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Kontuan hartu beharreko oharrak
1. Hitzaldietan, zeinu-hizkuntzako interpreteak egongo dira. Gainerako jardueretarako interpreterik behar izanez gero, jakinaraz iezaguzue hiru egun
lehenago, telefonoz edo posta elektronikoz: 945 161 345 / igualdad.adm@
vitoria-gasteiz.org. Gauza bera, haurtzaindegi-zerbitzua behar izanez gero.
2. Ikastaroetako eta lantegiretako tokiak iritsiera-ordenaren arabera esleitzen dira, zozketarik egin gabe. Lekuak agortuz gero, ez da erreserba-zerrendarik sortuko.
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3. Gasteizko elkarte eta gizarte-taldeek berariaz eskatutako jarduerak barne
biltzen ditu eskolak, eta haien interes eta premien alderdi batzuei erantzutera daude bideratuta. Elkarlan hori giltzarria da, bai elkarrekin ahalduntzeko, bai hiriko elkartze-ehuna sendotzeko. Hori dela-eta, jarduera
horiek dohainik eskaintzea erabaki du Berdintasunerako Zerbitzuak, eta
elkarte horietako kideak ez direnentzat ere irekita daude.
4. Udal-instalazioen bazkide zaretenok kuota murrizteko aukera duzue ordaindu beharreko ikastaroetan zein lantegietan.
5. Langabezian zaudetenok dagokion prezioaren %15eko beherapena izateko eskubidea duzue. Horretarako, nahikoa da Lanbideren «izen-emate
aldiko ziurtagiria» aurkeztea, jardueran izena eman aurreko zazpi egunetan jaulkitakoa.
6. Gizarte-babesgabetasuneko egoeran zaudetenok jarduerak doan izatea
eska dezakezue, gizarte-zerbitzuen ziurtagiria aurkeztuta.
7. Izena eman baduzue baina azkenean jarduera egin ezin baduzue, jarduera
hasi baino lehen baja ofizialki ematea eskatzen dizuegu (edozein gizarte-etxetan jakinaraz dezakezue). Hala, beste batzuek hartu ahalko dute
zuen lekua, normalean beteta egoten baitira. Gainera, baja ofizialki emanez gero, ordaindutako kuota itzuliko dizuegu, dirua zuen banku-kontura
sartuz (ordaindutako zenbatekoaren % 15 atxikiko dugu, kudeaketa-gastu gisa).
8. Gutxieneko izen-emate kopurura iristen ez diren jarduerak bertan behera
geratuko dira. Horrelakoetan, ordaindutako kuotaren %100 sartuko dizuegu banku-kontura.
9.

A25 zigilua duten jarduerak Emakumeenganako Indarkeriaren Kontrako
Nazioarteko Eguneko programazioan daude kokatuta.

10.

M8 zigilua duten jarduerak Emakumeen Nazioarteko Eguneko programazioan daude kokatuta.

11.

M17 zigilua duten jarduerak Lesbo-Gay-Transfobiaren Kontrako Nazioarteko Eguneko programazioan daude kokatuta.

Feminismoak
10 edizio
2011ko azaroan, Gasteizko Berdintasunerako Zerbitzuak lehenengo ikastaro eta lantegiak
abiarazi zituen: “Gizartean eragina izan dezaten,
emakumeei zuzendutako ikastaro eta lantegiak”. Izen lotsati
hura hartu zuen proiektua, ordea, jabekuntza eskola bihurtzeko jaio zen, beste udalerri euskaldun batzuetan zeudenen antzekoa, hiritarrentzat interesgarri suertatzea lortzen bazuen
behinik behin.
Hasiera-hasieran egin genituen hamaika jarduera haiek apurka
gero eta gehiago izan ziren, hirurogeita hamar baino gehiago
izan arte, eta, denboraren poderioz, ikastaro eta lantegiei hitzaldiak, zineforumak, antzezlanak, kontzertuak, irakurle-klubak eta
#FeminismoanItzel ere batu zitzaizkien. Azken hori 18 urtetik
beherako haur eta gazteentzat sortutako ekimen-sorta dugu.
10 edizio hauetan, Berdintasunerako Zerbitzua ez da bakarrik
ibili. Alboan talde feminista eta LGTBI ugari izan ditu, emakumeen elkarteak eta talde mistoak, baita tokian tokiko hainbat
gobernu-talde ere. Zerbitzuaren ikuspegi feminista babesteaz
gain, haiei esker bermatu da proiektuaren jarraikortasuna. Edizioz edizio bertaratu diren hamaika lagunek, emakumezkoak
gehienak, esanahia eman diote. Guztiok egin dugu posible, elkarrekin, Gasteizen egun dugun Jabetze Feministarako Eskola.
Emakumeen eta LGTBI lagunen eskubideak ezbaian jarri izan
dira maiz −zeinbaitetan, azpikeriaz; bestetan, oldarkor−, are eztabaida-leku publiko batzuetan ere. Mehatxu horren aurrean,
guk editorial honen bidez feminismoaren 10 edizioei duten garrantzia aitortu nahi diegu.
Urteurrena ospatzeko, berritasun asko dugu programazioan!
Besteak beste, nabarmentzekoak dira planeta osoko txokoetako hainbat aktibistak emango dituzten hitzaldiak, Feminismo
Dekolonialari eskaini dizkiogunak. Hitzaldiok online izango dira,
lehen lauhilekoko gehienak bezalaxe. Hala, covid-19ren aurka
borrokatzen lagunduko dugu eta, horrela, bizitzera behartu
gaituen aro gris honetatik irtetzeko gure apurra jarriko dugu.

Betoz beste 10 edizio!
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2020-2021EKO
ESKOLAREN INAUGURAZIOA
2020ko irailaren 23a, asteazkena | 19:00
Beñat Etxepare antzokia
(Iparralde Gizarte Etxea)
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HONAKO HAUEK Gorka Urtaran Aguirre,
HARTUKO DUTE HITZA: Gasteizko alkateak
Miren Fernández de Landa,
Berdintasuneko zinegotziak

ELISA Y MARCELA

Antzerkia. 1901, A Coruña. Bi emakume elkarrekin ezkondu
dira San Xurxoko elizan, horietako bat gizon jantzita. Poliziaren jazarpena, diligentzian egindako ihesak, nortasun-aldaketak eta informazio manipulatuak biltzen dituen istorioa da
hau, eta, bertan, A Panadaría antzerki-konpainiako komikoek
benetako gertakizun baten berreraikuntza lotsagabea aurkeztuko digute. Egiazkoak asmakizuna dirudien komedia musikala. Elisa y Marcela kontradenborazko maitasun-istorioa da.
A Panadaría antzerki-konpainia, Areta Boladok, Ailén Kendelman-ek eta Noelia Castrok sortua. Galiziako antzerkiaren
labealdi berrian, konpainia erreferenteetako bat da.

IKERLAN FEMINISTEN
LEHIAKETA
Lehiaketa hau gure Eskolan ikerketa eta ezagutza feministak sustatzeko abiarazi dugu, eta, hala, udalerriko jabetze feminista lortzearen alde egiteko.
Ikerlanen gaia egilearen interesguneen araberakoa
izango da, betiere jabetze feministarako bizipenei erreparatuta edota emakumeen nahiz LGTBI lagunen eskubideen alde eraldaketa soziala bultzatzeko zer egin
daitekeen begiratuta.
Ekimen berri honetan, EHUko Emakume eta Gizonen
arteko Berdintasunaren gaineko Masterra: Berdintasunerako Eragileak izango dugu bidelagun.
Lehiaketaren oinarriak webgunean
kontsulta daitezke:
www.vitoria-gasteiz.org/eskolafeminista
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ONLINE

HITZALDIAK

Herri
Handi
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Herri handiaren
hitzaldiak infernu
txikiarentzat
Hitzaldi-ziklo honek gure Eskolara ekarriko ditu planetako beste hainbat txokotan
jaiotako diskurtso eta praktikak. Izenburua atsotitza gogoan sortu dugu: «Herri
txiki, infernu handi», edo, Latinoamerikako
hainbat lekutan esaten den legez, «Pueblo
chico, infierno grande». «Esaera zaharrak,
gezurrik ez!» dio beste batek; hala, herri txikiak benetan infernu bihurtu litezkeen galdetzen hasiak gara, batez ere emakume eta
sexualitate- nahiz genero-disidentzientzat.
Horren aurrean, jar dezagun “herri handiaren” elkartasuna mugimenduan eta aldarrika dezagun geure askatasun oro.
Koordinatzailea: Aitziber Pérez de Karkamo.
Kazetaria. Hedabide askeetan komunikatzen
saiatzen naiz, betaurreko eta bolaluma
moreak soinean. @halabedi eta @naiz_iritzia
Ordutegia: 19:00etatik 21:00etara
Tokia: ONLINE. Sarrera irekia:
www.vitoria-gasteiz.org/JFE-zuzenean

Feminismo del fin
del mundo

12

HIZLARIA: Fernanda Oliveira historia-

laria da, eta Ameriketako
nahiz bertako diaspora
afrikarraren historia ikertzen ditu. Atinuké emakume
beltzen pentsamenduari
buruzko ikasketa-taldea
koordinatzen du.

2020ko urriaren
6a, asteartea

Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: ONLINE.
Sarrera irekia:

www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean

Hizkuntza: Portugesez
eta azpitituluak
gaztelaniaz

Ameriketako emakume beltzen pentsamolde beltzak historizatzea izango
da helburua. Arreta gehiena emakume
beltzen bizipen historikoek jasoko dute,
feminismo beltzaren argitan jorratuko
direnak, eta azken horren baitako pentsalari eta pentsamoldeez ere arituko
gara. Arrazismoaren kontrakoa den justizia soziala eraikitzeko proiektua azpimarratuko da, Hegoaldearen hegoaldeko egungo bizipenen bitartez, bereziki
Brasil eta Uruguaykoak. Bizipen horien
artean ditugu Atinuké taldearenak.
Atinukék emakume beltzen pentsamoldeari buruzko ikastaro binazionalak
garatzen ditu.

A25

Resistencia ancestral:
cuerpos, afectos y
rebeldía
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HIZLARIA: Ochy Curiel, Feminismo

antiarrazista, dekoloniala,
lesbofeminista eta
autonomoko aktibista.
Ikasketa, Prestakuntza
eta Ekintza Feministaren
Talde Latinoamerikarraren
kide da (GLEFAS, Grupo
Latinoamericano de
Estudios, Formación y Acción
Feminista) baita Tremenda
Revoltosa batukada
feministarena ere.

Hitzaldiak Abya Yalako feminismo dekolonialaren ezaugarriei helduko die.
Horretarako, hizlariak feminismo antiarrazistek-beltzek eta indigenek egindako ekarpenen ibilbidea azalduko du,
baita lesbofeminismoarenak eta autonomia feministarenak ere, biak ala biak
baitira korronte politiko horren ezinbesteko ardatz. Aurkezpenaren xede
nagusia zapalkuntzaren jatorri partekatua aztertzea izango da: arrazarena,
klasearena, sexuarena, sexualitatearena eta geopolitikoa.

2020ko azaroaren
24a, asteartea
Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: ONLINE.
Sarrera irekia:

www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean

Hizkuntza: Gaztelania

El feminismo
comunitario para la
lucha de los pueblos
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HIZLARIA: Adriana Guzmán Amparoren

alaba da, eta Teresa eta Elenaren biloba. Adriana Aymararen
emaztea da, lesbiana eta
feminista komunitarioa. Herri-hezkuntzaren partaide izan
zen, irrati-esataria, eta 2003ko
Boliviako gasaren sarraskiko
erresistentziaren kide.

2020ko
abenduaren 15a,
asteartea

Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: ONLINE.
Sarrera irekia:

www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean

Hizkuntza: Gaztelania

Feminismoa gorputzetik egiten da, lurraldetasunetik, eta kolonialismoaren
nahiz patriarkatuaren bidegurutzean.
Kolonialismoaren jatorrian patriarkatua
dago-eta. Abya Yalako emakumeok gure
baldintza eta zapalkuntzei dagozkien
feminismoak egiten ditugu, feminismo
komunitarioak, lurraldekoak. Feminismoaren dekolonizazioa mahaigaineratzen dugu, korronte ideologiko horren
termino giltzarriei buruzko kontzepzio
propioak planteatzen ditugu, eta borroken kolonizazioa kritikatzen dugu.

