
 



Lehen harria
Hemen gaude! 

Ikusgarri konpainiek eta bestelako asmatzaileek bi urteetan zehar egindako lanaren 
fruitu, Borderline Fabrika kafe kulturalak laster irekiko ditu ateak Hendaiako geltokian. 
Lanen hasera ospatzeko eta izango denaren lehen mokadu bat eskaintzeko asmoz 
Borderline Fabrikak LEHEN HARRIA pausatuko du 4 egunetako jaialdi batekin: 
ikusgarriak, kontzertuak eta elkarrekin gozatzeko bestelako momentuak, dohainik! 

Begira begira programa! 

Eta izan zaitezte ongi etorriak elkarrekin pausa dezagun lehen harri hau! 

Lehen harria beste guztiak baina itsuagoa delako 
pausatu dezagun lehen harria 

bideko harri guztiak borobildu bitartean 
pausa dezagun lehen harria 

oinetakoetan traban darabilguna 
errekako guztien artean aukeratutako hori 
pareta lisoetatik askatutakoa 

pausa dezagun lehen harria 

eta behin pausatuta ibili dezagun 
hankutsik ibili 
txikitu arte ibili 
koxkor, hartxintxa, hondar, hauts bihurtu arte ibili 
gure hauts eta huts izan arte ibili 

pausatu dezagun lehen harria 
behin eta berriz pausatu dezagun lehen harria.  

  
Le collectif Borderline Fabrika 





Pasarteak 
-street art- 
Xabier Anunzibai 

Osteguna 18tik  
igandea 21era  

Xabier Anunzibai kale artista gonbidatu 
dugu geltokiko fatxada bat margotzera. 
Pasarteak gaia aukeratu dugu abiapuntu 
bezala. Geltokiko eskolako haurrek eta 
erreformatorioko gazteek haren lana 
gertutik ikusi eta parte hartzeko aukera 
izango dute. 

Jaialdiaren lau egunetan zehar osatuko 
den artelanaren prozesua goza ezazue 

Kale artea 

www.xabieranunzibai.com

photo d’un précédent travail de l’artiste

http://www.xabieranunzibai.com
http://www.xabieranunzibai.com


La dramatique 
impossible

Osteguna 18 

ARTEGIA Les Variétés zinemagela 
20etan (iraupena 59 min.)

Arrantza portua, koloreetako itsasontziak, 
arrainak deskargatzen arrantzaleak… “hori koa-
droa dramatika batentzat! Esan dio Robert- ek 
Mirentxuri. 
“La dramatique impossible” telefilma baten 
sortzeko lokalizazio lan baten oharretan oina-
rritutako irrati saiakera da, lokalizazio hori Biz-
kaiako golkoan gertatzen da, 70. hamarkadan, 
Donibane lohitzuneko Brokoa itsasontzian hega-
laburra beita biziz arrantzatzeko garaian.  

Egia esan, ateratzen al dira oraindik gure por-
tuko itsasontziak hegalaburra arrantzatzera? 

  Irrati saiakera 

Frantsesez 

artegia.blogspot.com 



Héroes y monstruos Ostirala urriak 19 

2BAT Geltokia 
 20etan (iraupena : 50 min.)

“Héroes y monstruos” 2bat taldak 2017an sortu-
tako kontzertu poetikoa da. Musika eta poesia 
elkarrizketa etengabean, aurpegi anitz dituen 
munstruoari aurre egiteko prest, maiz igartzeko 
zailak diren aurpegiak. Betidanik garbi eta zin-
tzoak zirela uste genuen baloreak egitan muns-
tro berberaren zatiak balira? Zer gertatzen da 
errealitatearen kontakizuna hautsi, erori eta ha-
rekin zer egin ez dakigunean? 

Kontzertu poetikoa 

Gazteleraz 

https://www.facebook.com/
2batproiektua/ 

 



HARRI BITXIak Larunbata urriak 20 

BI’ARTE KONPAINIA Geltokian 
11.02ean (iraupena: 60 min.)

