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Jesús Palacios
(Folk Horror – Lo ancestral en el cine fantástico liburuko hitzaurretik aterata)

Folklore 

beldur-
garria

Ingeles kutsu nabarmenekoa, 
Piers Haggardek iradokia, orain 
generoko klasiko bilakatutako 
bere The Blood on Satan’s 
Claw (1971) filmari aipamen egi-
tean, Folk Horror terminoa izu-
garri zabaldu da fantasiazko eta 
beldurrezko zinemaren arloan, 
Mark Gatiss aktore, gidoilari 
eta idazleak beldurrezko zine-
maren historiari buruz BBCrako 
2010ean egin zuen dokumental 
sailaren ataletako batean erabili 
zuenetik. Ia bakarrik hiru titulu 
aipatzeko erabili arren –Witch-
finder General (1968), The 
Blood on Satan’s Claw eta The  
Wicker Man (1973)– laster ikusi 
ahal izan zen termino hori eza-
rri ahal zaien askoz ere adibide 
gehiago zeudela; aurrekoak, ga-
raikideak eta ondorengoak, zine-
ma eta telebistakoak –literatura-
koak ere bai, jakina– britainiarrak 
eta beste nazionalitate batzue-
takoak Hortaz, poz handia izan 
da niretzat, urteetan jarraitu izan 
baitiot liluratuta beldurrezko zi-

nemaren korronte horri –lurpekoa 
hor nonbait– folklorearen ondare 
tradizionaletik, lehenaldi legenda-
riotik, paganismotik eta sineske-
rietatik edaten zuen korronte ho-
rri. Ustekabeko sarraldia egin du 
mundu modernoaren erdian –edo 
ez dagozkion garaietan behin-
tzat– ikuslea lehenaldi zitalekin 
beldurraraziz eta gogaitaraziz, eta 
bere unheimlich barietatearekin 
berezkoa duen erakargarritasun 
hori ernaraziz, landako eszenarioe-
kin, erotismo dionisiakoz jositako 
ohitura paganoekin seduzituz eta 
garai bateko aldiak beharbada ez 
zirela hobeak –bai ordea interes-
garriagoak– iradokiz.

2010az geroztik, XXI. mende 
etsian eta milurteko berrian ba-
rrena sartu ahala, izugarri hedatu 
dira liburuak, web orriak, blogak 
eta argitalpenak Folk Horror gaiari 
bere aldaera guztietan, posibleetan 
eta posible ez direnetan, heltzen 
diotenak. Fantasiaren eta naturaz 
gaindikoaren kulturan aditu di-
ren guztiek dena eman dute bere 
esanahiari eta adierazgarritasunari 
buruzko definizioak, teorizazioak 
eta era guztietako saiakerak taxu-
tzen. Folk Horror, zorioneko etiketa, 
bere irri-doinuarekin askoz ere ho-
beto moldatzen dena aurretik bide 
berean egin izan diren entseguak 
baino –“fantastiko antropologikoa” 
eta antzekoak– hipermodernita-
tearen ospakizunaren erdi-erdian 
agertu zaigu berriro, momentu 
batean non eszena akademikoa eta 
intelektuala –eremu anglosaxoian 
behintzat– hipnotizatuta utzi baitu 
fantasiazko eta beldurrezko gene-
roak espekulazio filosofikorako ba-
liabide eta tresna kognitibo izateko 
duen ahalmen horrek.

[…] Jakina, beldurrezko zinemak 
berak hamarkada honetan zehar 
izandako boom antzeko batekin 
erantzun dio folk revival hain be-
rezi honi, eta horren erakusgarri 
dugu momentu honetan urteko 
beldurrezko pelikula Midsom-
mar (Ari Aster, 2019) izatea, hain 
zuzen ere The Wicker Man eta 
bere sekuelaren asmamen handiko 
palinpsesto bat, eta mundu osoko 
pelikula sail luze bati akabera bikain 
bat ematen diona, kontuan hartuta 
pelikula horietako askok arrasto 
nabarmena utzi dietela fantasiazko 
generoaren zaleei: Black Death 
(Christopher Smith, 2010), Troll 
Hunter (André Øvredal, 2010), 
Kill List (Ben Wheatley, 2011), 
The Witch (Robert Eggers, 2015), 
The Hallow (Corin Hardy, 2015), 
Errementari (Paul Urkijo, 2017)... 
Ikusten denez, zinema britainiarrak 
bereziki eta europarrak orokorrean 
modu bat aurkitu dute beldurrezko 
generoari bultzada berri bat ema-
teko, beren lehenaldira eta tradizio 
pagano edo antzinakoetara jotzeko 
ideia horretan. 



