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Euskal kulturak kaleak hartuko ditu
Bilbao basque FESTen 

Bizi ezazu Aste Santua modu autentiko eta desberdin batean! Bilbao basque FEST jaialdiak euskal abe-
rastasun kulturala ospatzera gonbidatzen zaitu jaiegun hauetan. Tradizioa eta abangoardia bateratuz, 
200 esperientzia errepikaezin baino gehiago programatu dira jaialdirako: kontzertuak, dantzak, kirol 
tradizionaleko erakustaldiak, kaleko ikuskizunak, erromeriak... eta gastronomiarik onena. Hurbildu 
zaitez, apirilaren 5etik 9ra, “made in Euskadi” unibertsoaren erakusleiho handira. Gourmet, Kultura, 
Musika, Market, Zinema eta Sport. Horiek dira hiriko ekitaldi honetako sei gaiak, adin eta gustu 
guztientzako doako jarduerak barne hartzen dituztenak.

Jaialdia nobedadeekin dator 2023an. “Hizkuntza artistiko berriak” atala estreinatuko da Azkuna Zen-
troan, eta Gas plazara eramango ditu bere ekoizpen handiak. Horrez gain, Elkarte Filarmonikoa 
gehitu behar da ohiko kokalekuetara; bertan eskainiko da Xabier Aburruzaga Band-en kontzertu 
handia.

Edizio honetan, Bilbao basque FESTek omenaldia egin nahi izan dio euskal zinemari, garapen eta aint-
zatespen handiko unea bizi baitu. “Cinco lobitos” izango da Zinema ataleko protagonista, sari ugari jaso 
dituen filma (hiru Goya sari jaso ditu berriki). Atal horretan izango dira, halaber, “Maldita”, “Loop” eta 
“Cuerdas”, Estatuan eta nazioartean hainbat sari jaso dituzten film laburrak.

 

Kultura-eskaintza anitza eta zirraragarria

Euskal folkloreari balioa ematea da jaialdiaren jatorrizko helburuetako bat, eta herriko jaien klasiko bat 
berreskuratu da: berbena. Horrez gain, beste formatu batzuk mantendu dira, hala nola erromeriak eta 
kalejirak.

Haurrek ere jarduera dibertigarrien agenda zabala izango dute, Casilda Iturrizar parkean: zirku-taile-
rrak, antzerki-saioak eta Eskape Park bat. Gainera, bisita berezi bat izango dute: Gargantua ikonikoa. 
Ahoa zabalik itxarongo die, Guggenheim Bilbao Museoaren zabalgunean.

Bilbao basque FESTen beste helburuetako bat euskal gastronomia eta helmuga turistikoak sustatzea 
da. Txoko Gourmet-ek bere dastaketa eta tailer arrakastatsuen ateak irekiko ditu, eta hamar bat 
eskualdek KM0 produktuen eskaintza goxoa hurbilduko diete ikusleei.

Bilbao basque FEST jaialdiaren programazioan ez da klasiko handirik faltako; bertan izango dira, esa-
terako, “Bilboko Anfitrioien” ibilbide antzeztu entretenigarriak eta ibilbideak itsasontziz Itsasada-
rrean, Mirentxu eta Begotxu bikote komikoarekin.

Euskal kulturaren festa handia hastear dago. Animatzen zara?



Bilbao basque FESTeko kartelak estilo sorta erakargarria eskaintzen du, akorde tradizionalak, folka, 
rocka, jazza, popa... barne hartuz. Gainera, fusio paregabeak eskainiko ditu, eta Azkuna Zentroan 
“Hizkuntza artistiko berriak” atala estreinatuko da, besteak beste. Izar Blue konpainiak murgiltzeko 
moduko esperientzia bat proposatzen digu, diziplina anitzeko muntaia eszenikoak, argiztapena eta zuze-
neko musika nahastuz: “Munduko Soinuak, visual experience”.

