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NUESTRO PROYECTO
Urko Oskoz eta Nerea Urbizu irakasleek euskaraz haurrentzako kanta berriak sortu nahi zituzten eta 2011ren hasieran lanari
ekin zioten. Ene Kantak deitutako lehenengo lanaren erdialdean, Jesus Irujo elkartu zitzaien lanari forma emateko eta
sustatzeko asmoz.
Lanarekin batera euskararen alde lan egiten dutenei laguntzea erabaki zen, beraz, Sortzen elkartearekin harremanetan
jarri ginen 19 kantaz osatutako DVD+CD den lehenengo lan hau aurkezteko. Beraz, lortutako etekinak Nafarroako zonalde
ez euskaldunean dauden familiei lagunduko zitzaien. Artaxoa, Mendigorria bezalako herrietan ezin zen euskaraz ikasi eta
familiek haurrak garraiatu behar zituzten gure hizkuntza ikasi ahal izateko.
Lehenengo lan honek, sona handia izan zuen, imaginatu ezin genuen arrakasta lortuta. Beraz 2012ko negua hurbiltzen
zelarik, neguko abestiak sortu genituen, CD berria kaleratuz. Garai honetako abesti ez erlijiosoak gutxi dira eta gizarteak
halako kantak behar zituela ikusten genuen, hala nola, astoari eginiko kanta, Mari Domingiri, galdutako senitarteei,
opariei,...
Proiektua handitzen hasi zen eta forma ematen hasi genion ekimenari. Beraz lanekin, behin gastutak ordainduta,
lortutako etekinen erdia, euskararen aldeko lan taldeei emango zitzaien eta beste erdia, hurrengo lana ordaindu ahal
izateko. Diru gutxi izan zitekeen arren, gure puska eman nahi genion euskarari.
Haurrekin bizi gara eta ikuskizun bat prestatzea pentsatu genuen. Abesti politak bagenituen, eta jendea bilatu, aurkitu eta
lanari ekin genion. Beraz, 2013ko martxoan gure lehenengo antzerki musikala abian jarri genuen. “Liburu Magikoa”
izendatu genuen eta bertan, bi protagonistak dantzan dabiltza irri asko tartean sortaraziz, beste 3 lagunekin batera.
Beraz, osotara 2 aktore, beste 2 dantzari eta denetarako balio duen beste lagun bat elkartzen ditugu. Proiektua
borobiltzeko, soinu eta argi teknikaria ere gurekin dira, ikuskizuna bikaina izateko.
2019. urterako 7 diska eta 5 ikuskizun estreinatuko ditugu Satorjator barne.

www.enekantak.org

SINOPSIA
“Satorjator” ikuskizunean Eneko eta Nerea bidai magiko berri batean murgilduko dira; oraingo honetan Lur planetaren
bihotzera. Lur azpian aitatxik emandako mapa bati esker altxor magiko bat bilatuko dute eta bertan lagun berriak eta
aspaldiko bat topatuko dute. Beldurrari eta hango abenturei aurre egingo diete abesten eta dantzan. Gainera
mugikorrekin ematen dugun gehiegizko denborari, hausnarketa egingo diete gailu horien fundamentuzko erabilera
bultzatuz eta jolasteko galtzen dugun orduak kritikatuz. Irriz eta musikaz betetako antzerkia da Satorjator ikuskizuna.

FITXA ARTISTIKOA
• Izenburua: Satorjeitor
• Hizkuntza: Euskera
• 2 urtetik gorako haurrei zuzenduta
• Ikuskizunaren iraupena: 80 minutu
• Konpainia: Ene Kantak
• Zuzendaritza: Urko Oskoz
• Aktoreak: Oiane Yarza, Urko Oskoz, Aitziber Fernandez, Uxue Rodriguez eta Xabi Akerreta
• Zuzendaritza musikala: Nerea Urbizu
• Koreograﬁak: Urko Oskoz, Oiane Yarza eta Nerea Urbizu
• Argien diseinua: Oscar Valoria
• Soinu diseinua: Roberto Irisarri
• Ilustrazioak: Mikel Santos
• Produkzioa: Jesús Irujo
• Diseinu graﬁkoa eta webgunea: Mikel Mendibil
• Kontratazioa: Mikel Mendibil – antzerkia@enekantak.com

FITXA TEKNIKOA
Ene Kantaken teknikariak:
• Argiztapen teknikari bat

Mikrofonia: 2 Sennheisser EW500 (Petaka eta Diademak) Ene
Kantaken eskutik

• Soinu teknikari bat
Nahasketa mahaia:
Antzokiko teknikariak:

• 2 XLR kanal

• Argiztapen teknikari bat

• Jack irteeradun soinu txartela

• Soinu teknikari bat

• Stereo kanal bat edo 2 mono

• Makinaria teknikari bat
Monitoreak: 4 monitore eskenatokian
Eskenatokiaren gutxieneko neurriak:
• Zabaleran 10m, altueran 6m eta 6m sakoneran.
Eszenograﬁaren neurriak:
• Zabaleran 7,5m, altueran 3m eta 1,5m sakoneran.

TEKNIKARIEN KONTAKTUA
Soinua: Teto Irisarri, 699 771 843, snapaudio@gmail.com
Argia: Oskar Valoria , 615 449 084, oskarvaloria@gmail.com

Ordutegiak:
• Deskarga: 20 min.
• Argien muntaia: 180 min.
• Eszenograﬁaren muntaia: 60 min.
• Frogatzea: 30 min.
• Janztea: 30 min.
• Ikuskizuna: 80 min.
• Jasotzea: 60 min.
• Karga: 20 min.

ARGIZTAPEN RYDERRA

KONTRATAZIOA

INFORMAZIOA

Mikel Mendibil – antzerkia@enekantak.com
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SARE SOZIALAK
www.facebook.com/enekantak
www.youtube.com/enekantak
www.twitter.com/enekantak
www.instagram.com/enekantak