Fantasiazko eta Beldurrezko
Zinemaren Astea

Witchfinder General
1968
Michael Reeves. Erresuma Batua. 82 min

XVII. mendearen erdialdean aztoramena da nagusi 
Ingalaterran; Charles erregearen tropa leialen eta 
Cromwellen jarraitzaileen artean dago herrialdea 
banatuta. Bitartean, landazabala zeharkatzen dabil 
Matthew Hopkins inkisidore sadiko eta krudela, 
salaketa eta susmo txar txikienaren aurrean ustezko 
heretikoak eta ustezko sorginak torturatzen 
eta exekutatzen. Gainera, neska gazte ugari 
bortxatzeko ere erabiltzen du bere boterea. Egun 
batean, herri batera bertaratuko da sorginkeriaz 
akusatutako parroko bat ikertzera. Bere ilobak, 
hari bizitza salbatzeko, onartu egin beharko du 
Hopkinsekin sexu harremanak izatea. Eta, hala eta 
guztiz ere, apaiza exekutatu egingo dute hurrengo 
egunean. Horren aurrean inkisidoreari mendeku 
hartuko diola zin egin du neskaren senargaiak, 
Cromwellen tropetan soldadu denak. 70eko 
hamarkadako Britainia Handiko folk horror generoko 
pelikula ezagunenetako bat dugu hau.

I Walked With a Zombie
1943
Jacques Tourneur 
AEB
69 min

Betsy Connell erizain gaztea Antilletako San 
Sebastian uhartera joan da bidaian azukre plantazio 
baten jabearen emaztea zaintzera; gaixotasun 
mental arraro bat du hark, medikuek diagnostikatzea 
lortzen ez dutena. Han dela, budu errituetara 
hurbilduko dute emakumea zaindu nahian egiten 
dituen ahaleginek. Jacques Tourneurrek zuzendu 
zuen bere hirugarren eta azken film hau –Cat 
People (1942), The Leopard Man (1943)– 40ko 
hamarkadan RKO etxearekin Val Lewton ekoizleak 
argitara ateratako fantasiazko filmen ziklo bikainaren 
barruan.



Folklore beldurgarriA

Lokis – Rękopis profesora 
Wittembacha  
Lokis – A Manuscript of Professor 
Wittembach
1970
Janusz Majewski. Polonia. 100 min

Artzain ebanjeliko aleman bat Lituaniako 
eskualde urrun batera joan da. Tokiko folklorea 
aztertzea eta Ebanjelioen samogitierazko 
itzulpen bat kontsultatzea da bere asmoa. 
Konde bitxi baten gazteluan hartuko du ostatu. 
Haren ama aspaldi batean erotu zen, hartz baten 
erasoaren ondorioz. Erasoa justu haurdun geratu 
aurretik izan zenez, zurrumurru ugari egon dira 
eskualdean aristokrataren benetako sorburuaz. 
Aste batzuetan zehar, kondeak gonbidatua 
lur baltikoetako tradizio eta ospakizunetatik 
gidatuko du. Poloniako garaiko fantasiazko 
zinemaren erakusgarri berri bat, Prosper 
Mériméeren kontakizunean oinarritua.

Valerie a týden divů
Valerie and Her Week of Wonders
1970
Jaromil Jireš
Txekoslovakia
77 min

Valerie, 13 urteko nerabea, bere amonarekin 
bizi da Txekoslovakiako herri batean. Bertara 
pertsonaia piloa iritsi da, erdi fantastikoak erdi 
errealak. Prodijioz betetako komiko ibiltarien 
konpainia bat, adin zehatzik ez duen apaiz 
bat, banpiroak eta politxinelak, azkonarrak eta 
ezagutzen ez zuen erdi anaia bat. Argiz eta 
irudimenez jositako fantasia bat, haurtzaroaren 
eta gaztaroaren arteko igarobidearen ingurukoa, 
70eko urteetako altzairuzko oihalaren bestaldetik 
iritsia, Luboš Fišerren musika ahaztezinaren 
erritmoan.



