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MINTZALASAI 
Egun, Bihar’hitz egin euskaraz 

Les journées de la langue basque à Biarritz 

 

Irailaren 16tik 22ra 
 

... Euskara tailerrak – Ate irekitzeak –Tailerrak – Animazioak – Kabareta afaria -  

Proiekzioak - Familen besta – Pirritx & Porrotx – Haurren eguna... 
 

 

 

Info+: 

www.mintzalasai.euskara-biarritz.eu 

Mintzalasai 
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Euskaraz bizi nahi dugu ! 
 

Nehork ezin du ukatu, gaur egun, euskara bizi denik gure lurraldean. Baina hala bada Europan 

sustrai luzeenak dituen hizkuntzarentzat, euskaraz bizitzeko eta euskara biziarazteko lanean 

arizan diren herritarrei zor diegu.  

 

Bide luzea 

Azken hamarkadetan, euskararekiko jarrerak aldatu badira ere, erabateko normalizaziorako 

bidea luzea da oraindik.  

 

Biarritzen, eragile desberdinak bildu dira, euskararen erabileraren aldeko egunak antolatzeko. 

Familia transmisioa hain apala eta hizkuntz paisaia nagusiki frantsesa den hiri batean, euskarak 

ikusgarri eta erakargarri izan behar du. 

 

Bi zango 

Ideia sinple horren inguruan bildu dira hainbat elkarte eta Herriko Etxeko euskara bulegoa 

Mintzalasai egunak antolatzeko. Administrazio baten ahalak eta elkarteen ausardia uztartuz, 

egitarau zabal, parte hartzaile eta aktibatzailea sortu da.  

 

Azken finean, Txilardegik zioen « hizkuntza ere bi hankaren gainean mugitzen den zerbait dela; 

alde batetik erakundeak behar dituela eta herri mugimendua bestetik » (Hitza hitz - 1996). 

Euskarak gisa hortako mobilizazioen beharra du, eta Mintzalasaik zuen parte hartzea...  
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DATU BATZUK 

- Dinamikaren abiatzea : 2011ko azaroa (euskararen herri batzordearen karietara).  

- Lema : Egun, Bihar’hitz egun euskaraz – Vivre en basque à Biarritz.  

- Helburuak :  

1) Euskararen erabilera bultzatzeko egunak antolatu.  

2) Eragile desberdina bildu, euskararen aldeko desmartxa batean.  

3) Euskara ikusgarri eta erakargarri bihurtu Biarritzen.  

 

* * 

* 

 

PROGRAMAZIOA :  

- Antolaketa printzipio batzuk : Belaunaldi artekoa – Herrikoia – Parte hartzailea – Diziplinartekoa – 

Prezio merkeak – Erabileran oinarritua.  

- 3 momentu azkar :  

1) Asteazkena, 09/18: Haurren eguna (Hirian – Gare du Midi) 

2) Ostirala, 09/20: Kabareta afaria (Atabal) 

3) Igandea, 09/22: Familien besta (Lac Marion)  

 

* * 

* 

 

2013ko EDIZIOA – ZENBAKI BATZUK : 

- 20 elkarte antolatzaile. 

- 50 animazio. 

- 100 laguntzaile. 

- 150 eragile. 

 

2012ko EDIZIOA – ZENBAKI BATZUK : 

- 20 elkarte antolatzaile. 

- 30 animazio. 

- 90 laguntzaile. 

- 2000 parte hartzaile aste osoan. 
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Asteazkena, Irailaren 18a : HAURREN EGUNA 
 

• 8 :00: Ate irekiak l UDA LEKU  

Aisialdiak euskaraz 

Uda Lekuk 30 urte darama haurrei oporrak euskaraz 

pasatzeko eskaintza egiten, hezkuntza herritarraren 

izpirituarekin. Biarritz, Baiona eta Angeluko 

Bilguneek asteazken guziz irekitzen dituzte beren 

ateak, 8 :00etatik 18 :30etara 

Zatoz eskaintza ezagutzera, haurrek egun osoan 

parte hartuko dute Mintzalasaien  ekintzetan.  