M8

¿Ahora que sí nos
ven? Experiencias de
activismo amefricano
en Argentina
HIZLARIA: Bruna Stamato historialaria da, komunikatzaile

soziala eta argazkilaria. Aktibista afrofeminista
da, eta TeMA – Emakume Afrolatinoamerikarren
Solasaldia (Tertulia de Mujeres Afrolatinoamericanas)
talde feministako kidea.

Argentinako mugimendu feministak abiarazitako ekintzek, dudarik gabe, eztabaida sozialaren txinparta pizteko balio izan
zuten, indarkeria matxistari nahiz genero-parekidetasunaren
emakumeen borrokari buruz. Ekintzon artean daude, besteak
beste, genero-indarkeriaren aurkako ‘Ni Una Menos’ martxetarako deialdi jendetsuak, Martxoak 8ko Planto Feminista (Emakume, Lesbiana, Trabesti eta Transen Nazioarteko Egunekoak)
eta Abortu Legalaren aldeko kanpaina. Gainera, nazioarteraino
iritsi ziren, eta horrek isla izan zuen inguruko lurraldeetan ere,
Europako herrialde ugaritara ere heldu
zirelarik. Alabaina, galdera bati erantzutea premiazkoa zaigu: nor ote dira mugimenduaren subjektuak? Hitzaldi honen
2021eko
xedea Argentinako mugimendu feminismartxoaren 9a,
tan emakume afro-ondorengoek duten
asteartea
lekuaz gogoeta egitea da. Alegia, herrialOrdutegia: 19:00etatik
dean ikuspegi etniko-arraziala ezartzeko
21:00etara
orduan, mugimendu feminista beltz, inTokia: ONLINE.
tersekzional eta dekoloniala indartzeak
Sarrera irekia:
esanahiak kolokan jartzen dituela ikuswww.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean
tea. Horretaz jabetzea premiazkoa da
Hizkuntza: Gaztelania
borroka arrazistak aurrera egingo badu.
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Feminismo decolonial
canario: islas, cuerpos
y colonialidad
HIZLARIA: Larisa Pérez Flores Filoso-

fian doktorea da (La Lagunako Unibertsitatea). Kanariar
Uharteetan kolonialismoak
izan duen eragina ikertzen
du, arreta gorputzetan eta
desplazamenduetan jarrita.
Disziplinartekotasun ikuspegia aldarrikatzen du, baita
ikusmolde feministak eta
dekolonialak ere.

2021eko
maiatzaren 13a,
osteguna

Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: ONLINE.
Sarrera irekia:

www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean

Hizkuntza: Gaztelania

Feminismo dekolonial kanariarra kolonialitateak geure irletan eta gorputzetan izan duten pisua ikustearekin batera jaio zen. Emakume kanariarrok nor
garen deskubritzeko ahaleginetan gabiltza orain, mendeetako zapalkuntzak
eta gureratutako irakurketa arrotzak
pairatu ostean, eta, bitartean, gure pribilegiorik errotuenak eta ikusezinenak
desartikulatzen saiatzen gara.

HITZ
AL
DIAK
17

A25

Libertad, deseo y
consentimiento:
debates feministas
en torno a la violencia
machista

18

2020ko azaroaren
12a, osteguna
Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: ONLINE.
Sarrera irekia:

www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean

Hizkuntza: Gaztelania

HIZLARIAK:

Clara Serra, filosofoa, idazlea
eta feminista, eta Cristina
Garaizabal, aktibista
feminista eta psikologoa

DINAMIZATZAILEA:

Miren Ortubay Fuentes,
indarkeria matxistan aditua

Sexualitateari eta indarkeriari buruzko elkarrizketa. Plazeraren eta sexuak
emakumeentzat dakarren arriskuaren
arteko tentsioari feminismo bakoitzak
nola heldu izan dien ikustea eta horretaz pentsaraztea bilatuko da. Desioaz pentsatzeko eta desioa ulertzeko
dauden moduak eta horrekin lotutako
gaiak izango ditugu hizpide, baita sexu-adostasuna, boterea eta genero-rolak
ere. Azken finean, sexualitatearen testuinguruan askatasuna nola zabaldu
daitekeen eztabaidatuko dugu.
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Euskarazko hizkera
sexista, baita nahi
gabe ere
HIZLARIA:

Irene Arrarats Lizeaga,
feminista eta itzultzailea

DINAMIZATZAILEA:

Alaitz Andreu, Euskal
Filologian lizentziatua eta
itzultzailea

Nola agertuko da, bada, sexismoa,
maskulino orokortzailerik gabeko hizkuntza batean? Non dago sexismoa
hizkuntz sisteman? Galdera horiei heltzeko, diskurtsoaren zenbait elementu
aztertuko dugu, eta saioa benetako
testuetako adibidez jantziko dugu.
Halaber, hizkuntzak berak eskaintzen
dizkigun konponbideei erreparatuko
diegu.

2020ko
abenduaren 1a,
asteartea

Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: ONLINE.
Sarrera irekia:

www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean

Hizkuntza: Euskara

Videojuegos con
gafas violeta

20

2020ko
abenduaren 10a,
osteguna

Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: ONLINE.
Sarrera irekia:

www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean

Hizkuntza: Gaztelania

HIZLARIA:

Marina Amores, bideojokoetan espezializatutako
ikus-entzunezko
komunikatzailea

DINAMIZATZAILEA:

Judit Tur, bideo-jokoen
itzultzailea eta feminista

Zalantzarik gabe, azken urteotan feminismoak inoiz ez bezalako indarra
hartu du mugimendu gisa, beharrak
horretara bultzatuta, eta, egun, gizartearen sektore guztietan barneratzen
ari da. Nola lurreratzen da mugimendu hori artifizialki maskulinizatutako sektore baten baitan, eta bereziki
matxista den komunitate batean,
anonimotasunaren atzean ezkutatu
ohi dena, gainera? Emakumeek bideo-jokoaren barruan eta bertatik kanpo
duten rolaz egingo dugu gogoeta eta
ikusiko dugu nola, pixkanaka, gero eta
anitzagoa eta inklusiboagoa bilakatzen ari den tradizionalki halakoa izan
ez den espazio hori.
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En el ring del
malestar: terapia
versus política
HIZLARIA:

María Zapata Hidalgo,
antropologo feminista

DINAMIZATZAILEA:

Maider Domínguez
Ibáñez, Arabako
Emakumeen Asanblada

Gure gizarteak gero eta terapia-zaleagoak dira, eta horrek pertsonaren ezinegonak jartzen ditu erdigunean. Mugimendu sozial asko, ordea, feminismoa
batik bat, aspalditik dabiltza gogoetan,
jakiteko ea nola egin daitezkeen zaintza-prozesuak kolektiboagoak. Nola
moldatzen dira gure ongizateaz arduratzeko modu guzti horiek elkarbizitzan? Zer ideologia sozio-kultural daude atzean, eta nola lotzen zaizkio bata
besteari?

2021eko
urtarrilaren 12a,
asteartea

Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania
Sarrera doan lekua
bete arte
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Aitaren etxea
HIZLARIA:
DINAMIZATZAILEA:

2021eko otsailaren
9a, asteartea
Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Euskara
Sarrera doan lekua
bete arte

Karmele Jaio, idazlea

Gema Lasarte Leonet,
‘Feminist Agenda euskal
literaturan’ Irakurleklubaren koordinatzailea.

Maskulinitatea eraikitzeko eta transmititzeko bideei buruz hitz egiteko
aukera izango dugu, baita generoak
emakume eta gizonen bizitzetan duen
eragin itzelari buruz ere. Maskulinitatearen eraikuntza sozial eta kulturalari
buruz hausnartzeko gonbidapena dugu
hauxe, beraz. Alegia, guztiok oinordetzan jasotzen ditugun eta nahi dugun
modukoak izateko askatasuna mugatzen diguten genero-rol zurrunei buruz
pentsatzeko lekua izango da.

M8

Locura, apoyo mutuo
y feminismos: alianzas
transformadoras
a partir de nuestras
vulnerabilidades
compartidas
HIZLARIAK:

Marta Plaza, aktibista zoroa,
psikiatrizazio-bizipenaren talaiatik.
Ana Carralero, erizaina, irakaslea eta aktibista,
laguntza-lan profesionalen talaiatik. Gainera,
elkarren adiskide dira, feministak, gogaideak,
taldekideak hainbat kolektibotan, bata bestearen sare eta sostengu, nork bere behar eta
gaitasun aldakorren arabera.

DINAMIZATZAILEA:

Andrea Momoitio, Pikara Magazineko
koordinazio-taldekoa

Azken urteotan, osasun-mentalaren alorrean bor-bor dabiltza hainbat aktibismo. Horietan, psikiatrizaturiko pertsonok kendu izan
diguten protagonismoa berreskuratu dugu, eta, hala, aldaketak
sustatu ditugu diskurtsoan, bai zoramenaren kontzeptuari berari
dagokionez, bai oinaze psikikoa laguntzeko lanei dagokienez. Elkar-babeserako taldeetan antolatuta, eta zaintzak nahiz bizia bene-benetan erdiguneratzeko lan egiten duten
2021eko
espazioetan, ikas daitezkeenak biderkatu
martxoaren
egiten dira. Oinaze psikiko gogorrek jota
2a, asteartea
bizi garenok gure bizitza-ibilbideetan gaOrdutegia: 19:00etatik
ratu izan ditugun tresnak elkarbanatzen
21:00etara
ditugu, eta, era berean, gure eskubideak
talde moduan defendatzen, osasun-sisteTokia: Emakumeen
ma psikiatriko patriarkalak hainbestetan
etxea - Etxanobe
jauregia
urratu ostean. Gure-gurea den kalteberatasuna, hortaz, ahalmen bilakatuko dugu:
Hizkuntza: Gaztelania
beharrezkoa zaigun mundu bizigarria sorSarrera doan lekua
tzeko ekintza-motor.
bete arte
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Euskal literatura,
sexualitatea eta
feminismoa

2021eko apirilaren
22a, osteguna
Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Euskara
Sarrera doan lekua
bete arte

HIZLARIA:

Itxaro Borda, poeta eta
idazlea

DINAMIZATZAILEA:

Amaia Álvarez Uria Eleen
ganbararen −Sorgineneako
liburutegiaren− izenean

Euskal literaturaren argi-ilunei buruzko
hainbat gairi buruz hausnartzeko aukera izango dugu. Inklusiboa da? Nola
islatzen dira LGTBI pertsonak? Eta
beste pertsonak? Nola adierazten dira
gure berezitasunak? Nor baztertzen
da? Nola hitz egiten da sexualitateaz?

M17

Claves para pensar
los debates sobre el
sujeto feminista y sus
consecuencias
HIZLARIA:

Miriam Solá, genero- eta
LGTBI-politiketan aditua,
aktibista eta ikertzaile
feministagénero y LGTBI

DINAMIZATZAILEA:

Sejo Carrascosa, kuir
aktibista eta Lumagorri
ZAT erakundeko kidea

Azken urtean, subjektu feminista ulertzeko moduaren inguruan gertatu diren banaketek oihartzun handia izan
dute, eta espainiar estatuko aktibismoaren eta akademiaren hainbat sektoretan islatu dira banaketok. Alabaina, polarizazioetatik harago, zer dago
jokoan? Zer dakar horrek politika egiteko orduan? Hitzaldi honetan, identitate-politiken inguruan hausnartuko
dugu, eta azken hamarkadako espainiar estatuko feminismoaren testuinguruan identitate-politikek dauzkaten
mugez arituko gara.
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2021eko
maiatzaren 11,
asteartea

Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania
Laguntzailea:
Lumagorri ZAT

Sarrera doan lekua
bete arte
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La salud de las
personas trans*.
Trànsit, un cambio de
paradigma
TREBATZAILEA: Rosa Almirall, cis

emakumea, feminista eta
urratzailea

DINAMIZA
TZAILEA:

2021eko
maiatzaren 21a,
ostirala

Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania
Sarrera doan lekua
bete arte

Bryn Hounsell Río, Ozen!
LGTBko kidea

Elkarrizketaren bidezko eztabaida.
Medikuntza, gizartea normalizatzeko
boteretzat hartuta, sexu- eta genero-sistema bitarraren oinarrizko zutabeetako bat da. Bere boterea erabili izan
du eta erabiltzen du transen* gainean,
ezarrita dauden arauen arabera genero sentituaren performance-arekin bat
egiten ez dutenen identitatea baliogabetzeko. Pertsona horiek generoaren
autodeterminazio askean oinarrituta
errespetatuko dituzten begirada berriak behar ditugu.