The Wicker Man
1973
Robin Hardy
Erresuma Batua
88 min

Neska baten desagerpena ikertzen ari dela, 
Scotland Yard-eko polizia sarjentu bat Eskoziako 
hego-mendebaldeko kostara iritsi da, Summerisleko 
uharte urrunera. Han dela, oztopoak eta zailtasunak 
besterik ez du aurkituko bere lana aurrera atera ahal 
izateko, tokiko komunitateak ez baitu gogo handiz 
hartu. Uhartean zenbat eta denbora gehiago igaro, 
orduan eta arrotzagoa eta harrigarriagoa irudituko 
zaio dena. Klasiko bat Britainia Handiko hirurogeita 
hamarreko beldurrezkoan, eragin handikoa 
generoan ondoren egindako filmetan; David 
Pinnerren Ritual aurreneko nobelaren moldaketa, 
Anthony Shafferrek idatzia eta Robin Hardyk 
zuzendua –oso lan emankorra izan ez zuena, hiru 
film luze besterik ez–.

The Blood on Satan’s Claw
1971
Piers Haggard
Erresuma Batua
93 min

Garaiko folk horror generoko beste klasiko 
bat. Gaizkia Ingalaterrako landazabaleko herri 
txiki batera iritsi da, antza. Nekazari batek giza 
hondakin batzuk topatu dituenean hasten da 
istorioa. Hala, bertako epailearengana joango da 
horren berri ematera. Epailea lekura bertaratzen 
denean, hondakinak desagertu egin direla 
ikusiko du, baita eromena lekuaren jaun eta 
jabe egin dela ere, antza. Jendea burua galtzen 
hasia da gertaera arraroek herri osoari erasan 
bitartean. Gazteenak, Angel Blake maltzurraren 
agindupean, erritual bitxiak egiten hasi dira, 
baina hasiera batean jolas moduko bat zena 
inuzenteenak sakrifikatzeko ariketa bilakatuko da.

Fantasiazko eta Beldurrezko
Zinemaren Astea



The Last Wave
1977
Peter Weir
Australia
106 min

Sidneyko abokatu bat da David Burton. Gizon 
baten hilketaz akusatutako aborigenen talde baten 
defentsa hartu du beregain. Errugabeak direla 
diote haiek, baina ez dute beren burua defendatu 
nahi. Zerbaiten beldur dira, Daviden ustez. Hala, 
haien errituak eta tradizioak sakonetik ikertzeari 
ekingo dio. Lan horretan haien buruzagi Chrisek 
lagunduko dio, bere ametsetan sarritan agertzen 
hasi denak. Peter Weirrek zuzendutako hirugarren 
film luzea, The Cars That Ate Paris (1974) 
eta Picnic at Hanging Rock (1975) ondoren; 
film honekin Richard Chamberlainek antzezle 
onenaren saria jaso zuen 1982ko Sitgeseko 
Zinemaldian.

The Company of Wolves
1984
Neil Jordan
Erresuma Batua
95 min

Angela Carter idazlearen kontakizunetatik 
abiatuta, fantasiazko generoko hamarkada 
honetako pelikula onenetako bat zuzendu du 
Neil Jordan zinemagile irlandarrak. Rosaleen 
nerabearen ametsetan barrena egindako bidaia 
bat da, otso talde bat bere ahizpa irensten 
ikusten duenean hasten dena. Hortik aurrera, 
errealitatearen eta fantasiaren, lehenaren eta 
orainaren erdibidean dagoen mundu batean 
gertatuko da guztia, non gauez otso bihurtzen 
diren gizon bekain bakarrei buruzko istorioak 
kontatzen baitizkio bere amonak –berak egindako 
mantu gorri bat oparitu ondoren–.

Folklore beldurgarriA



The Witch
2015
Robert Eggers
AEB-Kanada
90 min

Ingalaterra Berria, 1630. Senar-emazte bikote 
kolono bat, oso sinesmenduna, bere bost seme-
alabekin bizi da, herriaren ustez Gaizkiak hartua 
duen baso baten inguruan. Gainerako familia 
guztiak urrundu dira bertatik, argitzea ezinezkoa 
zaien fenomeno arrotz horiekin izututa, lur berri 
horri ahalegin handiz gogor heltzen saiatu arren. 
Pelikula iluna eta telurikoa, non atzeko hanka 
gainetan zutitzen baitira akerrak, non basoan eta 
harago ere sorburua duten indar misteriotsuek 
ezartzen baitituzte legeak, hango biztanleen 
halabeharrak zuzentzen dituztenak.