Info+ : 06.86.73.84.08. – udaleku.btz@orange.fr 

Uda Leku   

 

• 9 :00: Ate irekiak l ITSASOAREN MUSEOA, 

OZEANOAREN HIRIA 

Irakasleentzako bisita pedagogikoa  

Lurralde guziko eta sare desberdinetako irakasle 

guziak gomitatzen ditugu Ozeanoaren Hiria eta Itsas 

Museoa ezagutzera. Egitaraua : harrera, euskarazko 

bisita, euskaraz egiten diren tailerren aurkezpena, 

kari honetara bereziki argitaratu den lexiko 

ozeanografikoa eskainiko zaie… 

Izena eman behar da. 

Info+ : www.citedelocean.com/eu  – 05.59.22.33.34. 

– haize.mouesca@biarritzocean.com 

Ozeanoaren Hiria / Itsasoaren Museoa 

 

• 10 :30 : Tailerra : ITSASOAREN MUSEOA 

MIARITZEKO AKUARIUMA   

Nork nor jaten du ? Nork zer jaten du ? 

Elika katearen tailer ludikoa eta Itsasoaren 

Museoaren bisita gai horren inguruan. (6-12 urte) 

Hobe izena ematea. 

Info+ : www.museedelamer.com/eu – 

05.59.22.33.34. – 

marion.etcheverry@biarritzocean.com 

Itsasoaren Museoa 

 

• 12 :00 : Tailerra l PARC MAZON  

Piknika zientifikoa 

Landa bazkaria goza ezazu ingurune atsegin batean, 

elikadurari buruzko tailer zientifiko batekin, Petits 

Débrouillard elkarteak eskainirik. Mazon parkeko 

Lagunek deserta eskainiko diete gomitatuei. 

Izena eman behar da.  

Info+ : www.lespetitsdebrouillards.org - 

05.59.41.13.01. - 

u.azpeitia@lespetitsdebrouillards.org 

Les petits Débrouillards / Amis du Parc Mazon 

 

• 14 :00 : Tailerra l SKATE PARK  

Skate iniziazioa  

Babesak jantzi eta bota zaitez maldetatik, euskara 

ikasten ari diren skate parkeko bi animatzailek 

lagundurik. 

Hobe izena ematea. 

Info+ : www.skateparkbiarritz.com – 05.59.23.53.15. 

-  parkalai@hotmail.com 

Lassosalai 

 

• 15 :30: Tailerra l BARATZE PUBLIKOA  

Askari parte-hartzailea (dohainik)  

Zatoz zure cupcake, talo eta bestelako bixkotxa 

apartak egin eta apaintzera. Ikuskizunera joan aitzin 

partekatuko ditugu. Hiriak eskaini askaria. 

Hobe izena ematea – Euria balitz, Plaza Berrin. 

Info+ : www.cerisesurlegateau.net - 

www.lurrama.org – 06.16.71.06.31. – 

mintzalasai@gmail.com   

Cerise sur le gâteau / Lurrama / Topagunea 

 

• 17 :00: Ikuskizuna l GARE DU MIDI 

Pirritx, Porrotx eta Marimotots (Sentitu, Pentsatu, 

Ekin) 

Euskal pailazo ospetsuek Gare du Midi-ko aretoa 

sutan ezarriko dute beren emankizun berriarekin. 25 

urte daramate sekulako sudur gorri eta 

oinetakoekin. 

Oholtzan, Josefina beren amatxiren 100 urteak 

ospatuko dituzte, ezagunak zaizkien goxotasun eta 

alaitasunarekin. 

Hobe izena ematea. 

Info+ : Gare du Midi – 6€lehenago erosiz, 7€lekuan 

berean (Sartzeak : www.tourisme.biarritz.fr – 

05.59.22.44.66. – ELKAR, EKI) – 

mintzalasai@gmail.com   

Katxiporreta 
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Ostirala,  Irailaren 20a : KABARET GAUA– EUSKARAZKO SORKUNTZAREN GAUALDIA 

ATABAL – Euskal Kultur Erakundearekin lankidetzan 
 

• 18 :00: Harrera l ATABAL : Irekitze ekitaldia   

Hiriak eskaini harrera. Egitasmoa bultzatu duten elkarteen, artisten, hiritarren eta euskararen sustapenean engaiatuak diren 

eragileen arteko anaitasunezko topaketa. 