IKUS
KI
ZU
NAK
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A25

LIBRE IZAN NONAHI
KONTZERTUAK
M-Fest

2020ko azaroaren 14a, larunbata
28

Ordutegia: 20:00

Tokia: Kubik Aretoa

Hizkuntza: Ele bietan
Antolatzaileak:
Gasteizko Udalaren
Gazteria Zerbitzua
eta Berdintasunerako
Zerbitzua
Sarrera doan lekua
bete arte

La Furia

M-Festak bere hirugarren edizioa
ospatuko du eta, horretarako, neska
gazteek osatutako zenbait taldek
kontzertuak eskainiko dituzte, hala
nola Bala, Heksa eta Serpiente taldeek. Artista horiek guztiek bilatzen
dute, musika-estilo oso ezberdinen
bidez (rapa, euskal wavea, punka,
grungea, rocka…), heteropatriarkatuak inposatzen dizkigun aurreiritzi
eta rolak argitara eramatea.

2020ko azaroaren 20a, ostirala
Ordutegia: 18:30

Tokia: Kubik Aretoa

Hizkuntza: Gaztelania
Antolatzaileak:
Gasteizko Udalaren
Gazteria Zerbitzua
eta Berdintasunerako
Zerbitzua
Sarrera doan lekua
bete arte
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Bakean dagoena
bakean utzi
Biren arteko umorezko bakarrizketa,
Idoia Torregarai eta Mirari Martiarenaren eskutik. «Euskalduntze» kontzeptuak argi adierazten du generoa
eta euskara binomioa gero eta garrantzitsuagoa dela. Bi protagonistek badakite bi kontu horien arteko harremana
garrantzitsua dela, eta hirugarren bat
gaineratu nahi diote pare horri: umorea. Bada, elkarlotzen doazen elkarrizketek osatzen dute Bakean dagoena
bakean utzi antzezlana, eta honelako
gaiak jorratzen dira bertan: euskalkiak,
amatasuna, onomatopeiak, gorputzaren itxura eta abar. Ez daude, ez, bakean dagoena bakean uzteko prest!

2021eko otsailaren
23a, asteartea
Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Euskara
Sarrera doan lekua
bete arte

30

M8

Gorria
Gorria ikuskizuna Askoa Etxebarrieta
flamenko dantzariaren eta Miren Amuriza bertsolariaren arteko elkarrizketa
artistikoa da. Bi adierazmoldeek dute
xede berdina: artisten arteko topagune
izatea. Ikuskizunaren bitartez, artista
bakoitza dantzan eta solasean ibiliko
da bere hizkuntzan, kode partekatuak
eraikitzen, kopla oinarri hartuta.

2021eko
martxoaren 5a,
ostirala

Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: Aldabe gizarteetxea. Areto nagusia
Hizkuntza: Euskara
Sarrera doan lekua
bete arte

Kolore gorria da artistek gatazka indibidual eta kolektiboei buruz hitz egiteko darabilten hari gidaria (bizitza eta
heriotza, arriskuak eta debekuak, karga ideologikoa, lotsa, desioa…). Gitarra
eta perkusioa izango dituzte ondoan,
baita antzezpen puru bezain zaindua
ere. Ikuskizunaren iraupena ordu eta
laurdenekoa da.
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Ez da
kasualitatea
BERTSOLARIAK: Uxue Alberdi, Onitza

Enbeita, Miren Amuriza
eta Aroa Arrizubieta

Ez da kasualitatea bertso-saio musikatua da. Lau bertsolarirekin batera bi
musikari aritu ohi dira. Ez da kasualitatea lau bertsolariak eta gai-jartzailea
emakumezkoak izatea. Hortik izenburua, oraindik, zoritxarrez, gizonezkoz
osaturiko saioak baino ez baitira kasualitatez izaten. Denok emakumeak
izate horretan derrigor dago intentzio
bat. Gure helburua noizbait halako
saioak kasualitatez, urteko edozein
egunetan eta pentsatu gabe ere irtetea litzateke, baina bitartean intentzio
osoz antolatzen dugu Ez da kasualitatea: umorea, jolasa, gogoeta, emakumeon arteko konplizitatea, musika eta
bertsoa uztartzen dituen saioa.

2021eko apirilaren
15a, osteguna
Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: Felix Petite
antzokia (Ibaiondo
gizarte-etxea)
Hizkuntza: Euskara
Sarrera doan lekua
bete arte

2021eko
maiatzaren 15a,
larunbata
Ordutegia: 20:30
Tokia: Principal
Antzokia

Hizkuntza: Gaztelania
Prezioa: 10,00 €
32

Informazioa eta
sarreren salmenta:
2021eko urtarrilaren
erdialdetik aurrera

www.principalantzokia.org

web orrian

M17

Kontzertua
Rodrigo Cuevas

Labur
metraiak
eta doku
mentalak
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Zauria(k) eromena,
gorputza eta
feminismoa

34

SOLASALDIAN:

2020ko urriaren
15a, osteguna

Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: ONLINE.
Sarrera irekia:

www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean

Hizkuntza: Euskara

Nagore Iturrioz,
dokumentaleko
protagonistetako bat
María Unanue,
Pikara Magazineko
kolaboratzailea

Zauria(k) proiektua eromena, ezinegonak eta osasun mentala hizpide dituen
dokumentala da, ikuspegi feminista
oinarri. Osasun mentala/sufrimendu
psikosoziala eta genero-bizipenen arteko elkarguneari ikusgarritasuna eman
nahi dio, 9 emakumeren* errealitatea
erakutsita. Izenik ez badu, ez da; eta
ez bada, ez baita existitzen. Lanak psikopatologizazio-prozesuen eta generotasunaren arteko harremana erakutsi
nahi du, baita ezinegon psikoemozionalen iruditeria bistaratu ere, benetako
hainbat bizipen kontatuz. Horretarako,
besteak beste, narrazioa, ilustrazioa
eta poesia erabili ditu adierazpen artistiko gisa.

Romipen.
Documental y
diálogo con la
directora
SOLASALDIAN:

35

Helena Bayona,
dokumentalaren
zuzendaria, eta
protagonistetako
batzuk

Feminismo ijitoaren baitako ahots ezberdinei begirada bat.
«Romipen ijito-identitatea da. Ez dago
ijitoa izateko modu bakarra, ez dago
emakume izateko modu bakarra eta ez
dago feminista izateko modu bakarra»
(Saray Borja).
Zazpi emakume dira dokumental horren protagonistak, eta oso ezaguna ez
den mundu batera begiratzeko lehiotxoa zabaldu digute: Carmen, Saray,
Silvia, Ángela, Joana, Andrea eta R-ren
ahots intimoenak entzungo ditugu dokumentalean. Feminismoz eta borroka-grinaz beteriko hitzek entzulegoa
astinduko dute, eta emakume horien
sentimendu eta pentsamenduak ezagutaraziko dituzte.

2021eko
urtarrilaren 29a,
ostirala

Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania
Sarrera doan lekua
bete arte
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Victor XX.
Film laburra eta
zuzendariarekin
elkarrizketa
SOLASALDIAN:

2021eko
maiatzaren 18a,
asteartea

Ordutegia: 19:00etatik
21:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania
Sarrera doan lekua
bete arte

Ian de la Rosa,
laburmetraiaren
gidoilari eta zuzendaria

Laburmetraiaren aurkezpena eta Ian
de la Rosa zuzendariarekin elkarrizketa. Victorri generoarekin jolastea gustatzen zaio: ez daki neska edo mutil
sentitzen den. Almeriako arrantzale-herri txiki batean bizi da, Mari Angeles
amarekin eta Rahma neska-lagunarekin batera. Halako batean, anonimotasunez estalita dagoen hirian aurkituko
du bere burua. Sekretuek, ordea, ez
dute betiko irauten, eta Victor amarekin eta Rahmarekin borrokatu beharko
da, ispiluak itzultzen dion benetako irudia defendatzeko

3ren
Artean
ZINEFORUMA
Helena González Estévez,
Zineforumen
koordinatzailea eta Zinhezba kultura-elkarteko
dinamizatzailea:
zinema-programatzailea

Ordutegia: 19:30-22:00
Tokia: Florida zinema

Antolatzaileak: Gasteizko Udalaren
Herritarren Parte Hartzerako
Zerbitzua, Bizikidetzarako eta
Aniztasunerako Zerbitzua eta
Berdintasunerako Zerbitzua
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Jatorrizko bertsioa
frantsesez eta
azpitituluak
gaztelaniaz

Zineforumaren
hizkuntza: Gaztelania
Urtea: 2019

Iraupena: 69 min.

Herrialdea: Frantzia

Zuzendaritza: Callisto
McNulty
Generoa: Dokumentala
Gaiak: Feminismoa eta
ekintza kolektiboa
Sariak:
• Pelikularik onena
Marseillako FIDen
• Ikus-entzuleen Saria
Film de Femmes
Jaialdian
Sarrera doan lekua bete
arte

Delphine et Carole,
insoumuses
2020ko azaroaren 26a, osteguna
Ordutegia: 19:30etik a 22:00etara
Tokia: Florida zinema, 1. aretoa

Sinopsia: Delphinek eta Carolek euren bizitza
kontatzeko proiektuari ekin zioten. Horretarako, dokumental honetaz gain, bideo-lantegiak antolatu zituzten, eta Center audiovisuel
Simone de Beauvoir artxibo feminista sortu
zuten. Pelikulan, Les Insoumuses eta Video
Out taldeen obra feministen atalak hautatu
eta erabili zituzten, baita Simone de Beauvoirren, Marguerite Durasen eta Chantal
Akermanen elkarrizketak ere, beste batzuren
artean. Horiek baliatuta, film honek feminismoaren historiaren kapitulu bat idatzi du, eta
sormenez beteriko praktika politiko baten
hastapenak arakatu ditu. Hala ikusiko dugu
feminismoak ausardia, umorea eta subertsioa nola erabili zituen ekintza kolektiboa,
hedabideen esku-hartzea eta artxibo-dokumentazioa lotzeko.
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M8

Queen Lear
2021eko martxoaren 11, osteguna
Ordutegia: 19:30etik a 22:00etara
Tokia: Florida zinema, 1. aretoa

Sinopsia: 2000ko hamarkada hasieran, Turkia
hegoaldeko mendigunetik etorritako nekazari
emakume talde batek antzerki-taldea osatu
zuen. Geroago, emakume haiek autore beraren dokumentalaren protagonista izan ziren,
The Play (2005). Esperientzia hartan, emakumeek herriko beren bizimodua antzezten zuten. Orain, ia hogei urte eta gero, taldea berriro elkartuko da road trip bati ekiteko. Bertan
Shakespeareren King Lear antzezlan klasikoa
interpretatuko dute, Turkiako mendiko herririk urrutienean, non ura edatea ere erronka
handia den. Bidaia igaro bitartean, ordea,
euren bizitzek obrako pertsonaien bizitzekin
bat egingo dute, eta, hala, arian-arian, obrak
Queen Lear izena hartuko du.

Jatorrizko bertsioa
turkieraz eta
azpitituluak
gaztelaniaz

Zineforumaren
hizkuntza: Gaztelania
Urtea: 2019

Iraupena: 84 min.

Herrialdea: Turkia

Zuzendaritza: Pelin
Esmer
Generoa: Dokumentala
Gaiak: Jabetzea eta
ahizpatasuna

Sariak:
• Sail Ofiziala Sarajevoko
Zinemaldian
• Mostra Internacional
de Films de Donnes
• Sail Ofiziala IDFAn
Sarrera doan lekua bete
arte
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Ingelesez eta
frantsesez eta
azpitituluak euskaraz
Zineforumaren
hizkuntza: Euskara
Urtea: 2019

M17

Herrialdea: Kanada

Matthias and Maxime

Generoa: Fikzioa

Ordutegia: 19:30etik a 22:00etara

Iraupena: 118 min.