Folklore beldurgarriA

Kresala
2019
June Laka
Belgika-Espainia
15 min

Txiki, 11 urtekoa, arrantzaleen herri batean bizi da. 
Egunerokotasunetik ihes egitearren bere aitonaren 
etxean pasatzen du eguna: arrantzale zahar bat, 
zainetan itsasoko ura daramala dioena. Misteriozko 
istorio horiekin liluratuta, itsasoak gordeta dituen 
sekretuak bere kasa deskubritzea erabakiko du 
Txikik. 

Fantasiazko eta Beldurrezko
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The Pool
2018. Ping Lumphapleng
Thailandia. 91 min

Zuzendari artistiko nola-halako eta gaizki ordaindutakoa 
da Day. Amaitu berri du iragarki baten filmaketa igerileku 
olinpiko abandonatu batean. Igerilekuak sei metroko altuera 
du, eta garbitzen eta husten hasi behar du orain; baina 
aurretik atsedenaldi txiki bat hartzea erabaki du, eta etzan 
egiten da uretan flotatzen ari den koltxoneta baten gainean. 
Ez daki, ordea, bere lankide bat hasia dela dagoeneko 
igerilekuko hustuketa-lanean. Esnatzean, igerilekuaren 
erdian ikusten du bere burua, bertatik atera ezinik. Gainera, 
agertuko zaion izaki bizidun bakarra krokodilo bat da.

Extra Ordinary
2019
Mike Ahern, Enda Loughman
Irlanda-Belgika. 94 min

Rose, autoeskola bateko irakasle eztia eta atsegina, 
Irlandako herri batean bizi da. Maitasun/gorroto 
harremana du bere botere paranormalekin eta 
ez ditu erabili nahi izaten. Egun batean, ordea, 
nahitaez erabili beharko ditu. Christian Winterrek 
–arrakasta bakar baten jabe den rock izar ahaztuak– 
itun bat egin du deabruarekin bere karreraren 
gailurrera itzultzeko. Nerabe bat sakrifikatu beharko 
du helburu hori lortzeko. Nerabea salbatzeko, aitak, 
Martin Martinek, laguntza eskatuko dio Roseri.

FINALE
2018
Søren Juul Petersen
Danimarka. 99 min

Danimarkako kaleak huts-hutsik daude. Selekzio 
nazionala txapelketa bat jokatzen ari da, eta mundu 
guztia dago telebistari begirik kendu gabe. Hala 
ere, errepideko gasolindegi batean lanean ari dira 
bi emakume. Bezerorik agertzen ez denez bere 
doktorego tesiari azken ukituak ematen ari zaio 
Agnes; Belinda, berriz, bere mutil lagunarekin 
mezuak trukatzen ari da. Baina gaua ez da ez, 
zirudiena bezain lasaia izango. Bezerorik ez badago 
ez baita lekukorik ere egongo.

FILM LUZEEN SAIL OFIZIALA



ZINEMAPELMAK

Fantasiazko eta Beldurrezko
Zinemaren Astea

Robowar
1988
Bruno Mattei
Italia
92 min

Avengers iniziatiba ezagutu ostean, Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Asteak 
Zinemapelmak iniziatiba sortu zuen. Film bat zuzenean komentatzeko ahalmena zuten superheroien talde 
bat biltzea eskatu zioten Mikel Pagadiri. Hirugarren urtea da hau eta aurten ere erronka indartsu bat dakar esku 
artean Zinemapelmak!

Villabona-Ondarru konexioaz baliatuta, Mikel Pagadi alde batetik eta Ainhoa Etxebarria bestetik (iniziatiba 
honetan debuta izango du oraingoan). Bien artean eta publikoaren laguntzarekin Robowar (1988) filma 
komentatuko dute. Bi belaunaldi desberdin film baten bidez bat eginda. Zer gertatuko ote da?