 

• 20 :00: Ikuskizuna l ATABAL : Kabaret Afaria  
Atabal, egiazko kabaret bilakatuko da, ikusleei euskarazko sorkuntzaren ikuspegi zabal bat emateko. Familian edo lagun 

artean, afari batez eta pintxoez gozatzeko parada izanen duzu. Egitarauan : magia, dantza, antzerkia, performantziak, 

musika… 

XOBORRO ESKENATOKIAN 

• Kontzertua  l Saioa  

Bakoitza bere taldean Euskal Herriko folk-rock-herrikoi 

oholtzen gainetik iragan eta, bikotea osatu da. 

Marieder Iriarten  (The Sparteens, Pako  & Marieder) eta 

Kamila Zubeldiaren (Unama) folk ahotsak eta gitarra 

malenkoniatsuak ezin hobeki uztartzen dira euskarazko 

bertso eder eta ilunak eskaintzeko. 

 

• Magia l Txoborro oholtzan eta mahaiez mahai 

Euskal azti ospetsuak bere emankizun berria aurkeztuko 

du oholtza gainean eta mahaiez mahai pasako da afaria 

une magiko bilakatzeko. 

Humorez beterik eta ikusleen parte hartzea lehentasun 

izanik, Txoborro dohain aniztun aztia da (malabarista, 

ilusionista, komikoa…). 

 

• Antzerkia l San Balentin Zoriontsua 

Biarritzeko Maite Dugulako elkarteko euskara ikasleek, 

arratsetako klasetan sortu dituzten bi pieza labur 

eskainiko dituzte. 

Bi agerraldi labur. Bi bikote eta… maitale bat. Senar 

gehienek  ahanzten dute egun hori ospatzea, eta 

ahanzten ez dutenek, maitalearekin ospatzen dute. Baina, 

emaztea uste baino goizago itzuliko da etxera… 

 

 

• Performantzia l Beste aldekoak 

Peio Etxekopar zuberotarrak eta Asisko Urmeneta 

nafarrak, haientzat euskal nortasuna zer den azalduko 

digute (sketx eta irudien bidez). 

 « Frantzia-Espainia, Ipar-Hego, Hiri-Herri,… » Baliteke bi 

mundu kontrajarri arrats batean elkartzea ? Zalantza 

metodikoak eta humoreak lagundurik, denek ikasiko dugu 

besteaz zertxobait. Edo ez. 

 

• Dantza l Kaskaroten dantzaldia 

Etorkizuna Kontzeptuak taldeak, Euskal Herriko ondare 

immateriala lantzen du dantza urraspide artistiko batekin.  

Ravel-en omenez eginiko ikuskizunaren alde alai, 

dinamiko eta koloretsua aurkeztuko dute, non Kaskarotak 

protagonisten diren. 

 

• Performantzia l BTZ – Bertso/Triki/Zinema  

Ortzi Murua eta Patxi Iriart bertsolariek pantailan 

emaniko irudietatik bertsoak botako dituzte, trikiaren 

melodiarekin. 

Tradizioa eta modernotasuna uztartzen dituen 

performantzia honek bide berri batera eramango ditu 

bertsolariak. BTZren bururaino iritsiko ote dira ? 

• 22 :40: Kontzertua l ATABAL 

Kide : Euskal Herriko indie rock talde honek itzala eta argiaren artean dabil kantu batetik bestera, berak sortu testu eta 

melodiekin.  Oholtzan, erritmo kutxa bat eta sample batzuk egitasmoari nortasun elektroniko eta azkarragoa emateko. Info+ :  

 

• 23 :00: Kontzertua l ATABAL 

Gibelurdinek : Fredi Paia taldeko kide izanik, euskal, irlandar eta tzigane kantuetan oinarritu errepertorio dinamikoa 

eskaintzen du. Biolina, alboka, gitarra, trikia, perkusioak, txirula eta harmonika biltzen dira musika herrikoiaren alde, 

« aniztasun kulturala defendatzeko borroka tresna ».  

