OÑATIKO KULTUR ETA HERRI MUGIMENDUA ETA ELTZIA
Oñatin kultur eragile eta herri mugimendu asko dago. Herri oso bizia da Oñati eta herritarrak euren kezkak garatzeko, euren zaletasunak
partekatzeko… taldetan antolatzen dira. 2013. urtearen aurretik herrian sakabanatuta zeuden talde hauek. Gainera, batzuen egoera ez
zen batere ona; musika taldeena esate baterako. Lokal batzuek berritzeko beharra zuten eta talde sortu berriek ez zuten lokalik aurkitzen,
besteak beste.
Era berean, Oñatiko lehengo enpresagintza fakultatea, ETEO (Larraña auzoko eraikin handia), hutsik geratu zen unibertsitate berria lehengo Ibarra futbol zelaiaren gainean eraiki zutelako.
Beraz, bi gertakari gurutzatu ziren: Kultur talde eta herri eragileen leku falta eta eraikin handi bat hutsik. Eta kultur talde, herri eragile eta
udaletxearen arteko elkarlanaren ondorioz sortu zen ELTZIA.

Zer da ELTZIA?

Lehen pausoak (SPOTA):

Talde batzuen egoera
ELTZIA aurretik:

Eta gaur egun, talde gehienak ELTZIAn ari dira elkarrekin bizitzen. Hala ere, esan behar da Eltziako parte ez diren beste talde garrantzitsu
batzuk ere badaudela Oñatin: Ganbara faktoria osatzen duten taldeak, Ikusi-makusi jubilatuen antzerki taldea, Aloña eta Oñati abesbatzak,
Hotz Oñati elkarte solidarioa, Artixa kultur elkartea eta abar luze bat.
Oraingoan Eltzia osatzen duten talde eta norbanakoengan zentratuko gara. 2020ko taldeen zerrenda da honakoa. Hauen aurretik beste
talde batzuk egon ziren eta gerora berriak ere sortuko dira.

ELTZIA

Gorputz Eltzia

TALDEAK / NORBANAKOAK

ZER LANTZEN DUTE?

-Oñatz Dantza Taldea

-Euskal dantzak

-Yoga (jubilatuentzat)

-Yoga

-Swing Dantza Taldea

-Swing dantza mota

-Algaraz Ikuskizun Elkartea (Potx eta Lotx)

-Pailazogintza

-Irazan Antzerki Gunea

-Flamenko-fusioa

Musika Eltzia

-Antzerkia

-Flamenkoa eta bestelako dantza motak

-Dantza librea
Zai Zoi Bele Musika Kolektiboa:

-Dantza librea

-Iker Martinez eta zaldi herrenak

-Iker Martinez: Eguzki bat tatuatu

-Sharon Stoner

-Sharon Stoner: Sateliteak

-Bitz

-Bitz: Zonbi

-Gusb

-GuSB: 018 Munipa

-Roomates

-_

-Avanti

-_

ELTZIA

Musika Eltzia

TALDEAK / NORBANAKOAK

ZER LANTZEN DUTE?

-Utopia

-_

-Mila modu

-Mila modu: Boza free

-Herstura

-Herstura: Geruza

-Lee-Core

-Lee-Core: Gorrotoaren hazia erein da

-Broken Legacy

-Broken Legacy: Suak bizirik dirau

-Kimera

-Kimera: GEB

-Brainstoners

-_

-Bagauda

-Bagauda: Alkohol, izerdi ta Rocka

-Bizarro

-Bizarro: Giltzapeko oihuak

-Txuletons

-_

-Txua

-Txua: Bota txua

-Txipittu

-Txipittu: Zenbat hitz

-Zuen Azkena

-_

-Juan Valls

-Juan Valls: The hardest time

ELTZIA

TALDEAK / NORBANAKOAK

-Txarki

-Letagin

Musika Eltzia

-Soltura
-Larru beltzak
-Tilikum
*Talde hauez gain, 9 pertsona dabiltza bakarlari
-Ilunpetan argazki taldea

Herri mugimenduen
Eltzia

ZER LANTZEN DUTE?
-_
-Letagin: Metamorfosia
-_
-_
-_
-Argazkilaritza

-Andraitz Talde Feminista

-Feminismoa

-Lizargarate Trikitixa Elkartea

-Trikitixa

-Sare

-Preso politikoak

-Ortuzabala Kontsumo Taldea

-Elikadura eta baserria

-Txinparta Bertso Eskolia

-Bertsolaritza

-Artez hazten / Creciendo con arte

-Artea eta hazkuntza pertsonala

-Zazpi Udaberri

-Talde solidarioa

-Olaitturri Kultur Elkartea

-Oñatiko historia antzerki bidez

ELTZIA
Herri mugimenduen
Eltzia

Auzo Eltzia

TALDEAK / NORBANAKOAK

ZER LANTZEN DUTE?

-Saharauien elkartea

-Sahararrak batzea

-Emakumeen tailerrak
-Txantxiki elkartea

-Emakumeak ahalduntzeko tailerrak

-IMME (Emakumeak eta Integrazioa)

-Lagun leku jubilatuen elkartea
-Joskintza Taldea

Sormen Eltzia

-Emakumeen integrazioa

-Oñatiko gurasoen elkartea
-Jubilatuak elkartzeko gunea
-Joskintza

-Zizelkariak

-Zizelarekin egurra lantzea

-Margo Taldea

-Margoa

KONTAKTUAK LORTZEKO: komunikazioa.eltzia@gmail.com / ekt.eltzia@gmail.com

