


Zer da Zinuema
Gurean kultur kontsumoari buruz egin diren azken azterlanek argi erakutsi 
dute kultura erderetan kontsumitzen dugula batez ere;  euskarazko kultur 
kontsumoa oso baxua dela. Euskal Herri osoan gertatzen da hori, baita udalerri 
euskaldunetan ere. Kontsumo ohiturek eragina izango dute horretan; baina eskaini 
ezean, ezin da hartu. Zinema Euskaraz programaren bidez, ikus-entzunezkoak 
euskaraz ikusteko aukera izatea bermatu nahi dugu udalerri euskaldunetan.

Administrazioen ardura da euskarazko ikus-entzunezkoen ekoizpena sustatzea, eta 
baita pantailetan euskarazko edukiak bermatzea ere. Oso anitza da programazio 
honetan aurkituko duzuna:  Telebistako serieen estreinaldiak, dokumentalak, 
animaziozko pelikulak; film zaharrak, berriak... Ikus-entzunezkoak zinema 
aretoetan euskaraz gozatzeko katalogoa duzu hau, aisialdia euskaraz bizitzeko 
katalogoa.

UEMAren helburu nagusietako bat udalerri euskaldunetan euskaraz bizitzeko 
aukerak bermatzea da. Zinuema ekimeneko eskaintzarekin beste urrats txiki 
bat egin nahi dugu helburu horri segika. Bide luzea dugu aurretik, eta udalerri 
euskaldunetako herritarrok bidelagun zarete; kultura euskaraz sortzeko, euskaraz 
kontsumitzeko eta administrazioei euskaraz programatzeko eskatzeko bidelagun. 
 
Lau herritan hasi dugu egitasmoa, eta ondo bidean, beste herri batzuetara ere 
zabaltzeko asmoa dugu. Programa hobetu eta luzatu ahal izateko, garrantzitsua 
da ikusleon iritzia jakitea, eta, horretarako, inkesta bidez zuen ekarpena egiteko 
aukera izango duzue.

Nola parte hartu

1. BONUA EROSI
Zure herriko ohiko salmenta 
puntuetan

2. BONUA TRUKATU
Ekitaldia baino egun pare bat lehenago 
bonua dutenek lehentasuna izango dute 
sarrera trukatzeko

3. GOZATU
Herri bakoitzean antolatutako leku, 
egun eta ordutegian

4. INKESTA
  



• Datak aldatu daitezke, herriaren arabera. Ziurtatzeko galdetu zure herriko kultur etxe edo aretoan
• Hauek dira aurrikusitako edukiak, baina aldaketaren bat eman daiteke.
• Bonu txartelak sarreraren truke kanjeatu beharko dira kasu gehienetan, herri bakoitzaren ezaugarri 

eta beharren arabera.
• Informazio gehiago zinuema.eus atarian.
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ZURE PLATEREAN
Hasten da mundua

 Azaroak 25-27

Bizi dugun krisi ekosozialak gure bizi ohiturak 
errotik aldatzea eskatzen digu. Proiektu 
honetan iraultza horri ekiteko ezinbesteko 
osagai bat aurkezten dizugu: Agroekologia.
Ez dira elikagai ekologikoak bakarrik! Bertako 
eta garaiko produktuak dira, bidezko eta 
gertuko tratuan oinarrituak; ingurumena eta 
honen mugak errespetatuz komunitate sendo 
eta osasuntsuak eraikitzeko bide bat.

Ekitaldi mota: Dokumentala
Hizkuntza: Euskara
Iraupena: 54 minutu

Planeta honek etorkizunik izango badu, elikadura katearen oinarriak 
iraultzen ari direnei esker izango da. Ekoizle eta kontsumitzaile, 

ezinbestean bidelagun garenon esku dago geroa.