 
PREZIOAK:  

- Sartze arrunta : 5€  

- Sartzea + afaria : 15€  

- Sartzea + pintxoak : 10€ 

Leku mugatuak. Erreserbatu behar da : 06.16.71.06.31. – 

mintzalasai@gmail.com edo zuzenean Atabalen.  

MENUA :  

- Txilindron  

- Gasna 

- Deserta  

- Kafea 

AEKko ikasleek zerbitzaturik. Lagundu itzazue euskaraz mintzatuz.  

 

Atabal / EKE-ICB / Aek / Bertsularien Lagunak / Maite Dugulako / Mizanbu Gaztetxea / Festilasai 
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Igandea, Irailaren 22a: FAMILIEN BESTA 
 

• 10 :30 : Biribilketa l HIRI ERDIAN 

Danborrada 

Kalejira hiriko karriketan berrogeita hamar bat danborrekin eta Ttipitto bandak lagundurik. Horren ondotik 

Biarritz osoak jakinen du animazioak Marion lakuan hasten direla eguerditan ! 

Arroka – Ttipitto banda 

 

• 11 :30: Besta l MARION LAKUAN: Familia giroko besta  
Ari nagusia eta elkartasunaren osagai nagusia euskara izanen da, eremu zoragarri hortan : Marion lakuan. Kontzertuak, 

tailerrak, bazkariak, jokoak, euskara saiatu… Guzi hori familia giro herrikoi batean, belaunaldi guziekin eta deneri zabalik.  

 

• 11 :30 : Erakusketa l MARION LAKUAN Kantuketan: Ikus-entzunezko ibilbide harrigarriari esker, bisitariak euskal 

kantuaren historia, gizartean duen lekua, euskal herriarekin duen lotura intimoa ezagutuko ditu eta nola ez, Euskal Herriko 

kantuaren eta musikaren berri izanen du. 

• 11 :45 : Biribilketa l MARION LAKUAN Ziganteak – Txaranga 

• 12 :00 : Dantza l MARION LAKUAN Dantza txiki : Aste osoan, hiriko eskoletako haurrek euskal, eskoziar, suediar 

eta errumaniar dantzak ikasiko dituzte. Ostegunean, eskola bukaeran haur eta gurasoentzat dantza kurtso bat 

emanen da ere. Eguerditan, haur eta gurasoak elgarrekin dantzatuko dira, Kiki Bordatxok lagundurik. 

• 12 :30 : Dantza l MARION LAKUAN Mutxiko : Amalabak elkarteak mutxikoak eta bestelako euskal dantza 

herrikoiak eskainiko ditu.     

• 13 :00 : Kantua l MARION LAKUAN Kantalasai –Lehengo eta gaurko Euskal kantuzaleen topaketa. 

 

• 13 :00 : Bazkaria l MARION LAKUAN Bazkari sorta : Hauta ezazu zure bazkari sorta. Hautatzeko : etxeko patata 

frijituak, taloak, fruituak, … Xutik txarangak animaturik. 

 

• 14 :00-17 :00 : Tailerra l MARION LAKUA: Arratsalde osoan : jokoak, animazioak eta tailerrak 

Herri Kirolak (Gaia) / Graffiti Tailerra (Zaldi urdina) / Hitzik erran gabe – Marrazkien bidez euskaraz mintzatzea sustazeko 

sormen tailer ludikoa (Zaldain) / Txalaparta saiatzeko aukera / Kontuak / Zumba / … 

Baita ere : Pottok itzuliak, Gaztelu puzgarria, Jokoak, Aurpegi margotzea, Erakusleen herrixka…  

 

• 15 :00 : Biribilketa l MARION LAKUAN « Euskaraz bizi nahi dut » : Biribilketa alai eta aldarrikatzailea lakuaren 

inguruan, euskarari diogun atxikimendua adierazteko.  

 

• 16 :00 : Iniziazioa l MARION LAKUAN Euskararen oinarriak : Euskarazko hitz eta erranaldi ohikoenak ikasteko.  