Bildu kemena, indarra eta ongi pasatzeko asmoa, eta zatoz gerlari indartsu, robot arraro eta duela urte asko gure 
herrietako bideoklubetan ospetsua egin zen film bat ikustera bi hauen iruzkinekin! Zineman pelmada ematera 
goaz! Dohainik gainera! Aurrera Zinemapelmak!



iraupena: 185 min

Bad hair / karv
(2019)
Oskar Lehemaa 
Estonia
14 min

Boo
(2019)
Rakefet Abergel
AEB
15 min

the Boogeywoman 
(2019)
Erica Scoggins 
AEB
18 min

the Burden /  
het Juk 
(2019)
Nico van den Brink
Herbehereak
17 min

Jupiter
(2019)
Benjamin Pfohl
Alemania. 13 min

o.i.
(2018)
N’cee van Heerden 
Kanada 
19 min

Qué verán los 
dragones en 
chicas como yo
(2018)
Gerard Mates
Mexiko. 14 min

spacewalkers
(2018) 
Juan Pablo Caballero 
Kolonbia
8 min

the spectacle / 
het spektakel  
(2018). Ivo Neefjes
Belgika. 15 min

stray 
(2018)
Dean W. Law
Australia
14 min

turn / umskipti
(2018)
Sesselía Ólafsdóttir,  
Peter Callow
Finlandia-Islandia. 18 min

two Bodies on 
a Beach / kaksi 
ruumista rannalla 
(2019). Anna Paavilainen 
Finlandia. 20 min

NAZIOARTEKO FILM LABURREN MARATOIA



iraupena: 65 min

Animaziozko film 
laburren maratoia

abe’s story
(2019)
Adam H. Stewart
Irlanda
12 min

a date With Mr. 
Mappleton 
(2019)
Gabriel Akpo-Allavo, 
Constance Augé,
Julia Brasileiro Lopes Garcia, 
Lucas Narjoux,
Méghane Reynaud
Frantzia. 5 min

imbued Life / 
udahnut zivot 
(2019)
Ivana Bošnjak, 
Thomas Johnson
Kroazia. 12 min

Maestro  
(2019)
Illogic
Frantzia
2 min

Mother’s song  
(2019)
Signe Baumane
Letonia-AEB 
3 min

My Psycho Fan
(2018)
Loe Certano
Frantzia
4 min

noctuelle  
(2019)
Martin A. Petrlíček
Txekiar Errepublika
10 min

skeleton in the 
closet / Luuranko 
kaapissa 
(2019)
Malakias
Finlandia
11 min

What’s Behind that 
door? 
(2019)
Nathan Harbonn Viaud
Frantzia
6 min

Fantasiazko eta Beldurrezko
Zinemaren Astea



aLFonBra Magikoa
2018
Karsten Kiilerich
Danimarka
81 min

Mila eta bat gauetako kontakizun honek herrixka 
bateko mutiko baten ibilerak dakarzkigu. Bere 
ahuntz leiala, alfonbra hegalari bat eta hiri handiko 
kaleetan bizi den neskatila bat lagun dituela, 
munduan barrena abiatuko da eta hainbat etsai 
garaitu beharko ditu: sultan boterezale bat, bi 
kaiman goseti eta gaizkile doilor bat...
+ 7 urte

dragon BaLL suPEr: 
BroLy
2018
Tatsuya Nagamine
Japonia. 100 min

Botere Lehiaketaren ondoren berriz ere bueltatu 
da bakea Lurrera. Gokuk jakin duenez, unibertso 
desberdinetan izakiak omen daude izugarrizko 
botereekin, baina ez ditu ikusi oraindik. Bitartean, 
indar handiagoa lortzeko entrenatzen jarraitzea 
da bere asmoa. Hala, egun batean, aurretik 
inoiz ikusi ez duten saiyan bat, Broly izenekoa, 
aurkeztuko da Gokuren eta Vegetaren aurrean. 
Baina ia erabat desagertuta omen zeuden saiyanak, 
Vegeta Planetan gertatutako suntsipenaren 
ondoren. Hortaz, zertan ari da hau Lurrean? 
Infernutik bueltan, Freeza bera sartuko da tartean 
hiru saiyanen arteko topaketa horretan: haien 
halabeharrak desberdinak izan dira zeharo eta 
itxuraz mugarik ez duen gerrari baten aurkako 
bataila bortitz bilakatuko da topaketa. 
+ 13 urte