Industri aroaren aurreko ipuinak. Industri aroa-
ren aurretik, noiz da bada? Animaliek hitz egi-
ten zutenean, oiloek hortzak eta printze-prin-
tzesak basoan bizi ziren. Laburki, harri antzera 
ipuinak itzulika ibiltzen zirenean, ahoz aho, eta 
amets guztiak botere magikoak zituzten! 

Haurrentzako ipuinak 

Euskeraz eta frantsesez 

https://www.biarte.eus/



Bizikleta tailerra Larunbata urriak 20 

ASSOCIATION RECYCL'ARTE Geltokia 
14tik- 18tara

Bizikleta tailerraren helburuetako bat bizikleta 
garraio modua bultzatzea da, ekintza, aholku, 
instituzioen aurreko aldarria, martxak; baita 
konpontze eta mantentzea erraztuz ere. Eguno-
roko bizikleta erabiltzaileak biderkatu nahi di-
tuzte bai erosteko edo konpontzeko aukera 
emanez prezio txikian. Tresna kutxa bat edo 
prestatutako erremolke batekin tailerrak ani-
matzen dituzte han eta hemen.  

www.recyclarte.org
 

http://www.recyclarte.org


San pantzar Larunbata urriak 20

Geltokian 
          15.03ean (iraupena 60 min.)

Lau musikariz osatutako Baionako taldea da San 
Pantzar.  Punk rock, pop punk eta teenage rock 
tankerako kantak sortu eta bertsionatzen dituz-
te.  
Eraginak: NOFX, Blink 182, Sum 41, The Disti-
llers, Mxpx… 

Kontzertua 

https://www.facebook.com/
sanpantzarthefukkingpunkband/



Pasarteak Larunbata urriak 20 

BORDERLINE FABRIKA KOLEKTIBOA Geltokiko auzoa 
 16.33etik 18.3Oera

Jaialdirako espreski sortutako bost ikuskizun 
txiki deskubritu ahal izango dituzu geltokiko 
auzoko bost leku ezagun eta baita izkutuetan 
ere. “Pasartea” gai nagusi bezala duten ikuski-
zunek hamar minutuko luzapena izango dute 
eta kolektiboko partaideek erabiltzen dituzten 
diziplina ezberdinen erakusgarri izango dira 
(dantza, antzerkia, ipuinak, musika…). 

Auzoan zehar 

Harrera geltokian izango da 

Frantsesez, hitzik gabe eta euskeraz

 



DJ zintzur 
bustitzea Larunbata urriak 20 

DJ MISTERKLIN 
MIQKAEL (INTERGALACTIC FM) DJ 

Geltokia 
19.01etik 22.30era

Geltokiaren aurrean musika, taberna eta pint-
xoekin gozatzeko aukera. Auzoa animatzeko eta 
eguna ondo amaitzeko Hendaiako bi DJ handi 
izango ditugu musika jartzen. 



Hémilogue Igandea urriak 21

COMPAGNIE AKALMIE CELSIUS Geltokiko auzoa 
11.04 eta 15.04etan

“Hemen gertatu zen, egiazko kasu bat eta bere 
egiazko kontextua. Desagerketa baten 
istorioa.” Telefonoz jaso duzu hitzordua eta hor 
zaude, esperoan. L'Hémilogue entzutera etorri 
zara, espazio publikoan gertatzen den elkarriz-
keta zatikatua, eta zuk zati bat baino ez duzu. 
Hémilogue hiri kondaira da, patu harilkatutako 
istorio bat, urrunetik elkar begiratzen duten 
bakardadeak, inoiz elkartzen ez direnak. He-
men, bertako egunkariak ez daude hiri kondai-
retatik urrun.  

Antzerkia - Auzoan zehar 

Frantsesez 

Talde txikia izaki eta hitzordua 
sekretua denez SMS bat bidali 

behar da honako zenbakira 
06 30 86 29 72 

https://www.akalmiecelsius.com/ 



Lehen harria 
pausatzea

Igandea urriak 21  

Gure lokal berrietan hasi diren lanak iragartzen 
dituen lehen harriaren pausatze ekitaldia. Pro-
graman: sasi diskurtsoa eta harrijasotzailea. 