 

• 17 :30: Kontzertua l MARION LAKUAN Buuzbu :  Garazin sortu zen 2007an. Talde berezi honek euskal 

errepertorio herrikoia edo euskal rocka nahasten ditu  gaur egungo estandarrekin. Buuzbuk atxeman du Erramun 

Martikorenak eta Dalidak, Niko Etxartek eta Noir Desir-ek, Ben Harper eta Negu Gorriak-ek komunean dutena… 

guzti hori zati bakar batean…. Info+ : www.buuzbu.com 

 

• 19 :00: Kontzertua l MARION LAKUAN Enbata : Lekuko talde gazte honek euskal errepertorioko klasikoak berrikusten 

ditu.  
 

• Arratsalde bukaeran: Hastapena l PORTU ZAHARREKO HONDARTZAN : Kostalde Baleada euskara-frantsesa 

lexikoa emanen zaie ibiltariei. 

 

Eguna dohainik. Euria balitz, Notary polikiroldegian izanen da, (Marion lakuko jokoetatik urbil). 

Festilasai / Arroka / Amalabak / EKE-ICB / Kontseilua / Bai Euskarari / Aek / Ibaialde 
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ASTEAN ZEHAR : 
 

• Asteartea 17 : 

• 19 :00 : Tailerra l ELKARTEEN ETXEA 

« Zergatik ez ? » : Euskararen erabilpen soziala 

bultzatzeko tailerra  

Katalunian sortu ziren ‘TELP-Tallers per la llengua’-ak 

bezala eta Topaguneak egokiturik, tailer praktiko 

honekin eleaniztunek beren hizkuntz ohiturak 

arakatuko dituzte, euskararen aldeko joera 

baikorrago bati ekiteko. 

Euskaldun guzientzako gogoetatxo bat, euskararen 

ezagutzatik eguneroko erabilpenera pasatzeko. 

Izena eman behar da.  

Topagunea – Kontseilua  

 

• Osteguna 19 : 

• 10 :00 : Irakurketa l OHAKOA HAURTZAINDEGIA 

Kontu irakurketa 

Haurtzaindegiko haurrentzat soilik.  

Mediateka – Ohakoa  

 

• 17 :00 : Iniziazioa l MARION LAKUA 

Han eta hemengo dantzak : guraso eta haurrentzat. 

Azken errepika igande eguerdiko dantzaldia aitzin. 

Klaseen ondotik, zatozte familian, euskal, eskoziar, 

suediar, errumaniar dantzak ikastera… ingurune 

zoragarrian. Eta, dantzari berri hori, ez kezkatu : 

haurrek lagunduko zaituzte !  

Info+ : 06.16.71.06.31. – mintzalasai@gmail.com   

Joxe & Kiki Bordatxo – Amalabak  

 

 

• 17 :30 : Lehiaketa l PETRICOT FRONTOIAN 

Mizanbu Pilota Cup 

Gaztetxeko gazteek antolatu pala lehiaketa.  

Mizanbu Gaztetxea 

 

• 21 :00 : Proiekzioa l LE ROYAL ZINEMAN 

« Nire argazkia » : Jokin Etcheverria etA Benjamin 

Buinat-en dokumentala (52mn)   

 « Nire argazkia », euskalki desberdinak agerian 

ezartzen dituen dokumentala, ikerketa lan bat da. 

Aktore nagusiak familia bateko senideak dira, argazki 

baten aitzinean beren oroitzapenak aipatzen 

dituztenak. 

Proiekzioaren ondotik, egilearekin topaketa izanen 

da. 

Royal Zinema – J.O.K. Films  

 

• Larunbata 21 : 

• 11 :00 : Bisita l BELLEVUE 

« Arte mexikarra (1920-1960) : Gorputzaren 

goraipamena » : euskarazko bisita gidatua 

Céline MIRAILH-ARROSAGARAY artistak eramanen 

du bisita gidatua eta Sustrai COLINA bertsolariak 

artista hauen lanak komentatuko ditu : Frida Kahlo, 

Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro 

Siqueiros… 

Prezio berezia : 4€/perts. (12 urte arte dohainik) – 

Izena eman behar da.  