Zuzendaritza: Xavier
Dolan
Gaiak: LGTBI; Sexu-joera
eta genero-identitatea
Sariak:
• Sail Ofiziala Cannes
zinema jaialdian
• Sail Ofiziala Gijónen
Sarrera doan lekua bete
arte

2021eko maiatzaren 20a,
osteguna
Tokia: Florida zinema, 4. aretoa

Sinopsia: Haurtzaroko bi lagunek musu ematen diote elkarri unibertsitateko film labur
baten testuinguruan. Musu horren ondorioz,
hainbat galdera bururatzen hasten zaizkie
euren egiazko sexu-gustuei buruz, eta horrek
kolokan jartzen hasiko du dauzkaten harreman sozialen egonkortasuna .

IRAKURLEKLUBAK
41
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Irakurle-klub hau mistoa da.

Feminist Agenda
euskal literaturan
irakurle-kluba
KOORDINA- Gema Lasarte Leonet,
TZAILEA:
doktorea Literatur Zien-

tzietan eta Literaturaren
Didaktikako irakaslea EHUn.
Irakurzalea eta literaturzalea da, eta hainbat liburu
eta artikulu idatzi ditu.

Lantegi honen bidez, euskaraz idatzitako zein
euskarara itzulitako literaturara hurbildu nahi
dugu, ikuspegi feministarekin. Era berean,
emakumeen zein gizonen parte-hartzea bultzatu nahi dugu, berdintasuna sustatuko duen
autokontzientzia sortzeko asmoz. Saioetan,
hainbat literatur testu aztertuko ditugu, horien tramari, edukiei, adierazpenei, pertsonaiei
eta abarri helduz. Erdigunean, emakumeak eta
beren agenda, idaztean kontziente edo inkontzienteki darabiltena.

Hilabeteko lehenengo
asteazkenetan
19:00etatik 21:00etara

2020/10/07
2020/11/04
2020/12/02

Tokia: ONLINE.

Izena ematean adierazten
diguzuen epostan jasoko
duzue sarbiderako
informazioa

2021/01/13
2021/02/03
2021/03/03
2021/04/07
2021/05/05

Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia

HAU IRAKURRIKO DUGU:
1. Hezurren erretura; 2. 1362 km EURI; 3. Idazleen
gorputzak; 4. Aitaren etxea; 5. Esnearen kolorekoa;
6. Berdea da more berria; 7. Hiru emakume
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Hizkuntza: Euskara

Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
tokiak bete arte
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Urteko prezioa:
BAZKIDEEK: 4,80 €

BAZKIDE EZ DIRENEK: 8,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

Laguntzailea: Udal
Liburutegien Sarea

HARTZAILEAK:

Emakumeak

Club de lectura feminista
La hora violeta
KOORDINATZAILEA:
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Begoña Etayo Ereña, aditua genero-berdintasunean
eta garapen-lankidetzan eta Maria de Maeztu
Forum Feministako kidea

Feminismoaren kolorea da bioleta, eta ordu bioleta, aldiz, ilunabarrarena. Ordu horretan, egunek eta gauek elkar besarkatzen dutenean,
emakume-talde bat elkartuko gara, aldez aurretik irakurri dugun liburu
baten inguruan askotariko iritziak elkartrukatzeko. Emakumeon kontzientzia kolektiboan murgiltzeko aukera eskaintzen diguten eleberri,
saiakera eta iritzi-artikuluekin egingo dugu topo. Testu horien irakurketa pertsonal eta intimoekin ikastea da asmoa, baina baita gure lehen
irudipena besteen ekarpenekin osatzea ere. Aldi berean, feminismoaren
inguruko prestakuntza jasoko dugu, eta feminismoak gure bizitza nola
aberastu dezakeen ikusiko.

I. LANTEGIA
Hilabeteko
hirugarren
asteazkenetan:

Hizkuntza: Gaztelania
Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
tokiak bete arte
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Urteko prezioa:
BAZKIDEEK: 4,80 €

BAZKIDE EZ DIRENEK: 8,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

Laguntzailea: Udal
Liburutegien Sarea

II. LANTEGIA
Hilabeteko
laugarren
asteazkenetan:

18:30etik 20:30era

19:00etatik 21:00etara

2020/10/21
2020/11/18
2020/12/16

2020/10/28
2020/11/17(asteartea)
2020/12/23

Tokia: ONLINE.

Izena ematean adierazten
diguzuen epostan jasoko duzue sarbiderako informazioa

2021/01/20
2021/02/17
2021/03/17
2021/04/21
2021/05/19

Tokia: Emakumeen etxea Etxanobe jauregia
HAU IRAKURRIKO DUGU:
1. El país de las mujeres;
2. Mujeres de ojos grandes;
3. La mujer de verde;
4. Feminismo para
principiantes (dos meses);
5. Persépolis;
6. Contra el viento

Tokia: ONLINE.

Izena ematean adierazten
diguzuen epostan jasoko duzue sarbiderako informazioa

2021/01/27
2021/02/24
2021/03/24
2021/04/20(asteartea)
2021/05/26

Tokia: Emakumeen etxea Etxanobe jauregia

HAU IRAKURRIKO DUGU:
1. El color de la leche;
2. Mujeres de ojos grandes;
3. Algún amor que no mate;
4. Rosa Cándida;
5. La chica danesa;
6. Middlesex;
7. Madres arrepentidas

IKASTAROAK ETA
LANTEGIAK
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HARTZAILEAK:

Mistoa

Vidas que cruzan
fronteras
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HIZLARIAK: Beatriz de Lucas Larrea, CEAR-Euskadiko Esku-

hartze eta Parte-hartze Sozialeko taldekidea.
Amanda Andrades, CTXTko erredaktore
zuzendaria eta irudiz lagundutako kontakizunliburu baten autorea: La mujer que quiso saltar
una valla de seis metros.
Itziar Gandarias Goikoetxea, Psikologia
Sozialean doktorea Deustuko Unibertsitatean.
CEAR-Euskadiko ikerlari-laguntzailea.

2020ko urriak 8

Ordutegia: Osteguna,
18:30etik 20:00etara
Tokia: ONLINE.
Sarrera irekia:

www.vitoria-gasteiz.org/
JFE-zuzenean

Hizkuntza: Gaztelania
Antolatzailea: CEAREuskadi

2019an zehar, CEAR-Euskadik ikerketa bat
garatu zuen, estatu espainiarraren Hegoaldeko Muga zeharkatzen duten Saharaz
hegoaldeko emakumeek jasaten dituzten
indarkeriak ikusarazteko helburuaz. Ikerketa horretan Melillan, Ceutan, Marokon eta
penintsulan lan egiten duten berrogei erakunde baino gehiago elkarrizketatu ziren,
baita mugalde hori gurutzatu izan duten
Saharaz hegoaldeko hainbat emakume ere.
Ikerketa-prozesu horrek bi emaitza sortu
du. Batetik, La mujer que quiso saltar una
valla de seis metros irudiz lagundutako kontakizun-liburua; bestetik, ikerketa-txosten
bat. Bertan jasota ageri dira bai begirada
feminista bat mugalde hartako militarizazio-prozesuari buruz, bai muga zeharkatu
nahi duten emakumeen bizitzetan militarizazioak duen inpaktua.

HARTZAILEAK:

Mistoa

Aisialdia eta
droga-kontsumoa
Gasteizko jaietan
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TREBATZAILEAK: Joana Eraña,

antropologoa
Ainhoa Maillo,
substantzia
psikoaktiboen
kontsumoari
buruzko proiektuen
koordinatzailea Biak
feministak eta Ai Laket!!
elkarteko kideak.

Ai Laket!! Elkarteak Aisialdiari eta droga-kontsumoari buruzko diagnostikoa
aurkeztuko du. Andre Maria Zuriaren
2019ko jaietan egin zuen diagnostikoa, ikuspegi intersekzionala oinarri.
Ondorio nagusietan eta arlo horretan
hobetzeko proposamen zehatzetan sakonduko du. Azkenik, lantegian zenbait
egoera ika-mikatsuri buruz eztabaidatuko dugu, adibidez, aisialdi eta droga-kontsumo eredua edota jai-eredu
feminista baten proposamena.

2020ko urriak 14

Ordutegia: Asteazkena,
17:00etatik 19:00etara
Tokia: ONLINE.

Izena ematean adierazten
diguzuen epostan jasoko duzue
sarbiderako informazioa.

Hizkuntza: Ele bietan
Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
urriaren 7ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa: Doako jarduera

Antolatzailea: Ai Laket!!

HARTZAILEAK:

Adin nagusiko emakumeak, ama izan ala ez

Entre madres
48

TREBATZAILEA: Paloma Gutierrez Lopez,

soziologoa, generoan
aditua, terapeuta eta
berdintasun-teknikaria

Nekatuta zaude haurren hazkuntzaz bai, baina amatasunak
emakumeok nola aldatzen gaituen hitz egiten ez den tokiak
bakarrik topatzeaz? Amatasun-bizipenaz eta ama izateak nola
aldatu zaituen sakon hitz egiteko gunea nahi duzu? Eta ama ez
izateko erabakiaz, zer? Amatasuna oso gai konplexua da, zeharkatu egiten gaituena, eta gehiegitan hitz egiten da horri buruz
hirugarren pertsonan. Saio hauetara, egoera eta jatorri guztietako emakumeak gonbidatuko ditugu,
ama izan ala ez, amatasunaz epairik
Hizkuntza: Gaztelania
gabe hausnartzeko eta eztabaidatzeko
Izena emateko epea:
gune hau partekatzera.
2020ko irailaren 7tik
urriaren 11ra

Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 15,36 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 25,60 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

Igandeetan

17:00etatik 19:00etara

2020/10/18
2020/11/15
2020/12/20

Tokia: ONLINE.

Izena ematean adierazten
diguzuen epostan jasoko
duzue sarbiderako
informazioa.

2021/01/17
2021/02/21
2021/03/21
2021/04/18
2021/05/16

Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia

Expresión corporal para el
empoderamiento
TREBATZAILEA: Inés Lasagabaster,

Esku-hartze Sozialeko
psikologoa, Genero
Berdintasunean prestatua.
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Lantegian, gorputz-adierazpenaren bidezko (zehazki dantza
eta antzerki bidezko) tresnak eskuratuko ditugu. Tresnok auto-ezagutzarako eta geure baitan garatzeke ditugun gaitasunak,
indarra eta sormena sustatzeko baliatu ahalko ditugu. Gorputz-kontzientziaren, hitz gabeko komunikazioaren eta hizkera
emozionalaren garapenean sakonduko dugu, gorputza gure etxe
moduan ulertuta. Hauek dira helburuak: parte-hartzaileetako
bakoitza bere gaitasunez jabetzea, autoestimua hobetzea, jabekuntzarako espazioa sortzea eta nork bere ongizatea lortzeko
tresnak bereganatzeko bidea irekitzea.

I. LANTEGIA

Hartzaileak: Down
Araba-Isabel Orbe
Elkarteko 21 urte
baino gehiagoko
pertsonak,
Lan aurreko
Prestakuntza
taldekoak.

2020ko urriak
19 eta 20
Astelehena
eta asteartea,
10:00etatik
12:00etara

II. LANTEGIA

Hartzaileak: Down
Araba-Isabel Orbe
Elkarteko 21 urte
baino gehiagoko
pertsonak,
Prestakuntza
Akademikoko
taldekoak.

2020ko urriak
26 eta 27
Astelehena
eta asteartea,
17:00etatik
19:00etara

Tokia: Down ArabaIsabel Orbe Elkartea
Hizkuntza: Gaztelania

Prezioa: Doako jarduera
Kolaboratzailea: Down
Araba-Isabel Orbe
Elkartea

HARTZAILEAK:

Emakumeak
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Gorputzak
patriarkatuaz
gabetzea.
Desjabetutako
plazera eta jakinduria
berreskuratzea
TREBATZAILEA: Nora Ziarsolo Garate,

2020ko urriak 19
eta 26 eta azaroak
2, 9, 16 eta 23
Ordutegia:
Astelehenetan,
18:30etik 20:30era
Tokia: ONLINE.

Izena ematean adierazten
diguzuen epostan jasoko duzue
sarbiderako informazioa.