Ziklo berri horretan, Jon Aguirrezabalaga musikariaren kontzertua eskainiko da, ‘Zabala’; hark oso 
modu pertsonalean jokatzen du syhtn eta dream poparekin, eta elektro-ambient generoarekin. Musikagi-
le eta ekoizle bilbotar honek eta Izar Blue taldeko kideek hitzaldi didaktikoak emango dituzte.

Gainera, gune bereko kulturen atarian “Zertzeladak” eskainiko da, Udal Txistulari Bandaren, Oinkari 
dantza taldearen eta Sestaoko Birakari Elkarteko erraldoi bikote baten emanaldia.

Aurtengoan jaialdiak agertoki berri bat estreinatuko du bere proposamen kulturaletarako: Bilboko 
Elkarte Filarmonikoa. Areto horretan eskainiko da, hain zuzen ere, “Aurrez aurre” folk kontzertu handia, 
Euskadin dugun musika-estilo horretako adierazle gorenaren eskutik: Xabier Aburruzagaren eta bere 
bandaren eskutik.

Kalejiren eta erromerien zalapartak hiriko kaleak girotuko ditu erritmo alai eta kutsakorrarekin. “Ortza-
dar”, “Lorratz” eta “Gaztedi Dantzari Taldeak”, besteak beste, koreografia-dinamiken erakustaldia egingo 
dute Gas plazan. Areatzako kioskoa ezinbesteko geldialdia izango da Urrats Erromeriaren eskutik kantu 
herrikoien erritmoan abestu eta dantzatu nahi dutenentzat, jaialdiaren lehenengo gaueko berbenan.

Artxanda mendiak, jaialdiko beste gune klasiko bat, Inguma eta bere “Dantza Plazan” koreografia tradi-
zionalak hartuko ditu.

Rockari dagokionez, Euskadiko talde onenak Kafe Antzokiko agertokira igoko dira egunero, 22:00etan. 
Kontzertu bakoitzaren aurretik, Bilbao basque Fest Rock City zikloak musika-jaialdi garrantzitsuak 
aurkeztuko ditu.

Gauean, jaialdiak hiriko taberna eta pubetara zabalduko du bere egitaraua, “Taberna Live Music” deituri-
koarekin. “Mia Kalo”, “Vittersweet”, “Twin Room”, “Aiama”, “Nuclear Dreams”, “Muy bajito”, “Babelian” eta 
“Rumbo Paraiso” taldeek beren abestiak abestera animatuko dute publikoa, zuzeneko saio horietan.

Horrez gain, Dj batzuek zuzenean girotuko dituzte bazkalordua eta arratsaldeak, kalean eta Martzana 
kaian, “Kaia on set” esparruan.
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Bilbao basque FESTek euskal sustraietan sakontzen du bere kultura-adierazpenei lekua egiteko: 
dantza tradizionalak, antzerkia, umorea, historia eta dantza.

Kukairen “Gelajauziak (fragments)” eta Lekittoko Deabruak taldearen “Akelarre” ikuskizunek ikus-
leak hipnotizatuko dituzte Gas plazan egingo dituzten mugimendu erritmikoekin. Proposamen garaiki-
deez gozatzeko beste agertoki ikusgarri bat Elkarbizitzaren plaza izango da, Isozaki Dorreek inguratua; 
bertan arituko dira Kresala Dantza Taldea eta Sekai.

Aurtengoan ere Bilborockera itzuliko da antzerki-proposamenaren alderdirik komikoena, Humor & 
Basque bakarrizketekin. Era berean, barreak bermatuta daude Itsasadarreko ibilaldietan, Mirentxu-
rekin eta Begotxurekin. Frantziako Tourraren harira antolatu duten plan zentzugabea azalduko digute.

