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Danspirenaikak dantzaz gozatzeko aukera emango dizu
Pirinioetako ingurune naturalean
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AIKO

AIKO Taldeak sortutako ekimena Jacara helduko da hilaren 29, 30
eta 31n

Maiatzean ospatutako Areatzako inaugurazio-hitzordu arrakastatsuaren ondoren,
Danspirenaikak dantza tradizionalaren zaleak gonbidatzen ditu Pirinioetako paisaia
naturaleko dantzaren inguruko elkartruke kulturaleko asteburuaz gozatzera. Oraingoan,
AIKO Taldeak Pirinioak dantzan zeharkatzeko sustatutako ekimen horren bilgunea Jaca
izango da. Uztailaren 29, 30 eta 31n, beraz, udalerri hori erromeriez eta irakasle
espezializatuek emandako tailerrez eta ikastaroz beteko da.

Musikarien eta dantza maisuen kultur kolektiboak antolatutako egitasmoa XI. mendeko
San Pedro katedral erromanikoaren ondoan dagoen Ripa plazan, edo XX. mendearen
hasieran hiriaren zabalgunearen ardatz izan zen Konstituzio pasealekuko parkean
ospatuko da ostiral arratsaldetik igande eguerdira bitartean. Bertan, Miércoles de Cecina
folk taldeak, Jacako Santa Orosia Udal Bandak, Alto Aragon Folklore Taldeak eta
Lapurdiko Maritzuli Konpainiak kolaboratuko dute.
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Danspirenaikaren hitzordu berri honetako ikastaroak arrimatutako dantzei (balsa,
mazurka edo chotisa) eta jotari (biak AIKO Taldeko maisuek emanak) egongo dira
zuzenduta; Pirinioetako jota eta Pirinioetako dantzei, Goi Aragoiko Folklore Taldearen
eskutik; eta jauziei, Maritziren eskutik. Gainera, egunero erromeria batekin amaituko da,
Miércoles de Cecina (ostiralean, 20.00etan), Aiko Taldeak (larunbatean, 20.00etan) eta
Santa Orosia Udal Bandak Aikorekin batera girotuta (igandean, 12.30ean).

Izena eman nahi dutenek mezu bat bidali beharko dute aiko@aikotaldea.eus helbidera,
eta bertan 'Danspirenaika Jaca', izen-abizenak eta harremanetarako telefono mugikor-
zenbakia adierazi beharko dituzte, edo bestela whatsapp mezu bat bidali 634 423 539
zenbakira.

Kontuan izan behar da Jacako Unibertsitateak parte-hartzaileen eskura jarriko duela
herriko unibertsitate-egoitza, eta eskaintza berezia prestatu duela, izan ere, eskaintza
horretan logela bikoitza edo banakakoa, eta bazkariak eta afariak sartzen dira. Horiek
ikastaroan matrikula egin ondorengo erreserbarekin eskuratu daitezke, 50 eurogatik
pertsona bakoitzeko. Hala ere, informazio gehiago eta matrikulari buruzko xehetasunak
nahi badituzu, sakatu hemen:

Danspirenaikaren bitartez, AIKO Taldeak proiektu parte-hartzailea proposatzen du,
dantzarekiko grina, «edozein mugatik harago batzen gaituen hitzik gabeko hizkuntza
partekatzeko». Profesionalei zein dantza zaleei, herritarrei oro har, zuzendutako ekimena
da, eta, oraingoan, esan bezala, Pirinioetan zehar dantzan ibiltzea proposatzen du,
tailerrak, ikastaroak, dantzak, erromeriak, erakusketak… barne.

Temas

Jaca, Euskera, Dantza
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