
Maiatzak 20, 19.00, Arakistain plazan hasi, tabernaz taberna jarraitu
Magipoteoa 
Tor Magoa
Magia erakustaldiaz gozatuko dugu herriko kale eta taberna ezberdinetan
zehar poteatzen dugun bitartean.

Maiatzak 21, 22:00, Aldats Pilotalekuan. Sarrera 8€
KKoittauak
Txalo Produkzioak (Donostia)
Eszenatoki gainean, emakume eta gizon bat, 9 urteko bikote harremanean, 
eta 14 hilabeteko sexu-lehortean.“Gabezia” horri konponbidea bilatzeko, 
ikuslearekin hartu-emanean jardungo dute. Komedia, barra-barra, eta baita
 une mingarriak ere, “galdutako sexuaren bila” azalduko zaigun bikotearen-
tzat (eta ikusleentzat) ariketa barregarria.

MaiMaiatzak 22, 13:00, GOAZeko lokalean 
Non dago Amaia? Pailazo baten bakarrizketa  (Poesia)
Ugaitz Agirre
Amaiak ezkutaketan jolastu nahi, eta zenbatzen hasterako, desagertu da be-
gien bistatik. Pailazoa metropolizoroan murgildu da 'non zaude Amaia?' 
oihuka eta oihuka, baina neskatoaren arrastorik topatu ezinda.

Maiatzak 24, 17:00, Aldats Pilotalekuan. Sarrera 4€
PPotx Magoa
Potx Magoaren magia ikuskizun komikoa da. Oso ikuskizun parte-hartzailea 
da eta haurrek ondo pasatzeaz gain, helduek ere oso ondo pasatzen dute. 
Magia zuria ikusi ahal izango da eta bat-batekotasunari garrantzia emango 
zaio uneoro. Ondo pasatzea gustatzen zaion edonorentzat dago zuzendua! 
(5-6 urtetik gorakoentzat) 

Maiatzak 25, 10:30 eta 11:30, GOAZen lokalean
Hiru Otsoen komeriak
Aizarnako Antzerki taldea
Hiru otso dabiltza izugarrizko gosearekin. Txerrikume, antxume eta Txano-
gorritxoren haragi goxoajateko pozarekin,  bakoitzak bide bat hartuko du. 
Biziko duten eguna, sorpresaz betetakoa izango da.  Badirudi basoko ani-
maliak emaliak erabat aldatu direla. Nor da noren beldur? Garbi dagoena da, gure 
protagonistek ez dutela inoiz abentura hau ahaztuko!

Maiatzak 26, 19:30, Itziarren Burugorrrin. 
Bilakatu
Maiatzak 27, 19:30 eta 20:30, Deban GOAZen lokalean. Sarrera 5€
Bilakatu
GOAZ Antzerki Taldea
KKatu  batek zazpi  bizi dituela esan ohi da. Baina bizitza batean zenbat bizi 
izan  ditzake katu batek?  Mixi, Godzila, Lola... Katu bat eta  honek elkartu
dituen pertsona adina istorio. 

Maiatzak 28, 19:30, GOAZen lokalean. Sarrera 5€
Armiarma
Katiuska Antzerki taldea (Tolosa)
Ongi etorri Armiarma S.A.-ra! Lana, lana eta lana! Sar zaitez armiarma-sare-
aaren barruan, eta hor topatuko dituzu nagusiak eta langile xumeak, makina-
gizakiak  edo  gizaki-animaliak,  arma-fabrikatzaile  umoretsuak eta coach 
motibatzaileak. Gauzarik  zentzugabeenak gertatzen  dira Armiarma S.An: 
ia-ia errealitatean bezainbeste.

Maitzak 29, 19:30, Aldats Pilotalekuan. Sarrera 5€
Zinemakopa
Taupada Antzerki Taldea (Elgoibar)
FFilm ezberdinetako sekuentzien tramak osatzen duten Musikala. 
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