Hizkuntza: Euskara

Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
urriaren 12ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 11,52 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 19,20 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

ikertzaile autonomoa.
Heteropatriarkatuak
emakumeen gorputzetan
dituen eraginak aztertzen
ditu, eta eragin horien
ondorioak ikertzen,
emakumeek beren
buruarekin, gainerakoekin
eta munduarekin duten
harremanei dagokienez

Gure gorputzaz eta sexualitateaz berriro jabetzea proposatzen da lantegi
honetan, gordetzen dituzten plazera
eta jakinduria berreskuratuz, hainbat
mendetako desjabetzeari aurre egiteko
estrategia politiko gisara. Gorputzekin
egingo dugu lan, eta arreta berezia
jarriko diegu pelbisari eta genitalei:
(berriro) ezagutuko ditugu, gure sexualitatea eredu hegemonikoetatik aska
dezagun, askatasunetik eta gozamenetik abiatuta beste esanahi bat eman
diezaiegun, beren bizitasuna atzeman
dezagun eta gure gorputz nahiz bizitzen subiranotasuna eta autogestioa
aldarrika ditzagun.

HARTZAILEAK:

Gaixotasun mentalen bat duten ASAFESeko emakumeak
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EmpoderARTE
TREBATZAILEAK: Elba Ruiz Morales,

disziplina anitzeko artista,
ospitaleko pailazioa eta
barreterapiako monitorea
Zahira Montalvo Herrero,
Arte Dramatikoan
lizentziatua, animatzaile
soziokulturala, gizartehezitzailea eta terapeuta 2020ko urriak
20 eta 22
aditua indarkeria
Ordutegia: Asteartea
matxistan

Autoestimua jorratzeko lantegi dinamikoa emakumeentzat. Ikuspegi feminista batetik abiatuta, antzezpena
nahiz gorputz-adierazpena erabiliko
ditugu gure buruaren aitortza egiteko
eta gure buruaz dugun pertzepzioa hobetzeko helburuaz. Giro jostariko topagunea jolasaren bidez ikasi eta jabetu
ahal izateko.

eta osteguna,
15:00etatik 17:00etara
Tokia: Argibide eguneko
zentroa
Hizkuntza: Gaztelania

Prezioa: Doako jarduera
Kolaboratzailea:
ASAFES, Buru
Gaixotasuna duten
Pertsonen eta Senideen
Arabako Elkartea

HARTZAILEAK:

Emakumeak

Biorrisa (taller de
risoterapia)
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2020ko urriak 23
eta 24

TREBATZAILEA: Elba Ruiz Morales,

Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia

Jolasteko, bihotzetik hitz egiteko, gozatzeko, sormenari ateak irekitzeko
eta bat-batekoak izateko esplorazio-gunea da. Gorputz-adierazpeneko
teknikak, jolasak, dantza, arnasketa
kontzientea, masajea, erlaxazioa eta
meditazioa konbinatuko ditugu. Umoreak besteekin toleranteagoak izaten
irakasten digu, eta, aldi berean, geure
buruaz eta bizitzaz oro har barre egiteko gaitasuna ematen; izan ere, barreak
inguruabarren aurreko jarrera baikorra,
onarpena, ulermena eta poza pizten
dizkigu. Bestalde, jarraibide mentalak
eraldatzen laguntzen digu, tentsioak
desblokeatzen ditu, eta norberaren
dohain bereziak indartzen ditu.

Ordutegia: Ostiralean
16:00etatik 20:00etara,
eta larunbatean
11:00etatik 14:00etara
eta 16:00etatik
19:00etara

Hizkuntza: Gaztelania
Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
2020ko urriaen16era
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 9,60 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 16,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

diziplina anitzeko artista,
kale-antzerkia, animazioa,
performanceak, ospitaleko
pailazoa, barreterapiako
monitorea

HARTZAILEAK:

Mistoa

El AMOOOOR:
Poliamor, anarquía
relacional, relaciones
abiertas y otras
relaciones no
convencionales
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TREBATZAILEA: Roma de Las Heras

Gómez, aktibista
feminista, LGTBIQA+,
konbentzionalak ez diren
harremanak eta sexologoa

Zer dira ez-monogamiak? Eta polimaitasuna? Eta harreman-anarkia? Zer geratzen zaigu, maitasun erromantikoaren
mitoak desegiten baditugu? Nola eraikitzen dira harremanak gure maitasun-kulturan? Haurrak hezteko proiektu batek harreman erromantiko batean izan
behar du oinarria ezinbestean? Bikote-harreman bat huts egiten ari dela esan
nahi al du elkarrekin bizitzeko asmorik ez
edukitzeak? Nola eramaten da harreman
ireki bat? Guztiak berdinak dira?
Galdera horiek adibidetzat hartuta eta
ekartzen dituzuen galderekin, konbentzionalak ez diren harremanetara hurbilduko gara lantegi honetan: maitasuna
ulertzeko beste modu batzuk eta bestelako maitasun-eraikuntzak ezagutuko
ditugu. Zalantzetatik, jakin-nahietatik,
esperientzietatik eta ikaskuntzetatik
abiatuta, elkarrekin birpentsatuko ditugu
maitasunak eta amodioak.

2020ko urriak 27
eta 29 eta azaroak
3 eta 5

Ordutegia: Astearteetan
eta ostegunetan,
18:00etatik 20:00etara
Tokia: ONLINE.

Izena ematean adierazten
diguzuen epostan jasoko duzue
sarbiderako informazioa.

Hizkuntza: Gaztelania
Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
urriaren 20ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,68 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,80 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

HARTZAILEAK:

Mistoa
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2020ko azaroak
6 eta 7

Ordutegia: Ostiralean
16:30etik 20:30era, eta
larunbatean 10:00etatik
14:00etara
Tokia: SETEM Hego
Haizea (San Bizente
Paulekoaren kalea 10,
behea)
Hizkuntza: Gaztelania
Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
urriaren 30era
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,68 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,80 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

Antolatzailea: SETEM
Hego Haizea GGKE

Desobediencia civil y
feminismo
TREBATZAILEA: Madrilgo Asanblada

Antimilitarista. Helburu
gisa du indarkeriarik
gabeko ekintza zuzenak
egitea gizarteko gerrak
eta militarismoa salatzeko

Eraldaketa politikorako tresnatzat hartuko dugu desobedientzia zibila, eta,
horretan sakontzeko asmoz, hainbat
kanpaina eta erronka batzuk aztertuko ditugu: gaur egungo testuinguruak
parez pare dituen aukerei eta oztopoei
helduko diegu. Feminismoak antimilitarismotik datozen erresistentziak
zeharkatzen dituela ikusiko dugu, eta
emakume-taldeen eta borroka antimilitaristen harreman historikoaz eta
emakumeek gerretan baina, batez ere,
berreraikitze- eta adiskidetze-prozesuetan duten paperaz jardungo dugu.

HARTZAILEAK:

Mistoa
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Euskal dantzatik
feminismora
TREBATZAILEAK: Karla Agirre Aranburu

eta Amaia Marin Zabala,
feministak, dantzairakasleak eta Indarra
Euskal Kultur Elkarteko
kideak

Euskal dantzak feministak dira? «Mutilak, neskekin beti». «Gonak, belaunen
azpitik beti». «Ezin duzu hau dantzatu,
mutilentzako bakarrik da-eta»... Tradizioaren eta feminismoaren arteko adiskidetza-prozesuan lagundu nahi dugu,
eta bidean azalduko diren oztopoak
saihestu. Azalpen teorikoak emateaz
gain, hitz egin, jolastu eta dantzatu
egingo dugu. Bestalde, arropak, mugimenduak eta emanaldien eraldaketa
−jatorritik gaur artekoa− birpasatuko
ditugu.

2020ko azaroak 7,
14, 21 eta 28
Ordutegia:
Larunbatetan,
10:00etatik 14:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Euskara

Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
urriaren 31era
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 15,36 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 25,60 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

HARTZAILEAK:

Mistoa
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2020ko azaroak 13
Ordutegia: Ostirala,
16:30etik 20:30era

Tokia: Ai Laket!!
(Jesusen Zerbitzarien
Fundatzailearen kalea 40)
Hizkuntza: Ele bietan
Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
azaroaren 6ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 3,84 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 6,46 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

Antolatzailea: Ai Laket!!

Drogak, sexua,
generoa
TREBATZAILEAK: Leire Izquierdo,

farmazialaria, eta Ainhoa
Maillo, substantzia
psikoaktiboen
kontsumoari buruzko
proiektuen koordinatzailea
Biak feministak eta Ai
Laket!! elkarteko kideak

Sexuaren arabera egiten den drogen
erabilerari erreparatuko diogu, eta
bentzodiazepinak nola erabiltzen diren aztertuko dugu, horiexek baitira
batez ere emakumeek kontsumitzen
dituzten substantzia psikoaktibo bakarrak. ChemSexuari ere helduko diogu −espresuki sexu-harremanak izateko droga psikoaktiboak hartzea− eta,
azkenik, sumisio kimikoaren gaian sakonduko dugu.

HARTZAILEAK:

Emakumeak
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Autodefensa
feminista
(Iniciación)
TREBATZAILEA: África Aznar Moriones,

arkitektoa, irakaslea eta
Autodefentsa Feministako
prestatzailea

Sexu-indarkeriaren adierazpen oro eta
berdintasun-gabezia sustraitzen duten
zutabeak (izu sexuala, ikasitako babesgabetasuna, maitasun erromantikoa
eta generoaren sozializazioa) hautematea da lantegi honen xedea. Teknika kognitibo, fisiko eta emozionalak
landuko ditugu, norbera zein taldea
ahalduntzeko bidean. Horretaz gain,
zenbait baliabide eta teknika ikasiko ditugu, indarkeria-egoerei aurre egiteko.

2020ko abenduak
11 eta 12

Ordutegia: Ostiralean
16:30etik 20:30era, eta
larunbatean 10:00etatik
14:00etara eta 15:30etik
19:30era
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania
Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
abenduaren 4ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 11,52 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 19,20 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

HARTZAILEAK:

Emakumeak

Dibujo mi belleza
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TREBATZAILEAK: Susana Carramiñana,

2021eko urtarrilak
11, 18 eta 25
Ordutegia:
Astelehenetan,
17:30etik 20:30era

Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
2021eko urtarrilaren 4ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 8,46 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 13,86 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

Soziologian lizentziaduna,
berdintasun-teknikaria
eta artista, eta Bea
Aparicio, Arte Ederretan
lizentziaduna eta Bilboko
Berreginen Museoko
prestatzailea

Emakumeoi umetatik eskatzen digute
geure burua azter dezagula: garen guztia, egiten dugun guztia eta besteen
aurrean (batez ere, gizonen aurrean)
agertzeko modua gainbegiratzea eskatzen digute. «Besteek» gu estimatzeko zentzuak ordezkatzen dizkigu
kontzientzia eta begirada. Lantegi honetan, gainbegiraketa, ezarpena eta
epaia hautsi nahi ditugu. Horretarako,
patriarkatuak artearen eta kulturaren
bidez ezarri dizkigun edertasun-kanonen inguruan hausnartuko dugu, bai
eta kanon horiek gure buruaz dugun
irudian nola eragiten duten hausnartuko ere.

HARTZAILEAK:

Emakumeak
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Técnicas para hablar
en público
TREBATZAILEA: Miriam Ocio Saenz de

Buruaga, psikologoa
eta komunikazioan eta
generoan aditua

Ideia bera bezain garrantzitsua da
ideia bat adierazten jakitea. Komunikazio-prozesu hori zertan datzan ikusiko
dugu lantegian, zeintzuk diren eragiten duten elementuak eta zeintzuk
gure beldurrak. Prozesu hori ezagutuz
eta pixka bat trebatuz gero, entzuleak
eta testuingurua kontuan izanik jendaurrean hitz egiteko teknikak eta ohitura geureganatuko ditugu. Bestalde,
jendaurrean hitz egitean eta oro har
komunikatzean generoak nola eragiten
duen hausnartuko dugu.

2021eko urtarrilak
13, 20, 27 eta
otsailak 3, 10 eta 17
Ordutegia:
Asteazkenetan,
17:30etik 20:30era

Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
2021eko urtarrilaren 6ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 17,28 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 28,80 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

HARTZAILEAK:

Emakumeak
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2021eko urtarrilak
14, 21 eta 28, eta
otsailak 4, 11 eta 18
Ordutegia:
Ostegunetan,
18:00etatik 20:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Euskara

Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
2021eko urtarrilaren 7ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 11,52 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 19,20 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

Jendaurrean hitz
egiteko teknikak
TREBATZAILEA: Idoia Eizmendi Aldasoro,

berdintasuneko teknikaria,
kazetaria eta mugimendu
feministako kidea

Askotariko egoera eta entzuleen aurrean hitz egiteko trebetasuna eta segurtasuna garatzea da lantegi honen
helburua. Horretarako, gure beldurrak
atzeman eta aztertuko ditugu, eta
horiei aurre egiteko teknikak landuko;
betiere, generoak komunikazioan duen
eragina kontuan izanik. Metodologia
parte-hartzailea izango da, eta praktika eta teoria bateratuko ditugu.