Bidasoa Herri kirolak eta Sebastien Martikorena 
gurekin izango ditugu.  

Geltokian 
          12etan

Janari partekatua Igandea urriak 21  

Bazkaria geltoki ondoan, bakoitzak ekar dezala 
bere jaki kuttuna. Jantzi zure mantal ederrena 
eta piztu gure gosea. Dastamen papilak dan-
tzan jarriko ditugu! 

Geltokian 

12.32ean 

Ekarri zuen jaki gozoa!



Un bilboquet Igandea urriak 21 

EZEC LEFLOC'H Zubi internazionala 
16etan (iraupena: 45 minutu)

Burua zuri, bola-joko baten modura, jakinmina 
sortzen digu. Haseran serioa dirudi, publikoa 
ez da mogitzen, malabaristak bezala, arnasa 
geldirik. Pixkanaka, erakustaldia handitzen doa 
erakusten dituen bola-jokoak adina. Maletatik 
bola-joko harraroak ateratzen ditu, handiene-
tik txikienera, ia ikusezina den bat atera arte. 
Ezec klown bihurtzen zaigu, maleta baten gai-
nean oreka ezinezkoan, soka luzeegia duen 
bola-joko bat erabili nahiean. Berrogei minutu 
inguruan malabarista honek publikoa harritzen 
du sormen izugarri eta irreal batez haren bola-
jokoak posible den modu orotan erabiliz.  

Hitzik gabeko zirko ikuskizuna 

http://ezec.fr/



Nigara Zuek Igandea urriak 21

ANDER FERNANDEZ Geltokian 
17h

Nigara zuek Ander Fernandezen bakarkako 
proiektua da. Teatroa, poesia, zirkoa eta dan-
tza ikuskizunetan zuzeneko musikari eta sor-
tzailea dugu Ander. Muskulo taldean ere ibil-
tzen da. Nigara zuek izenaz bere melodia haut-
siak, malenkoniatsu edo haizatuak eskaintzen 
dizkigu, instrumentalak edo hitzez, groove- a 
eta isiltasun dramatikoen artean bere unibertso 
bakanean barne gonbidatzen gaitu. 

Kontzertua 

nigarazuek.bandcamp.com

 

http://nigarazuek.bandcamp.com


 

www.borderlinefabrika.eus

A  
GELTOKIKO HALL-A

C NAZIOARTEKO ZUBIKO PLAZA

 PASARELA B 

D HÔTEL DE LA GARE

E DOLÉAC PLAZATXOA

HARRERA

ENTZUTEKO PIEZA (ESKATU HARRERAN)

KONTZERTUA HÉROES Y MONSTRUOS - OR 19 20ETAN

KONTZERTUA SAN PANTZAR - L 20, 15ETAN

DJ MR KLIN + DJ MIQKAEL - L 20, 19ETAN

KONTZERTUA NIGARA ZUEK - I 21, 17ETAN

BIZIKLETA TAILERRA  L20 - 14- 18 ARTEAN

IPUINAK HARRI BITXIAK - PIERRES PRÉCIEUSES - L 20, 11ETAN

EKITALDIA PAUSA DEZAGUN LEHEN HARRIA - I 21, 12ETAN

ZIRKO IKUSKIZUNA UN BILBOQUET - I 21, 16ETAN

IKUSKIZUN IBILTARIA PASARTEAK/PASSAGES- 

L 20 16.30EAN (SKATU MAPA HARRERAN)

HÉMILOGUE  KALE IKUSKIZUNA- I 21 11 ETA 15ETAN (LEKU 
SEKRETUA, ERRESERBAK SMS 06 30 86 29 72)

TABERNA ETA PINTXOAK

FESTIVAL 
LEHEN HARRIA 

PROGRAMA URRIAK 18TIK 21ERA

STREET ART - XABIER ANUNTZIBAI - OG 18TIK I 21 ARTE