HAURRENTZAKO ZINEMA



Fantasiazko eta Beldurrezko
Zinemaren Astea

Axel heroi txikia
2013
Leo Lee
Txina
80 min

Axel abentura bizi batean murgilduko 
da Bontako baso legendarioa aurkitzeko 
asmotan, non bere herria salbatu ahal izango 
duen landare magiko bat aurkituko baitu. 
Heroi gazteak bere bihotzari aditu beharko 
dio bere xedea lortu nahi badu, baina ez da 
ez, bakarrik egongo. Bere lagunik onena, 
Jono, izango du bidaide, eta honek lagunduko 
dio arrisku amaigabeak gainditzen. Elkarrekin 
borrokatu beharko dute Lizard erregearen 
aurka, baina printzesa ausart bat eta ostruka 
erraldoi baten itxura duen robot atsegin bat 
ere ezagutu dituzte.
+ 5 urte

Jelly T
2012
Michael Hegner
Danimarka
80 min

Ivan Olsen gaixoak arazo ugari ditu. Eskolan 
burla egiten diote eta haur talde batek galtzak 
urez betetzen dizkio noiznahi. Eta Ivan etxera 
iristen denean, bere aitak ez dio kasurik egiten, 
Tarzan maite baitu eta ez ditu bere semearen 
trebetasun txikiak estimatzen. Baina egun 
batean Ivan-ek aitaren gurariak betetzeko eta 
bere eskolako bullying-ari aurre egiteko aukera 
izango du. Sorgin lagun batek bere gurari 
handiena emango dio: superbotereak! Galdera 
da: superbotereak izateak bizitza errazten al du?
Zinemapelmak

+ 5 urte

HAURRENTZAKO ZINEMA



Ajuar funerario
Beñat Olea
Fantasia marrazten

Euskadi Fantastikoa XV
DONOSTIA Udal Liburutegi Nagusia (Alderdi Eder)
Urriak 25 – azaroak 16
Astelehenetik ostirala arte: 10:00 – 20:30. Larunbatak: 10:00 – 14:00 / 16:30 – 20:00

IRUN CBA – Carlos Blanco Aguinaga Kultur Gunea (San Juan Harria plaza)
Azaroak 19 - 30
Astelehenetik ostirala arte: 9:00 – 20:00. Larunbatak: 9:00 – 13:00

ERAKUSKETA

Antolatzaileak
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Sarrerak: 7,50 €
Gonbidapenak haurrentzako zinema: Alfonbra magikoa (19tik aurrera): Super Amarako bezeroentzat eta Victoria Eugeniako leihatilan. 
Dragon Ball Super: Broly (19tik aurrera): Antzoki Zaharreko leihatilan. Kontadores: Kontadoresen filma hasi baino 30 minutu arinago.

Film guztiak jatorrizko bertsioan proiektatuko dira euskarazko azpitituluekin, Alfonbra magikoa, Dragon Ball Super: Broly, Axel heroi 
txikia eta Jelly T salbu (euskaraz bikoizturik).

 Victoria EugEnia antzokia

12:00 HAURRENTZAKO ZINEMA Alfonbra magikoa
17:00 The Wicker Man 
19:30 I Walked With a Zombie

17:00 The Company of Wolves 
19:30 The Witch + Kresala (film laburra)

19:30 Valerie a týden divů 

19:30 Lokis – Rękopis profesora Wittembacha 

19:30 Zinemapelmak: Robowar  
 (gonbidapenarekin) (Club Aretoa)
22:00 Witchfinder General

19:30 The Last Wave
22:00 The Blood on Satan’s Claw

19:30 NAZIOARTEKO FILM LABURREN MARATOIA

 antzoki zaharra

12:00 HAURRENTZAKO ZINEMA Dragon Ball Super: Broly
 
17:00 ANIMAZIOZKO FILM LABURREN MARATOIA
 The Pool

17:00 Extra Ordinary

17:00 Finale

 kontadorEs Pasai San Pedro hiribidea, 13
 HAURRENTZAKO ZINEMA (gonbidapenarekin)

17:30 Axel heroi txikia

17:00 Jelly T

igandea 
URRIAK 27
astelehena 
URRIAK 28

asteazkena 
URRIAK 30

osteguna 
URRIAK 31

larunbata 
URRIAK 26

igandea 
URRIAK 27
astelehena 
URRIAK 28
asteartea 

URRIAK 29

asteazkena 
URRIAK 30

osteguna 
URRIAK 31

ostirala 
AZAROAK 1

ostirala 
AZAROAK 8

larunbata 
AZAROAK 16

+