Hezkuntza-eremuko pertsonak edo genero- eta
kulturartekotasun-gaietan interesa duten pertsonak

HARTZAILEAK:

Kulturartekotasuna,
hezkuntza
eta generoa:
hausnarketak eta
erronkak
TREBATZAILEA: Amelia Barquin, doktorea

Filologia Erromanikoan,
eta Kulturarteko Hezkuntzako eta Hezkuntza
eta Generoko irakaslea
HUHEZIn (Arrasateko Unibertsitateko Humanitate
eta Hezkuntza Zientzien
Fakultatean)

Kultura-aniztasuna beti izan da gizartearen eta eskolaren zati, are nabarmenago azken bi hamarkadetan.
Eskolan sortzen diren egoera batzuek
bertan funtzionatzeko dugun moduaren inguruan hausnartzeko eta jarduteko moduak birpentsatzeko aukera
ematen dute. Aldi berean, kudeatu
behar ditugun zalantzak eta gatazkak
sortzen dira, ordea. Lantegi honetan,
kontu konplexu batzuk jorratuko ditugu, eta modu inklusiboan jarduteko
irizpideak bilatuko.

61

2021eko urtarrilak
22 eta 23
Ordutegia: Ostiralean
16:30etik 20:30era, eta
larunbatean 09:30etik
13:30era
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Euskara

Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
2021eko urtarrilaren
15ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,68 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,80 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

HARTZAILEAK:

 ipi-Tapa Sareko kideak (boluntarioak,
T
solidarioak eta kontratupekoak). Interesa duten
guztiei zabalik, lekuen arabera
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2021eko otsailak 1
eta 15, martxoak 1
eta 15 eta apirilak
5 eta 19
Ordutegia:
Astelehenetan,
18:00etatik 21:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania
Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
2021eko urtarrilaren
25era
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa: Doako jarduera
Laguntzailea: Tipi-Tapa
sarea

Enseñanza del
castellano con
enfoque de género e
intercultural
TREBATZAILEA: Gladys Giraldo Velasquez,

aktibista feminista

Kulturarteko ikuspegi kritikotik abiatuta gaztelania bigarren edo hirugarren
hizkuntza gisa irakasteko prestakuntza praktiko eta teorikoa. Halaber, eskolak ikasleen benetako premietara
egokitzeko erabiltzen diren material
eta baliabide didaktikoak (hizkuntza
inklusiboa eta irudiak) aztertuko dira.

HARTZAILEAK:

Mistoa
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Afrofeminismos:
genealogías e
interseccionalidad en
el estado español
TREBATZAILEA: Esther (Mayoko) Ortega

Arjonilla, aktibista
afrofeminista, ikertzailea
eta unibertsitateko
irakaslea

Teoria eta praktika uztartuko dituen
prestakuntza abiapuntutzat harturik,
ikastaroak feminismo hegemonikoarentzat gako diren zenbait gai erdigunetik ateratzea du helburu. Feminismo beltzak intersekzionalitateari
buruz egindako ekarpenak zeintzuk
diren eta noiz eta zergatik jaio ziren
ikusiko dugu. Genealogia afrofeministak berreraikiko ditugu, testuinguruan
ondo kokatuta, kasu honetan estatu
espainiarrean.

2021eko otsailak
5 eta 6

Ordutegia: Ostiralean
16:30etik 20:30era eta
larunbatean 10:00etatik
14:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
2021eko urtarrilak 29ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,68 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,80 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

HARTZAILEAK:

Emakumeak
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2021eko otsailak
17 eta 24

Ordutegia:
Asteazkenetan,
19:00etatik 21:00etara
Tokia: Abetxukuko
kiroldegia
Hizkuntza: Gaztelania
Izen-emateko aldia:
2020ko irailaren 7tik
2021eko otsailaren
10era
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa: Doako jarduera
Laguntzailea:
Perkuneskak
emakumeen elkartea

Perkuneskak abre sus
puertas
Emakume guztiak ahalduntze espresiboaren elementuak ezagutzera gonbidatzen ditu Perkuneskak elkarteak.
Silvia Palumbo aktibistak garatu du
kontzeptu hori, hamar urtez baino
gehiagoz, existentzia galdua berrekuratzea zein geure burua lehengoratzea ahalbidetuko diguten politika feministen laburpena aurkitzeko xedez.
Hainbat elementu landuko ditugu arlo
fisikoaren barruan: arnasketa, ahotsa,
begirada, jarrera eta mugimendua.
Arlo mentalean, ezartzen diguten
pentsamendua landuko dugu. Horretarako, danborren ahala erabiliko
dugu, edukiz josiriko tresna izan dadin
erritmoak proiektu honetarako berariaz fusionatzean.

HARTZAILEAK:

 lkarte feministak eta emakumeen elkarteak,
E
gaiarekiko loturaren bat duten hirugarren sektoreko
erakundeak eta interesa duen beste edonor
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Claves para analizar la
violencia machista y
construir respuestas
colectivas
TREBATZAILEA: Laura Macaya-Andres,

militante anarkofeminista
eta genero-indarkerietan
aditua

Elkarteek, taldeek eta bestelako hainbat eragilek funtsezko rola daukate
indarkeria matxistari ematen zaion
erantzunean. Horretarako, hainbat
estrategia balia dezakete: salaketa
soziala, detekzioa, hurbileko laguntza,
prebentzioa, sentsibilizazioa edota
erreparazioa. Gune honen helburua
ikuspegi eta lan kolektiboetan sakontzeko beharrezko gakoak aztertzea
izango da, betiere ikuspuntu feminista
oinarri.

2021eko otsailak
19 eta 20

Ordutegia: Ostiralean
16:30etik 20:30era, eta
larunbatean 10:00etatik
14:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Prezioa: Doako jarduera

HARTZAILEAK:

Mistoa
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2021eko otsailak
26 eta 27

Ordutegia: Ostiralean
16:30etik 20:30era, eta
larunbatean 10:00etatik
14:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
2021eko otsailaren 19ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,68 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,80 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

Laguntzailea:
Lumagorri ZAT

Identidades
interseccionales en
el Pueblo Gitano.
El empoderamiento de
una romipén mestiza
y diversa
TREBATZAILEA: Qurro Camacho Cabello,

ijito mestizoa, marikoia,
LGTBIQ+ aktibista,
erromania eta feminista

Identitate sinplistak eta kolonizatuak
auzitan jarri eta horien aurrean ijito-herrian dauden identitate konplexu
eta intersekzionalak jartzeko helburua dauka lantegi honek. Halaber, ijitoen aurkako pentsamoldea jorratuko
dugu, erresistentziazko ijito-identitatea eraikitze aldera; hots, romipen
estatiko eta estereotipatu batetik romipen konplexu, anitz, inklusibo, feminista eta dekolonial batera igarotzeko.
«Ververipén, rroms por la diversidad»
izeneko elkartea aurkeztuko dugu,
bazterretatik borrokatzen baitu LGTBIQ+ eta gehien-gehienetan ikuspegi
intersekzionalik ez duten antolakunde
erromanien erdian.

HARTZAILEAK:

Emakumeak

M8

Del capitalismo
racista a las
migraciones y exilios.
Una mirada decolonial
TREBATZAILEA: Gladys Giraldo Velásquez,

aktibista feminista

Proiektu kapitalista garatu bazen, jatorritik beretik arrazismoak eta sexismoak hura sostengatzeko beharrezko harriak jarri zituztelako izan zen.
Gertaera haiekiko isiltasun lotsagarria
haustea bilatuko dugu, kontaketa eurozentrista ofiziala deseraikitzea, eta
iraganeko funtsezko gertaerak ezagutzea. Horien artean daude esklabotza
eta gizakien salerosketa transatlantikoa −euskaldunen eta haien ondorengoen parte-hartzea barne−, Abya Yala
nahiz Afrikarako lehen erasoaldietatik
hasita. Era berean, memoria-falta aztertuko dugu, baita hainbat gairekiko
dagoen deskonexioa ere, hala nola,
emigrazioa, erbestea eta Planetaren
hegoalde politikoko lurralde eta herrien
etengabeko ustiaketa.
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2021eko martxoak
3, 10, 17 eta 24
Ordutegia:
Asteazkenetan,
17:30etik 20:30era

Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
2021eko otsailaren 24ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 11,52 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 19,20 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

HARTZAILEAK:

Emakumeak
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2021eko martxoak
4, 11 eta 18
Ordutegia:
Ostegunetan, 17:30etik
20:30era
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia

Hacia un cuerpo más
vivible: gordura,
cánones de belleza y
delgadez

Hizkuntza: Gaztelania

TREBATZAILEA: Irati Garcia, ikertzaile

Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/

Lantegi teoriko eta praktiko honen bidez, norberaren gorputz-esperientzian
eta edertasun-kanonek nahiz lodifobiak
gugan dauzkaten ondorioetan sakondu
nahi dugu. Zergatik sentitzen gara lodi?
Zein ondorio dauzka horrek gure bizitzetan? Zapalketa-sistema propiotzat
hartuko dugu lodifobia, eta erresistentzia-moduak landuko ditugu, aktibismo
lodi feminista hartuta oinarri.

Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
2021eko otsailaren 25ra

eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 8,64 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 14,40 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

independentea, emakume
lodia eta feminista

HARTZAILEAK:

Emakumeak
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Conoce tus derechos
TREBATZAILEA: Eva Lucena Soldado,

abokatua eta estatu
mailako Emakume
Juristen Elkarteko
Indarkeria eta
Berdintasuna Batzordeko
koordinatzailea

Zer gertatuko da seme-alabekin banantzen banaiz? Zer egin dezaket indarkeria pairatzen badut, eta zer ondorio
dago urratsen bat ematea erabakitzen
badut? Eta egoera administratibo irregularrean baldin banago? Zer aukera
dut akordioak, bisita-erregimena edo
mantenu-pentsioaren ordainketa betetzen ez badira? Saioaren xedea galdera horiei eta beste batzuei buruz
ager daitezkeen zalantzen erantzunak
topatzea da.

2021eko
martxoak 16

Ordutegia: Asteartea,
19:00etatik 21:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania
Sarrera doan lekua
bete arte

HARTZAILEAK:

Mistoa
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Mujeres africanas y
afrodescendientes:
así hablan de
nosotras los medios
de comunicación
TREBATZAILEA: Lucia Mbomio, kazetaria

eta TVE1eko berriemailea.
Hainbat hedabidetarako
idazten du, arraza,
generoa eta auzoa
oinarritzat hartuta.

2021eko
martxoak 22

Ordutegia: Astelehena,
17:30etik 20:30era
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Sarrera doan lekua bete
arte

Hedabideek sozializazio-agente boteretsua izaten jarraitzen dute.
Gutxiengoetako edota komunitate
gutxituetako pertsonengan, funtsezko rola dute nia eraikitzeko orduan.
Lantegian, afrikar eta afro-ondorengoen gizataldeari buruz igortzen diren
mezuak aztertuko ditugu, eta, hortik
abiatuta, nia eraikitzeko orduan zer
nolako eragina eta inpaktua izan dezaketen hausnartuko dugu.

HARTZAILEAK:

Mistoa

Irse o morir
PARTEHARTZAILEAK:

Ane Garay Zarraga, CEAR-Euskadiko
Esku-hartze eta Parte-hartze Sozialeko
taldekidea.
Susanna Martín Segarra, ilustratzailea
eta diseinatzaile grafikoa. Alde egin ala
hil komikiaren egilea.
Nazioarteko babesa eskatu behar
izan zuen Ertamerikako emakume
bat, bere jatorrizko herrialdean krimen
antolatuari aurre egin behar izan ziona.

