Eztabaidaren hizkuntza: gaztelania.

Beatricek mekanika-lantegia dauka Erroma hiri-inguruan. 
Mariana ezagutu du, den bezalakoa onartzen duen erizain 
errumaniarra. Elkar maitemindu eta ezkontzen dira. 
Marianaren semearentzat Beatrice aita eta ama da aldi 
berean. Konbentzionalegia den herri batean elkarturik bizi 
den familia ez konbentzional baten maitasun istorioa. 

ITZAL-ANTZERKIA
HAURRENTZAT
5 eta 10 urte bitarteko neska-mutilentzat
Montehermoso Kulturunea 
EUSKARAZ: 11:30etik 12.30era 
GAZTELANIAZ: 13:00etatik 14:00etara
Sarrera librea izango da toki guztiak bete arte
* Haurtzaindegi zerbitzua eta edo zeinu-mintzairako 

interpretea behar baduzu, hiru egun lehenago eskatu:   
945.16.13.45 / igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org

 Maiatzak, 17 (igandea):
TITIRITESA

Kontalaria: Bego Alabazan
Egilea: Xerardo Quintiá
Euskadi / 2014 / 45’

“Titiritesa” ipuin herrikoi ausarta da emakumeen arteko 
harreman homosexualei buruz hitz egiten baitigugu. Saio 
honetan, Bego Alabazanek maitasun istorioa kontatzen 
digu naturaltasunez, umorez, musikarekin eta itzalen 
koloreen bidez. Maitasunak bezala, itzalak ere kolore 
ezberdinak eduki baititzake. 

“Titiritesa” liburua (egilea: Xerardo Quintiá, egile 
gailegoa) izan da Bego Alabazanen lanaren inspirazioa.

DINAMIZATZAILEAK: Pau Guillén, “Zinegoak” 
gaylesbotrans nazioarteko zinema jaialdiaren zuzendaria, 
eta Karmele Merino, “Hegoak” elkarteko talde teknikoko 
kidea.

Maiatzaren 17an Homofobia eta Transfobiaren Nazioarteko Eguna ospatzen da. Egun horren helburu 
nagusia honakoa da: hainbat jarduera mota sustatu eta koordinatu nahi da, lesbianek, gayk, transexualek, 
transgeneroek, bisexualek eta intersexualek (LGTTBI kolektiboa) jasaten duten diskriminazioa, 
estigmatizazioa eta indarkeria salatzeko eta honi aurre egiteko. Horrez gain, lortzen den guzti ospatzeko 
eguna da, berdintasunean oinarritutako eta diskriminaziorik eta indarkeriarik gabeko gizartea eraikitzen 
jarraitzeko eguna, non pertsona, organizazio eta erakunde guzti-guztien ekarpena ezinbestekoa den. 

ZINEFORUMA
Montehermoso Kulturunea 
Ordutegia: 19:00etatik 21:00etara.
Sarrera librea izango da toki guztiak bete arte.
*  Haurtzaindegi zerbitzua eta edo zeinu-mintzairako
 interpretea behar baduzu, hiru egun lehenago eskatu: 
 945.16.13.45 / igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org