Hiribilduaren historia ezagutu nahi dutenek ezinbestean ikusi beharko dituzte Alde Zaharretik igarot-
zen diren bisita antzeztuak, “Bilboko Anfitrioi” dibertigarrien eskutik. Hiriaren jatorriarekin lotuta 
dagoen beste jarduera bat familientzako Eskape Park deiturikoa da, Bilboko Zabalguneko pertsonaia-
rik adierazgarrienak jasotzen dituen aire zabaleko ihes-gela bat. Plan hori eta haurrentzako gainerako 
planak, hala nola zirku-tailerrak eta antzerki-saioak, Casilda Iturrizar parkean gauzatuko dira.

Gainera, Bilbao basque FESTek gonbidatu berezi bat izango du aurten: Gargantua ospetsua, eta 
tripa-festa ederra egiteko asmoz dator Guggenheim Bilbao Museoaren zabalgunera.
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Indarra eta trebetasuna uztartu egiten dira euskal kirol tradizionalen edo herri-kirolen erakustaldi 
zirraragarrietan. Proba horiek jaialdiaren irudi ikonikoa osatzen dute, eta interes handia pizten dute 
bisitarien eta tokiko ikusleen artean. Gainera, tailerretan parte har dezakete, diziplina horietan dituzten 
trebetasunak probatzeko.

Areatzako kaian jendeak gertutik jarraitu ahal izango dituen erakustaldi eta desafioen artean, ingude- 
eta harri-jasotzea, sokatira edo txingak izango ditugu. Gainera, Herri Kirolen aurtengo egitarauak 
emakumezkoen eta gizonezkoen Bizkaiko Orga Txapelketa Ofiziala hartzen du barne.
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gourmet
Benetako plazera da ikusmenarentzat, ahosabaiarentzat eta usaimenarentzat. Dastatu euskal kultura 
eskualde turistikoek Txoko Gourmet-era hurbiltzen dituzten KM0 produktu goxoen eskutik. 
Espres-dastatze arrakastatsuak ezinbesteko hitzordua izango dira Idiazabal gazta, Urigoitiko txori-
zoa, Urdaibaiko Txakolina, Tolosaldeko txokolate eta eztiak, Ezpeletako piperrak, Enkarterriko ogia, 
Araba Errioxako ardoak edo Uribeko artisau garagardo eta izozkiak, beste janari bikainen artean.

Zure chef trebetasunak probatu nahi badituzu, zoaz Gastrolopithekus eskolako Enaitz Landaburuk 
(Turismo saria 2022ko Berrikuntza atalean) diseinatutako sukaldaritza-tailerretara.
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Benetako euskal zigilua duten erosketak. Areatza da Market atalaren bihotza, eskualdeetako helmuga 
turistiko erakargarriak esploratzeko eta Txoko Gourmet-ek eskaintzen dituen espezialitate gastro-
nomikoez gozatzeko leku ezin hobea. Kalitate handiko produktuen aukera zabala aurkituko duzu, 
jardunaldi bakoitzari amaiera bikaina emateko.

Gainera, Artisautza Azoka ezagutzeko aukera izango duzu. Bertan, kalitate handiko artisau-produktu 
ugari aurkituko dituzue, hala nola zeramikazko piezak eta larruzko edo zurezko lanak. Eta edertasun 
naturalena bilatzen dutenentzat, igandeko merkatuak lore freskoen aukera zabala eskaintzen du.
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zinema
Euskal zinema une zoragarria bizitzen ari da, eta Bilbao basque FESTek handitasunez ospatu nahi du 
hori. Horregatik, sari gehien jaso dituzten tokiko ikus-entzunezko ekoizpen batzuk aurkeztuko ditu 
BBK Aretoan. “Cinco lobitos” proiektatuko da egunero, 3 Goya sari jaso dituen film goraipatua. Ema-
naldi bakoitzaren aurretik, ikusleek film labur hauetaz gozatu ahal izango dute: “Maldita” (film labur 
dokumental onenaren Goya saria), “Cuerdas” (saria jaso zuen Cannesko Zinemaldiko Kritikaren Astean 
eta Goya sarietarako proposatu zuten, fikziozko film labur onenaren kategorian) eta “Loop” (anima-
ziozko film labur onenaren 2023ko Goya saria).

