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Lekeitioko Herri Eskolako umeak

Lekeitioko Ikastolako umeak



21|BARIKUA
20:00| “Askott itsasoan” txikiteo 
kantaua 
Kantu tailerraren eskutik
eskolapean hasita

22|ZAPATUA
10:30| Kalejira erresidentziaruntz
Aratuste Alai estudiantina

12:30| Kontzertua
Lekitto musika banda
nautika aurrean

Ondoren| Kalejira
Aratuste Alai estudiantina
aratusteetako abesti zaharrak  
kantatzen
itxas-alde aurrean

18:30| Kalejira
Aratuste Alai estudiantina
eusebio Maria azkue kaletik hasita

18:30|Kalejira
Etorkizuna dantza taldea eta 
Lekittoko joaldunak, Aittitta Ma-
kurra Txarangak animatuta
ibilbidea: Trinkete etxea, eusebio Mª azkue, 
aranzibia, Sabino arana, Paskual abaroa 
etorb., Kolmenares, arranegi, Txatxo kaia, 
plaza, Uribarren, Gamarra, eskolape

Dantza-saioak
Plazan eta eskolapean

Jarraian|Kalejira
Aratuste Alai Estudiantina
Maria Diaz de Haro kaletik isidro 
Salinas plazara

20:30|Kalejira
Aittitta Makurra Txaranga
nautikatik hasita

23|domeka
Aratuste eguna
12:30|Kontzertua
Eguzkilore jubilatuen abesbatza
baserri etxea tabernan eta eskola-
peko limoneruetan

24|astelehena
19:30|Kalejira
Itxaropena txistulariak
nautikatik hasita

25|martitzena 
Turuturu eguna
10:30|Kalejira
Eskolako eta ikastolako  
neska-mutikoak
Lekitto musika bandak eta 
Musikaia banda txikik lagunduta
atean hasi eta Plazaraino
11:30ean, abestiak: Papardua, San 
Pedropeko, antero e.a.

12:00|Antzerkia
Gaia: Munduari erasoa
Ikastolako neska-mutikoak
Frontoian

12:30|Jaialdi-ikuskizuna
Gaia: Filme musikalak
Eskolako neska-mutikoak
eskolako jolastokian. ondoren, 
hamaiketakoa

17:30-19:30 
”15 urte dantzan” koreografiaz 
beteriko Xaiborren Ikuskizun 
berria
Plazan

18:00|Txokolatada kontziopean
bakoitzak, bere edalontzia ekarri 
beharko du

19:30|Suzko zezena Plazan

20:00-00:30|Dj saioa eta disfraz 
lehiaketa (ez da izen ematerik 
eman behar izango; saria eman 
baino ordu erdi arinago inguruan 
ibili bakarrik)
eskolapean

12 urtetik behera    
Saria: 20:30ean    

12 urtetik 18ra   
Saria: 21:00etan     

18tik aurrera (bakarka)  
Saria: 21:30ean

18 urtetik gorakoen kuadrilak 
Saria: 22:00etan

18 urtetik gorakoen bikote edo 
hirukoteak    
Saria: 22:30ean

Sariak honako hauek emango 
dituzte: 
Aurresku, Maite eta Zulo tabernak 
Lekeitioko Udalak
Kitto merkatari elkarteak

14 ZAPATUA
12:30|Dantzarien kalejira
Etorkizuna dantza taldeko inude 
eta artzainena Aittitta Makurrak 
animatuz
ibilbidea: Trinkete etxea, eusebio Mª azkue, 
Maria Diaz de Haro, Merkatua, Paskual aba-
roa, Tala, ezpeleta, arranegi- arranegi zabala, 
Marina albotik plazara, Uribarren, Gamarra, 
eskolape

Dantza saioak
Plazan eta Paskual abaroa 
etorbideako oinezkoen gunean

15 DOMEKA
12:00-15:00|Lekeitio eta inguruko 
emakume sortzaile eta ekintzai-
leen IV. azoka
Plazan eta barandiaran aretoan

Otsaila

MARTXOA

20|eguena
Sasikoipetsu eguna
eguen zuria eguna lekeition “sasikoi-
petsu eguna” bezala ezagutzen zen eta 
batez ere herriko gazteenek ospatzen 
zuten. arratsalde aldera, herriko zelai, 
ortu edo mendixketara joan eta bertan 
txorizo, gaztaina erreak eta bestelako 
jakiak jaten zituzten jai giroan.