Susanna Martínen Alde egin ala hil komikiaren aurkezpena. El Salvadorretik
eta Hondurasetik, krimen antolatuaren indarkeriatik ihesi, alde egitera
behartuta ikusi zuten hainbat lagunen
bizipenen narrazioa jaso du egileak. Istorioaren protagonistak hainbat emakume, lesbiana eta trans dira, baita
gizon gay bat ere. Identitateek berebiziko rola izan zuten eurenganako indarkerian eta bizia salbatzeko egindako
joan-etorrietan. Egun, guztiak bizi dira
Euskal Herrian, eta nazioarteko babes-eskatzaileak izan dira. Auzokoak ditugu, bizirik atera dira, eta bizitza berri
bati ekiten saiatzen dira atzean utzi
behar izan zuten etxetik urrun. Hemen
ere arrazismoa, matxismoa eta LGTBIfobiari aurre egin behar diete.

2021eko
martxoak 23

Ordutegia: Asteartea,
19:00etatik 21:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Sarrera doan lekua bete
arte
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HARTZAILEAK:

Mistoa

Feminismos y mujeres
en la India
72

TREBATZAILEA: Isabel Allende Robredo,

Global Equitaseko
sortzailea eta zuzendaria,
Crecer Juntas ekimeneko
sustatzailea eta
PeriFéricas Bestelako
Feminismoen Eskolako
trebatzailea

2021eko
martxoak 25

Ordutegia: Osteguna,
17:30etik 20:30era
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Sarrera doan lekua bete
arte

Lantegian, Indiako feminismoari eta
bertako emakumeen hainbat mugimenduri hurbilduko gatzaizkie. Zer historia eta zer filosofia duten ezagutuko
dugu, baita egun zer arazori egin behar
dieten aurre ere. Horretarako, alderdi
sozio-demografiko, kultural eta erlijioso nagusiei erreparatuko diegu; izan
ere, eragin handia dute sexuen arteko
botere-harremanetan; halaber, Indiako
emakumeen aurkako zenbait baztertze-praktika ere begiratuko dugu. Hori
guztia begirada dekolonialaz egingo
dugu, ikuspegi etnozentrista alboratuz,
zeren eta etnozentrismoaren eraginez
irudikatzen baitzaizkigu emakume indiarrak, behin baino gehiagotan, emakume azpiratu, esaneko eta ekiteko
gaitasun gabeak balira bezala.

HARTZAILEAK:

Emakumeak

73

Educación emocional
para el buentrato a
nuestros cuerpos
TREBATZAILEA: Marta Enguix, hezkuntza

emozionalean,
indarkeriaren
prebentzioan eta
tratuonen sustapenean
aditua

Kontsumo estetikoa indarkeria sotilez
beteriko gunea da. Publizitatearen bitartez, edertasuna eta arrakastaren
esanahia zedarritzen duten manu eta
sinesmenak barneratzen ditugu pixkanaka, izan ere, gorputzen aniztasun
naturaletik oso urruti dauden kanonak
jasotzen ditugu etengabe. Lantegian
gaitasun emozionalak garatuko ditugu
mezu horiei aurre egiteko eta nork bere
buruarekiko harremanetan tratuona
indartu ahal izateko, hiru arlotan: mentala, emozionala eta gorputzarena.

2021eko martxoak
26 eta 27

Ordutegia: Ostiralean
16:30etik 20:30era eta
larunbatean 10:00etatik
14:00etara eta 15:30etik
18:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania
Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
2021eko martxoaren
19ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,68 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,80 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

Antolatzailea: SETEM
Hego Haizea

HARTZAILEAK:

Mistoa
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2021eko apirilak
12, 13 eta 14

Ordutegia: Astelehen
eta asteartean
17:00etatik 20:30era
eta asteazkenean
17:00etatik 20:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
2021eko apirilaren 5era
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 9,60 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 16,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

Caligrafía inclusiva
TREBATZAILEAK: Nerea Lekuona, artista

eta kultur aktibista, eta
Puy San Martín,
sortzailea eta
ikus-entzunezko
baliabideetan aditua

Lantegia sentikortasun artistikoa
edota berdintasun generoari buruzko
kezkak dituzten pertsonei zuzendua
da. Kaligrafia eta bideo-sorkuntzaren
bidez, hizkuntzaren erabilerari buruz
egingo dugu gogoeta modu barne-hartzaile batean, eta obra kolektibo
bat sortuko dugu. Polit idaztearen,
bideo-sorkuntzaren eta jarrera parekideagoen plazeraz gozatzeko jarduera
dugu, hizkuntzaren erabilera ez-sexista
jorratuta.

HARTZAILEAK:

¿Qué se esconde tras
las etiquetas de tu
ropa?
TREBATZAILEA: Angels Biosca Project,

The Slowear Projecteko
eta Educa-Ecoko sortzailea
Moda jasangarriaren eta
kontsumo kontzientearen
zabalkuntzan eta
prestakuntzan dihardu.
SETEM Hego Haizea

“Made in Bangladesh”, “%100 biskosa”… Badakizu zer ezkutatzen den
zure jantzien etiketen atzean? Lantegiak arropa modu kontzienteago eta
arduratsuago batean kontsumitzeko
tresnak eskainiko dizkizu, eta “Fast
Fashion” delakoak gizartean, ingurunean eta osasunean eragiten dituenak
ezagutzeko aukera emango dizu. Horrez gain, modaren industriak eragiten
dituen kutsadura eta esplotazioa txikitu dezaketen janzteko moduen berri
ere emango dizu. Zatoz eta irauli zure
janzteko era!

Mistoa
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2021eko apirilak
16 eta 17

Ordutegia: Ostiralean
16:30etik 20:30era eta
larunbatean 10:00etatik
14:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania
Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
2021eko apirilaren 9ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,68 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,80 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

Antolatzailea: SETEM
Hego Haizea

HARTZAILEAK:

Emakumeak
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2021eko maiatzak
3, 5, 10 eta 12
Ordutegia: Astelehen
eta asteazkenetan,
17:30etik 20:30era
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Euskara

Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
2021eko apirilaren 26ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 11,52 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 19,20 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

Autodefentsa
feminista
(Hastapena)
TREBATZAILEA: Emagin elkartea

Emakume izateagatik bizi ditugun indarkeria-bizipenak partekatzeko gunea, elkarri entzuteko eta askotariko
beldurrez eta emozioez hitz egiteko
toki eta unea. Autodefentsa feminista
izango dugu oinarri; hau da, geure buruarenganako ulermena eta maitasuna. Taldean egingo dugu lan, askotariko
indarkeria-egoerak eta erasotzeko moduak identifikatzen ikasteko, eta, azkenik, indarkeriaren definizioa adosteko. Autodefentsa-jarrera proposatzen
dugu, erasoei aurre egiteko estrategiak
garatzeko xedez.

HARTZAILEAK:

Mistoa

Islamofobia,
homonacionalismo y
pinkwashing
TREBATZAILEA: Daniel Ahmed, Madrileko

Unibertsitate Autonomoko
(UAM) ikertzailea
eta queer aktibista
musulmana

Homonazionalismoa zalantzan jarri nahi
dugu, eta, horretarako, auzitan jarriko ditugu fenomeno horrek planteatzen dituen
diskurtso kulturalista dikotomikoak. Lehenik eta behin, sexu- eta genero-banaketaren, arrazismoaren eta neoliberalismoaren
arteko lotura historikoak azalduko ditugu.
Ondoren, islamofobia queer bihurtzeko prozesuaren agerpenaz arituko gara, LGBTQ
subjektuen instrumentalizazio neoliberalak
elikatzen baitu hori, xede xenofobo, arrazista, islamofobo eta neokolonialistekin, pinkwashing-estrategien bitartez. Agerian jarriko dugu nazioez gaindiko LGBTQ+ politiken
eta queer bihurtutako islamofobiaren arteko erlazioak LGBTQ+ denaren kontrako arbuioa eragin duela estatu arabiar-islamiko
postkolonialetan. Azkenik, LGBTQ aktibismo
musulmanak jarduteko dituen moduak aztertuko ditugu, eta islamaren eta sexu- eta
genero-aniztasunaren arteko oposizio-diskurtsoei aurre egiteko dauzkan erresistentzia-modu bereziei begiratuko diegu; hau
da, islamaren interpretazio tradizionalistetatik nahiz homonazionalismoak berezkoak
dituen islamofoboengandik datozen diskurtsoei aurre egiteko erresistentziei jarriko
diegu arreta.
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2021eko maiatzak
7 eta 8

Ordutegia: Ostiralean
16:30etik 20:30era, eta
larunbatean 10:00etatik
14:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
2021eko apirilaren 30era
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 7,68 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 12,80 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

Kolaboratzailea:
Lumagorri ZAT

HARTZAILEAK: Autonomia Pertsonalerako Zentroko (CAP),
Goizalde zentroko eta Eginaren Eginez elkarteko emakumeak
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Divertad sexual
TREBATZAILEA: COCEMFE, Desgaitasun

Fisiko eta Organikoa duten
Pertsonen Espainiako
Konfederazioa

2021eko maiatza
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia

Hizkuntza: Gaztelania

Prezioa: Doako jarduera
Laguntzaileak:
Autonomia
Pertsonalerako Zentroa
(CAP), Goizalde zentroa
eta Eginaren Eginez
elkartea

Lantegiaren helburua aniztasun funtzionala duten emakumeen jabetzea
eta parte-hartzea sustatzea da, autodeterminazioa zein eraldaketa soziala
lortzeko prozesu gisa, bai banakakoa,
bai taldekakoa. Metodologia dinamiko
eta parte-hartzaile baten bidez, garapen pertsonal eta sozialerako gizarte-kohesioa eta elkar babestea bultzatuko dira. Arreta autonomian eta nork
bere bizitzaren kontrola eskuratzean
jarriko da. Aurten osasun-sexualean
zentratuko gara, eta ikuspegi zabala
hartuko dugu horretarako, sexualitatea askatasunean praktikatzeko eskubidetik eta norberaren gorputzari buruzko erabakietatik abiatuta.

Haurrentzako eta
gazteentzako
jarduerak
79
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2020ko urriak
3, azaroak 7 eta
abenduak 12, eta
2021eko urtarrilak
9, otsailak 6,
martxoak 6,
apirilak 17 eta
maiatzak 8
Ordutegia:
Larunbatetan

2020ko saioak
ONLINE izango dira,
11:00etatik 12:30era

2021eko saioak aurrez
aurrekoak izango dira,
10:00etatik 13:00era
Tokia: ONLINE.

Izena ematean adierazten
diguzuen epostan jasoko duzue
sarbiderako informazioa.

Aurrez aurrekoa,
Emakumeen etxea Etxanobe jauregia
Hizkuntza: Euskara

Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
26ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa: Doako jarduera

Autodefentsa
feminista (Talde
egonkorra, 13 eta
15 urte bitarteko
neskentzat)
TREBATZAILEA: Ester López Monge,

Safo eskolako kidea,
emakumeei zuzendutako
proiektu ugariren
sustatzaile eta ohiko
kolaboratzailea

Autodefentsa Feministarako lantegi
eta taldeak dira indarkeria matxista
prebenitzeko tresnarik onena. Nerabeei zuzendutako prestakuntzak indarkeriok modu autonomoan identifika
ditzatela ahalbidetzen du, eta haiei
aurre egiteko baliabideak jartzen ditu
euren esku. Talde honetan eta ikasturte osoan zehar, autoestimua indartzen
eta segurtasuna lortzen lagunduko
diguten teknika fisiko eta psikologikoak ikasiko ditugu. Talde-lanaren bidez, zaintza-giro dibertigarria eraikiko
dugu, eta, hala, gure arteko babes-sareak indartuko dira.

HARTZAILEAK:

Hezkuntza-zentroak (15 eta 18 urte bitarteko ikasleak)

#FeminismoanItzel
irakurle-kluba
KOORDINATZAILEA: Alaitz Andreu,

Euskal Filologian
lizentziatua eta
itzultzailea

Hilabetean behin elkartuko gara, liburu
bat irakurtzeko. Emakumeek idatzitako gazte-literatura izango dugu erdigunean (euskaraz idatzitakoa nahiz
euskarara ekarria), emakume idazleak
ikusaraztearekin bat, horiek jorratzen
dituzten gaiak, kezkak eta unibertsoak
ezagutzeko. Dena dela, literatura ez da
bakarrik egongo, feminismoa izango
baitu ondo-ondoan, gainean eta azpian, begirada morez irakurtzen saiatuko baikara, eta gure hitzak, iritziak,
kezkak eta abar mingain eta belarri
morez blaitzen hasi, ingurune hurbil
eta konfiantzazkoan.