Milakolore – Bertsularien Lagunak

 

• Astean zehar :  
• Obren sailkapena l EKI LIBURUDENDA, MEDIATEKA 

- EKI EUSKAL DENDA : 21 Verdun etorb. – 64200 BIARRITZE / 05.59.24.79.54. / eki-euskaldenda@orange.fr  

- MEDIATEKA, EUSKARA SAILA : 2, Ambroise Parré Karrika – 64200 Biarritz / 05.59.22.28.86. / mediatheque@biarritz.fr 

• Ate irekiak l AEK, MAITE DUGULAKO 

Euskara ikasleentzat ere sartzea da. Ez ahantz izena ematea, sekulan ez da berantegi (ezta goizegi ere) !  

- AEK – BIARRITZEKO GAU ESKOLA : 9, Jules Ferry Karrika – 64200 BIARRITZE / 05.59.22.30.32. / biarritzekoaek@wanadoo.fr 

- MAITE DUGULAKO : 34, Tamamès etorb. – 64200 Biarritz / 05.59.23.97.07. / maitedugulako@wanadoo.fr 

• Dantza l ESKOLA ELEBIDUNAK ETA MURGILTZE EREDUA  

Aste osoan zehar, hiriko eskoletako haurrek euskal, eskoziar, suediar eta errumaniar dantzak ikasiko dituzte igande eguerdiko 

dantzaldiarentzat. 

Joxe CAZAUBON : 06.82.12.16.33. 

• Bisita l ESKOLA ELEBIDUNAK ETA MURGILTZE EREDUA 

Eskoletako haurrek « Arte mexikarra (1920-1960). Gorputzaren goraipamena » erakusketa bisitatuko dute euskaraz. 

Kultura Gaiak : culture@biarritz.fr

 

 

Egitarau osoa eta eguneratua : www.mintzalasai... 
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• Txarteldegia :  
Animazio gehienak dohainik dira, baina lekuen kopurua mugatua da.  

Erreserba egitea gomendatzen dugu (ekintza bakoitzaren azpian diren kontaktuak ikus).  

 

Pirritx, Porrotx eta Marimotots (Sentitu, Pentsatu, Ekin) 

6€ lehenago erosiz, 7€50 lekuan berean. 

Txarteldegia :  

- Biarritz Tourisme : www.tourisme.biarritz.fr – 05.59.22.44.66.  

- Eki euskal denda : 21, Verdun etorb. – 64200 Biarritz / 05.59.24.79.54.  

- ELKAR : Arsenal plaza, 1 – 64100 Baiona 05.59.59.35.14. 

 

Kabaret gaua 

- Sartze arrunta : 5€ / Sartzea + afaria : 15€  

Txarteldegia :  

- Atabal : Moura etorb. – 64200 Biarritz / www.atabal-biarritz.fr / 05.59.41.73.21. 

- Euskararen Bulegoa : Biarritzeko Herriko Etxea / 06.16.71.06.31. – mintzalasai@gmail.com  

 

Elkarteen Foroa : Han izanen gaituzu ! Sartze guziak salgai izanen dira gure standean, irailaren 15ean.  

 

• Laguntzaileak:  
Ehun bat bolondresi esker antola dezakegu Mintzalasai. 

Beraz, irailaren 16tik astelehenarekin igandea 22 artean libre bazira eta laguntzeko prest (oren batez, egun bat, 

asteburua,…) : Emazu izena oraindanik ! 

www.mintzalasai.euskara-biarritz.eu/laguntzaile  

 

• Argitalpenak :  
Euskararen alde egiten dituen gauzen artean, herriko etxeak hainbat material sortu du (buletinak, sakelako 

lexikoak, fitxa praktikoak, gidak…) 

Dohainik eskura ditzakezu www.euskara-biarritz.eu/baliabideak webgunean edo posta elektronikoz nahiz 

telefonoz eskatuz (euskara@biarritz.fr – 05.59.41.59.97.). 

 

• Euskoa :  
Euskoaren urraspidean sartuak gira.  

Edari eta janariak, baita txartelak ere txanpon solidarioarekin eros ditzakezu. 

 

Mintzalasai 
Elkarteen Etxea - Erresistenteen Plaza - 64200 Biarritz 

06.16.71.06.31. / mintzalasai@gmail.com 

www.mintzalasai.euskara-biarritz.eu 

www.facebook.com/pages/Mintzalasai 
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