ZUZENDARIA: Ion Fontenla  GIDOIA: Amaia Aierbe  PRODUKZIOA: Aloña Jauregi, Lucía Ocariz, Ion Fontenla, Amaia Aierbe  
ARGAZKIA ETA MUNTAIA: Iban Toledo  KAMERA LAGUNTZAILEA: Aloña Jauregi  MUSIKA: Oskar Estanga 

MAITENA SALINAS  MARIA REDONDO    ANDONI AIZPURU

Laguntzaileak:

Landarlan Ingurumen Elkartearen proiektua, ON Produkzioak-ek ekoiztua Babesleak:
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Izurde
Mutikoa

Izurde batzuek itsasoan galdutako ume bat 
salbatuko dute, eta familiako beste bat balitz 
bezala heziko dute. Poz-pozik biziko dira olatu 
azpian, harik eta munstro zital batek urpeko 
mundua bereganatuko duen arte. Umetxoa 
lehorrera erbesteratuko dute, eta bertan bihotz 
oneko Murvarid kapitainak hartuko du etxean.
 
Kapitainaren eta bere lagun mina eta ia anaia 
den Elur-bola izurdearen laguntzaz, mutikoak 
bere benetako jatorriaren misterioa argitzeko 
bidaia bati ekingo dio. Abentura zirraragarriak 
ditu bistan!

Ekitaldi mota: Animazioa
Hizkuntza: Euskarara bikoiztua
Iraupena: 90 minutu

Abenduak 2-4

Trailerra 
ikusi



LUPIN III 
The first

Arsène Lupin bakan eta garaiezinaren biloba, 
Maurice Leblancek ‒Conan Doyleren
garaikideak‒ sortutako lapur esku-zuri 
agurgarria, berdinik ez duen abentura batean
murgilduko da, eta, arnegatutako talde bikain 
batekin batera, Bresson irakaslearen
egunkari mitikoa aurkitzen eta lapurtzen saiatu 
ez ezik, bide batez, modua asmatu ere
egingo du konspirazio nazi bat ezagutarazteko, 
poliziatik ihes egiteko eta mundua
salbatzeko. Hau Takeshi Koikeren ‒Frank 
Millerren fan erabatekoa‒ anime bat da,
Monkey Punch-ek sortutako manga zoragarri 
batean oinarritua. Aspaldian hasi zen
guztia... Lupin III.aren lehen binetak 1967koak 
dira. Telebistako lehen irudiak 1972koak,
baina mitoak mito dira... hala igaro daitezela 
mendeak.

* 7 urtetik gorakoentzat gomendatua

Ekitaldi mota: Animazioa
Hizkuntza: Japoniera euskarazko azpitituluekin
Iraupena: 95 minutu

Abenduak 9-11

Trailerra 
ikusi



EH-ko BERTSOLARI 
Txapelketa nagusia
Finala zuzenean

Iruñeko Nafarroa Arenatik zuzenean Euskal 
Herriko Bertsolari txapelketa nagusiko finala 
EITB eta Bertsozale Elkartearen eskutik.

Herriaren arabera, egun osoko saioa ala 
arratsaldekoa soilik emango da.

Ekitaldi mota: Bertsolaritza zuzenekoa
Hizkuntza: Euskara 
Iraupena: Egun osoko saioa

Abenduak 18



THE SNOW QUEEN 

Mundu berri bat sortzeko asmotan, non 
sinpletasunak sentimenduak baztertuko dituen 
eta ipar haize hotzak giza arimak izoztuko 
dituen, Izotzetako Erreginak izotzez estali du 
mundua eta arte adierazpen guztiak suntsitu 
nahi ditu.  Ispilu magiko baten iragarpenen 
arabera, Izotzetako Erreginarentzako azken 
mehatxua Vegard Maisua deritzon beiragile 
batengandik dator. Haren ispiluek itxura ez 
ezik ikuslearen arima ere erakusten dute. Egun 
batean, ipar haizeak Vegard eta bere emazte 
Una desagerraraziko ditu. Baina, lehenago, 
beiragileak bere seme Kai eta haren arreba 
arreba Gerda ezkutatzea lortuko du.  
 
Urte batzuk geroago, Izotzetako Erreginaren 
zerbitzariak Kai aurkituko du, Gerdaren neba 
eta Vegard Maisuaren oinordekotzat daukatena. 
Kai Izotzetako Erreginaren jauregian bahituta 
daukatela, Gerdak bidaia luze bati ekingo dio 
mundu izoztu miragarrian zehar. Oztopo latzei 
aurre egin eta lagun berriak aurkituko ditu bere 
ahaleginetan, Kai askatu, Izotzetako Erregina 
garaitu eta mundu osoko jendearen bihotzak 
berriz pizteko misio horretan.

