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MENDE BAT BAINO
GEHIAGO ARKEOLOGI
INDUSKETA LANETAN
MÁS DE UN SIGLO
DE EXCAVACIONES
ARQUEOLÓGICAS

Uztailaren 25a
25 de julio

Kontuan hartzekoak

Informazioa eta erreserbak

• Informazio puntuan 12:00etan egon
• Aldez aurretik erreserba egin behar da
• Musukoa erabiltzea nahitaezkoa da
• Gutxieneko distantzia gorde

Tel: 944651657
e-mail: santimamine@bizkaia.eus
Web: www.bizkaikoa.bizkaia.eus

SANTIMAMIÑE EGUNA
Labar margoen ganbaren aurkikuntza, arkeologi indusketen hasiera eta UNESCOk koba hau
Gizateriaren Ondare izendatu izana oroitzeko, uztailaren 25ean SANTIMAMIÑE EGUNA
ospatuko dugu, bi ekitaldi nagusirekin.

12:15-13:15.

TAILERRA ETA ERAKUSTALDIA: SOINEKOAK HISTORIAURREAN
Historian zehar, jantziak egiteko erabili izan diren materialak,
teknikak, estiloak eta modak klimari, geografiari eta, batez ere,
jantziok egin eta erabili izan dituzten giza taldeen gizarte
antolaketari lotuta egon dira.
Paleolitoan, jeneralean hotza zen Pleistozenoko ingurunean,
ehizan harrapatutako animalien larruak funtsezko materialak izan
ziren, beste produktu batzuekin batera, teknika ezberdinak erabiliz
eta behar bezala landuta, soineko bilakatzeko.
Proposatzen dizuegun tailerrean, MIKEL AGIRRE RUIZ DE GOPEGI
arkeologoak teknika horiek azalduko ditu: larruak eskuratzeko eta
ontzeko prozesua, tendoiekin josteko haria lortzeko egin
beharreko elaborazioa, josteko beharrezkoak diren hezurrezko
orratzen eta puntzoien fabrikazioa eta baita mozteko eta
arraspatzeko tresnen produkzioa.

Irudia: Hezurrezko orratza
Lumentxa. Kalkolitikoa

Hitz batez, erakustaldia ere baden tailer honen helburua
Historiaurrean garatutako trebezia eta teknikak azaltzea da, eta
egun erabiltzen ditugun soineko batzuen antzinako jatorria
erakustea: mokasinak, alkandora arinak, parkak, anorakak, etab.

Argazkia: Santimamiñe harraskagailuak
Bizkaiko Arkeologi Museoa (Bilbo)

Denborak leku batean bizi izan diren giza taldeen jardueraren lekukotza utzi digu, eta
istorio hori da Arkeologiak kontatzen diguna. Era berean, adierazpen artistiko gutxik
daukate garai eta bizitza ulertzeko modu ezberdinak irudikatzeko musikak duen gaitasuna.

13:15-13:45.

KONTZERTUA: HERRI MUSIKAREN HARRIBITXIAK
Aitor Urkizak eta Iker Alvarezek osatzen duten bikoteak errepertorio
tradizional eta herrikoiaren obra handiak eskeintzen dizkigu, formato
txikian. Estilo eta jatorri anitzetako doinu herrikoiak uztartzen dituzte
modu erakargarri eta dinamikoan. Horretarako, instrumentu
tradizionalak erabitzen dituzte; berauekin, euskal musika tradizionala,
musika zelta, tangoa, baltsa edo dantzarako musika jotzen dute.
Argazkiak :
Herri Musikaren Harribitxiak
taldeak utzitakoak

Aitor Urkiza
(Burlata, 1987)
Txirula, silbotea,
danbolina, txistua,
bonbetea eta salterioa

Iker Alvarez
(Bilbo, 1989)
Txistua, silbotea,
danbolina, bonbetea,
eta gitarra
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