Film laburren Bilboko jaialdi ezagunak ere aurkeztuko dira Zinema atalean: FANT, Zinebi eta Zinegoak.

Atal horretan, familia osoarentzako saioak estreinatuko dira, goizez. “Hopper oilaskoerbia” filma ere 
proiektatuko da egunero, eguerdian. Filma euskara hutsean ekoitzita dago eta erdi oilaskoa (erbia) den 
heroi baten istorioa kontatzen du.
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Bilbao basque FEST en cifras

egun Bilbao basque FEST programazioarekin. 

gai-multzo (Kultura, Musika, Zinema, Sport, Market y Gourmet). 

establezimendu eta elkartek parte hartuko dute Bilbao basque FEST Gourmet-en.

gune, programazio propioa dutenak  (BBK Aretoa, Txoko Gourmet karpa, Azkuna 
Zentroa, Guggenheim Bilbao Museoaren zabalgunea, Bilborock, Pio Baroja pantalana, 
Martzanako kaia, Martzana 16, Artxanda, Sport Arenal, Ledesma, Villarias, Garcia 
Rivero, Poza Lizentziatua, Kafe Antzokia, Alde Zaharra, Gas plaza, Bizikidetza plaza, 
Bilboko Elkarte Filarmonikoa, Casilda Iturrizar parkea, Areatzako kioskoa, Azkena 
Aretoa, Cotton Club, Madame Lou Lou, Crazy Horse, Erripako kaia, Etxebarria parkea, 
Bilboats, Zabalgunea eta Athletic Club-en kamiseten ibilbidea).

kirol-jarduera

musika-, dantza- eta antzerki-ikuskizun. 

jarduera programatu dira, gehienak doakoak. 

langile y Bilbao basque FEST ekoizten eta gauzatzen.

artistak osatzen dute programazioa.

atxikitako ostalaritza- eta merkataritza-establezimendu (jatetxeak, tabernak, 
gozotegiak eta denda espezializatuak).

leku Txoko Gourmet-eko espres-dastatzeetan parte hartzeko.

leku gastronomia-tailerrak egiteko.

informazio-liburuxka jarduera, ordutegi eta informazio erabilgarriaren berri emate-
ko (eu/en/cas/fr). 

pertsonak parte hartu zuten  2022ko edizioko proposamenetan.

5
6

12
30

25
69

200
150
230
360
936
408

15.000
125.000



NOVEDADES Bilbao basque FEST 2023!! 

Azkuna Zentroak “Hizkuntza artistiko berriak” atala estreinatuko du. Izar Blue 
konpainiaren ikuskizun zirraragarri batek publikoa harrapatuko du ikus-entzunezko 
esperientzia hunkigarri batean.

“Taberna Live Music”, gaueko girorik onena. Jaialdiak gaueko aisialdirako bere 
eskaintza zabalduko du, lokal espezializatu hauetan: Crazy Horse, Madame Lou Lou, 
Azkena Aretoa edo Cotton Club.

 

Bilboko Elkarte Filarmonikoa ere izango dugu Basque FEST agertokien artean, eta 
Xabier Aburruzagak emanaldia emango du bertan.  Hiriko akustikarik onenetakoa 
duen areto eder honek hartuko du gaur egun euskal folkaren adierazle nagusia dena-
ren kontzertua.

 

Jaialdiak herri-kulturaren klasiko bat jaso du lehenengoz: gaueko berbena. Urrats 
Erromeriako euskal musikak bere erritmo eta giro ona kutsatuko ditu Areatzako kios-
koan.

 

Gargantuak debuta egingo du Bilbao basque FESTen. Pertsonaia ikoniko honek, Gaz-
tediren eta Udal Txistulari Bandaren musikaz lagunduta, haurrei harrera egingo die 
Guggenheim Bilbao Museoaren zabalgunean.

 

“Cinco lobitos” film sariduna izango da Basque Zinema ataleko protagonista, fami-
lia osoarentzako goizeko saioak barne hartzen dituen zikloa.  “Maldita”, “Loop” eta 
“Cuerdas” film labur saridunak ere proiektatuko dira BBK Aretoan.