Ekitaldi mota: Animazioa
Hizkuntza: Euskarara bikoiztua
Iraupena: 75 minutu

Abenduak 28-30

Trailerra 
ikusi



NIRE ZIRKUA

Zirkuko familia batean jaioa, 12 urteko 
Laurak bere bizitza gaztearen zati handi bat 
biran eman du, Bill aita bakar eta pailazo 
profesionalarekin. Baina, ezkutuan, bizitza 
tradizionalago bat amesten du. Bere ahalmen 
akademikoa aitortzen dion irakasle berriari 
esker, Laurak bere ametsa betetzea lortuko 
du: eskola pribatu batera joatea... Bill espiritu 
libreak onartu ahal izango du “bere neska 
txikia” beste ezpal batekoa dela?

Ekitaldi mota: Fikzioa 
Hizkuntza: Euskarara bikoiztua
Iraupena: 105 minutu

Urtarrilak 6-8

Trailerra 
ikusi



Black is Beltza II
Ainhoa

Ainhoa La Pazen (Bolivia) jaio zen mirariz, 
Amanda, bere ama atentatu parapolizial batean 
hil ondoren. Kuban hazi zen, eta 1988an, 21 
urterekin, Euskal Herrira abiatu zen, Manex 
aitaren lurra ezagutzeko lehen helmuga gisa. 
Errepresio-gatazka batean, Josune kazetari 
konprometitua eta lagun-taldea ezagutu ditu.

Josuneren mutil-laguna heroina-gaindosiagatik 
hil da, eta Ainhoarekin joatea erabaki du, 
Libano, Afganistan eta Marseillako hirian 
barrena. Gerra Hotzaren azken urteak dira, 
eta narkotrafikoaren sareen mundu ilunean 
eta bilbe politikoekin dituzten lotura estuetan 
murgilduko dira biak.

Ekitaldi mota: Animazioa 
Hizkuntza: Euskara
Iraupena: 80 minutu

Urtarrilak 13-15

Trailerra 
ikusi



GO!AZEN 9.0 

Bederatzigarren denboraldiko azken 
kapituluaren aurre-estreinaldia.

Ekitaldi mota: Telesaila
Hizkuntza: Euskara
Iraupena: 60 minutu

Urtarrilak 20-22



IRABAZI
ARTE!

Bigarren denboraldiko lehen kapituluaren
aurre-estreinaldia.

Ekitaldi mota: Telesaila
Hizkuntza: Euskara
Iraupena: 60 minutu

Urtarrilak 27-29



GABI

Bost urte haur baten bizitzan, munduak 
eskaintzen dizkizun bi generoetan zeure burua 
ezin kokatzeari buruzko film batean, Gabi 
berezi batekin agertokiaren erdian.

Ekitaldi mota: Dokumentala
Hizkuntza: Euskarara bikoiztua
Iraupena: 75 minutu

Otsailak 3-5

Trailerra 
ikusi



EMAKUMEA 
Filma laburra 

Emakumeei eragiten dieten arazoak azaltzen 
dituzten 5 laburmetraiez osatutako bilduma.

 

Ekitaldi mota: Film laburra 
Hizkuntza: Hainbat hizkuntza euskarazko 
azpidatziekin
Iraupena: 62 minutu

Otsailak 10-12

Trailerra 
ikusi



ELKANO 
LEHEN MUNDU BIRA

Ezezagunerako bidaia bat, Magallanesen 
buruzagitzapean abiatu eta Juan Sebastian 
Elkanok amaitu zuena. Ekaitzak, gosea, tribuak... 
Sevillatik bost ontzi atera ziren. Hiru urte 
beranduago, bakarra itzuli zen. Planetaren 
biribiltasuna behin betiko frogatu zuen 
abenturarik ikaragarriena.

Ekitaldi mota: Animazioa 
Hizkuntza: Euskara
Iraupena: 85 minutu

Otsailak 17-19

Trailerra 
ikusi

Trailerra 
ikusi



Bete ZINUEMA programaren 
balorazio inkesta* eta parte hartu 
LED Xiaomi MI P1E 55” 4K UltraHD 
Android WiFi  telebista baten 
zozketan.

*balorazio inkesta bat, bonu eta eduki bakoitzeko
** Zozketa 2023ko martxoan egingo da 