Urritik
urtarrilera,
asteazken bat
hilabetean

Ordutegia: Bi orduko
saioak, arratsaldez
(kluba eskatzen duen
zentroak eta koordinatzaileak adostuko dute
ordutegia)
Tokia: Kluba eskatzen
duen eskola
Hizkuntza: Euskara

Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
urriaren 16ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa: Doako jarduera

Laguntzailea: Gasteizko
Udalaren Hezkuntza
Zerbitzuak koordinatzen
duen «Gasteiz hiri
hezitzailea» programa
OHARRA: GUZTIRA,
2 KLUB EGIN AHALKO
DIRA.
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HARTZAILEAK:

Mistoa, 12 eta 18 urte bitarteko gazteak
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2020ko urriak
17 eta 24

Ordutegia:
Larunbatetan,
16:00etatik 17:30era
Tokia: ONLINE.

Izena ematean adierazten
diguzuen epostan jasoko duzue
sarbiderako informazioa.

Hizkuntza: Gaztelania
Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
urriaren 10era
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 1,35 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 2,25 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

Game over al
machismo en los
videojuegos
TREBATZAILEA: Marina Amores, bideo-

jokoetan espezializatutako
ikus-entzunezko
komunikatzailea

Nola aldatu dituzte Internetek, sare sozialek eta ikus-entzunezko plataformek
bideo-jokoak eta horien kontsumoa?
Zer rol dute belaunaldi berriek eta zein
da emakumeenganako euren jarrera?
Bideo-jokoetako irudikatze-bideen bilakaeraz arituko gara, gertatzen ari diren
aldaketez, eta kontsumitzaileek, plataformek eta enpresek dituzten rolez.
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A25

Autodefensa
feminista
(Para chicas
de 14 a 18 años)
TREBATZAILEA: África Aznar Moriones,

arkitektoa, irakaslea eta
Autodefentsa Feministako
prestatzailea

Gaztea zara? Inoiz txiki sentitu izan
zara? Lantegi honetan, egunerokotasunean bizi ditugun desberdinkeriazko
egoerak aztertuko ditugu, indarkeria
nondik datorren ulertzeko eta indarkeriari aurre egiteko teknika emozional,
fisiko eta kognitiboak lantzeko. Izan
ere, bizi eta sentitzen duguna ulertu
eta izendatzea izango da akziozko eta
eskubidedun subjektu bihurtzeko oinarria. Desberdinkeriarik, diskriminaziorik
eta indarkeriarik gabeko bizitza askea
bizi nahi dugu.

2020ko azaroak
21 eta 28

Ordutegia:
Larunbatetan,
16:00etatik 20:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania
Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
azaroaren 14ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 3,60 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 6,00 €
MATRIKULA EGITEN DUEN
HELDUAREN LANGABEZIAGATIKO
HOBARIA: % 15 (Ikusi
“Kontuan hartu beharreko
oharrak”)

Autodefentsa
feminista (10 eta
13 urte bitarteko
neskentzat)
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2021eko urtarrilak
16 eta 23
Ordutegia:
Larunbatetan,
16:00etatik 20:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Euskara

Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
2021eko urtarrilaren 9ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 3,60 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 6,00 €
MATRIKULA EGITEN DUEN
HELDUAREN LANGABEZIAGATIKO
HOBARIA: % 15 (Ikusi
“Kontuan hartu beharreko
oharrak”)

TREBATZAILEA: Ester Lopez Monge,

Safo Eskolako kidea eta
emakumeei zuzendutako
proiektu ugariren
sustatzailea eta ohiko
kolaboratzailea

Lantegi honetan, beste neska batzuekin elkartuko gara, eta neska izateagatik ezberdin tratatzen gaituztenean
nola sentitzen garen adieraziko dugu.
Sentimendu horiez arituko gara, eta
geure burua babesteko, zaintzeko eta
maitatzeko nola defenda gaitezkeen
pentsatuko dugu. Honako hauek dira
lantegiaren xedeak: ahalduntzea eta
autoestimua lantzea, gure gorputzen
inguruan hausnartzea, biktima-rola alboratzea eta egoera arriskutsuei geure
kabuz aurre egiteko sentimendua lantzea. Erasoetatik defendatzeko, oinarrizko teknikak ikasi behar ditugu, eta
praktikan jarri.

HARTZAILEAK:

14 eta 18 urte bitarteko neskak
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Yo perreo,
yo me empodero
TREBATZAILEA: Inés Lasagabaster,

esku-hartze Sozialeko
psikologoa Genero
Berdintasunean
prestatua eta dantzaria
astiunetan.

Lantegiaren helburua espazio segurua sortzea da. Bertan, besteak beste,
twerk edota regetoi dantzek eskaintzen dituzten aukerak probatu ahal
izango ditugu, boteretsuago sentitzeko tresna gisa. Feminitate eta sexualitateari buruzko esanahiak eraikitzeari
buruzko gogoeta sustatuko dugu. Halaber, dantza horiek irakasten diren
espazio feministen eraginak ere izango
ditugu hizpide, era berean, gizartea
eraldatzeko bidean zer ekarpen egin
dituzten ikusiko du, ikuspegi feminista
oinarri hartuta.

2021eko
urtarrilak 30

Ordutegia: Larunbata,
16:00etatik 20:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania
Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
2021eko urtarrilaren
23ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 1,80 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 3,00 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

HARTZAILEAK:

Mistoa, 9 eta 14 urte bitarteko gazteak

Dibuja tu bestiario
feminista
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TREBATZAILEA: Myriam Cameros,

ilustratzailea, haur- eta
gazte-literaturan aditua,
arkatzaren bitartez
iruditeria menderatzaileak
leherrarazteko joera du

2021eko
otsailak 27

Ordutegia: Larunbata,
17:00etatik 20:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
2021eko otsailaren 20ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 1,35 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 2,25 €
LANGABEZIAGATIKO HOBARIA:
% 15 (Ikusi “Kontuan hartu
beharreko oharrak”)

Bestiarioak antzinako liburu-mota batzuk dira eta alegiazko animalien ilustrazioak bildu ohi zituzten. Marrazkien
eta ohar txikien bitartez izaki ‘arrotz’
haiek gerturatzen zizkiguten. ‘Piztia’ edo ‘bestia’ izena hartzen zuten,
ezezagunak izateagatik. Jardueraren
helburua bestiario parte-hartzaile bat
sortzea da, Bestiario sekretua – Neskatila Gaiztoak liburuan oinarrituta, eta
arkatzen nahiz koloreen bitartez esperimentazioari emanda. Izaki-sorta bat
sortuko dugu, eta liburu zein serieetan
aurki daitezkeen estereotipo sexista
arruntenak kolokan jarriko ditugu horrela. ‘Bestiario’ terminoa alaitasunez
eta harrotasunez bereganatzen duten
pertsonaiak izango dira, aniztasunaren
balioa aurre-aurrera ekartzeko. Beraz,
atera errotuladoreak dantzara!

HARTZAILEAK:

3 urtetik aurrera, mistoa
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M8

Mari, Meri eta Lari
ANTZEZLEAK: Maria Urcelay eta

Yogurina Borova, Eidabe
antzerki konpainia

Meri haurdun dago. Bere lagun Marik,
aspaldian ikusi gabe dagoenak, sorpresa handia hartu du, ez baitzekien Merik laster haurra izango duela. Marik
betikoa galdetu dio Meriri… «Haurra
zer izango da, neska ala mutila?» Eta
zergatik, bada, galdetu behar dugu
halakorik? Zergatik bi aukera horiek
baino ez? Haurrak erabaki ahalko du
zer izan nahi duen. Horregatik Lari izena jarriko diote.

2021eko
martxoak 6

Ordutegia: Larunbata,
18:00etatik 19:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Euskara
Sarrera doan lekua
bete arte

HARTZAILEAK:

9 eta 14 urte bitarteko gazteak
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2021eko martxoak
13, 20 eta 27 eta
apirilak 10 eta 17
Ordutegia:
Larunbatetan,
17:00etatik 20:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania

Izena emateko epea:
2020ko irailaren 7tik
2021eko martxoaren 6ra
Informazioa eta
izen-emateak:
• 010
• Gizarte-etxeak eta
kirol-instalazioak
• www.vitoria-gasteiz.org/
eskolafeminista

Prezioa:

BAZKIDEEK: 6,6 €
BAZKIDE EZ DIRENEK: 10,8 €
MATRIKULA EGITEN DUEN
HELDUAREN LANGABEZIAGATIKO
HOBARIA: % 15 (Ikusi
“Kontuan hartu beharreko
oharrak”)

Capoeira.
El berimbau de Safo
TREBATZAILEA: Sabine Rahde, Foca,

kapoeirako irakaslea

Gurekin dantzatzera etorri nahi duzu?
Kapoeira dantza afrobrasildarra da.
Askotariko mugimenduak dauzka, jatorria batez ere Angolan dutenak, eta
bidegabekerien aurka protesta egiteko
modua izan dira historian. Kapoeira
borobilean jarrita egiten da, eta diskriminazio mota guztien aurkako borrokaldiak adierazteko gunea da; jabetze
feministarako tresna da.

HARTZAILEAK:

3 urtetik aurrera, mistoa
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Cola de Sirena
TREBATZAILEA: Ruth García Ruz,

testuen, objektuen eta
txotxongiloen antzerkiko
aktorea

Cola de Sirena txotxongiloen eta objektuen ikuskizuna da, formatu txikikoa,
eta Alba Barbe i Serra eta Sara Carro
Ibarraren ipuin homonimoan oinarrituta dago. Roque protagonista zoriontsua da Roque izanda, baina sirena
izatea ere gustatzen zaio. Bat-batean,
ezinbesteko erabakia hartu beharko
du: gauza bat ala bestea izan. Baina
nork dio nahitaez erabaki behar dugunik? Askotan, gauza bat ala bestea
izan hautatzea baino garrantzitsuagoa
izaten da nor garen eta zoriontsu zerk
egiten gaituen jakitea.

2021eko
maiatzak 8

Ordutegia: Larunbata,
18:00etatik 19:00etara
Tokia: Emakumeen
etxea - Etxanobe
jauregia
Hizkuntza: Gaztelania
Sarrera doan lekua
bete arte

HARTZAILEAK:

7 urtetik aurrera, mistoa
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M17

Lur
ANTZERKITALDEA:

2021eko
maiatzak 22

Ordutegia: Larunbata,
18:00etatik 19:00etara
Tokia: Aldabe gizarteetxea (Areto nagusia)
Hizkuntza: Euskara
Sarrera doan lekua
bete arte

Xake Produkzioak: Mikel
Laskurain, Erika Olaizola,
Nerea Gorriti eta Kepa
Errasti

Julian jostailu denda zahar baten jabe
da. Egun batzuk barru Ane, bere bilobak, zortzi urte beteko ditu eta opari
berezi bat prestatzen ari zaio. Propio
berarentzat egindako panpina. Anek
eta Julianek bidaia zirraragarri bat hasiko dute panpinarekin batera desioak
betetzen dituen izar majikoaren bila.
Itxuraz bidaia irudimentsua dirudienak
Ane eta Jon, bere aitaren, harreman
berbide-ratzen lagunduko du. Azken
aldian Jonek onarpen arazo bat dauka.
Izan ere, Ane mutila da.

2020-2021EKO
ESKOLAREN ITXIERA
Maiatzak 27, osteguna | 19:00
Aldabe gizarte-etxea
Areto nagusia

HONAKO HAUEK Gorka Urtaran Aguirre,
HARTUKO DUTE HITZA: Gasteizko alkateak
Miren Fernández de Landa,
Berdintasuneko zinegotziak

MARIA RUIZ ETA EVA SIERRA
KONTZERTUA

Eva Sierra eta Maria Ruiz proiektu autogestionatuak abiatzen dituzten bi bakarlari feminista dira, eta biek dute
ibilbide luzea egina autore-kantuaren munduan. Arte eszenikoak erabiltzen dituzte lesbiana feminista gisa borrokatzeko, eta, 2017an, Arte Muhé kolektiboa sortu zuten, La
Marerekin batera. Duela urtebete proiektuak uztartzea eta
penintsulako hainbat hiritan zehar bira bati ekitea erabaki
zuten. Euren zuzenekoak ez zaituzte hotzepel utziko.
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