Kale-antzerki barregarria Erripako kaian. Trapu Zaharrak nahierako bidaia birtua-
lak sustatuko ditu bere roulottetik, “Turisteando” antzezlanarekin.

Musika-animazioa Bilbo historikoan zehar. Rock'n Brass, Basque Brass Band eta 
Funky Brass taldeek folk, funk, rock eta doinu tradizionalak jarriko dituzte arratsal-
deetan, Alde Zaharrean eta Martzanan.

 

Athletic Experience, klubaren historian adierazgarriak izan diren jantzien erakus-
keta. “Lehoien” kamiseta enblematikoenetako sei erakusgai jarriko dira hiriko hotele-
tan zehar banatutako hainbat erakustokitan.



Azkuna Zentroak “Hizkuntza artistiko berriak” 
atala estreinatuko du
Izar Blue konpainiaren ikus-entzunezko ikuskizun batek irekiko du “Hizkuntza artistiko berriak” atala, 
Azkuna Zentroan. Ikusle guztiei zuzenduta dagoen eta soinu-paisaian oinarritzen den “Munduko 
Soinuak, visual experience” esperientziak erabat murgilduko zaitu; izan ere, zuzeneko musika eta 
eduki audio-bisualak uztartzen ditu, eta testura erakargarrien mundu bat birsortzen du.

Ziklo horren barruan, Jon Aguirrezabalaga konpositore eta ekoizle bilbotarrak kontzertu bat eskainiko 
du. Bertan, syhtn eta dream-pop generoak eta elektro-ambient generoa nahastuko ditu, modu esperi-
mentalean eta ekialdeko ukituekin.

Artista horrek eta Izar Blue taldeko kideek beren lanei buruzko hitzaldi didaktikoak emango dituzte 
ostegun eta larunbat eguerdian, Iparragirre aretoan.

Zabala
Kokapena: Azkuna Zentroa
Datak eta ordutegiak:
Apirilak 7 ostirala eta apirilak 8 larunbata, 19:30ean
(kontzertua).
Apirilak 8, larunbata, 12:00etan
(Jon Aguirrezabalagaren hitzaldi didaktikoa).

Munduko Soniuak, visual experience
Kokapena: Azkuna Zentroa
Datak eta ordutegiak:
Apirilak 5 asteazkena eta apirilak 6 osteguna, 19:30ean (ikuskizuna).
Apirilak 6, osteguna, 12:00etan (hitzaldi didaktikoa Iparragirre aretoan).



“Taberna Live Music”,
gaueko girorik onena
Gauean, jaialdiak honako lokal hauetara zabalduko du bere kontzertuen proposamena: Crazy Horse, 
Azkena Aretoa, Madame Lou Lou eta Cotton Club. Hiriko taberna eta pub horietan izango dira “Mia 
Kalo”, “Vittresweet”, “Nuclear Dreams”, “Babelian” eta “Rumbo Paraíso”, besteak beste.

Talde horiek euren kantu ezagunak zuzenean abestera animatuko dute jendea, mota guztietako musi-
ka-estiloak uztartuz: rocka, jazza, popa, reggaea...

Lisvoa
Kokapena: Sala Azkena
Datak eta ordutegiak:
Apirilak 6, osteguna, 21:00etan

Vittersweet
Kokapena: Sala Azkena
Datak eta ordutegiak:
Apirilak 7, ostirala, 21:00etan

Nuclear Dreams
Kokapena: Sala Azkena
Datak eta ordutegiak:
Apirilak 8, larunbata, 21:00etan

Mia Kalo
Kokapena: Cotton Club
Datak eta ordutegiak:
Apirilak 6, osteguna, 20:30ean

Muy bajito
Kokapena: Cotton Club
Datak eta ordutegiak:
Apirilak 7, ostirala, 20:30ean

Cigarette Break Duet
Kokapena: Cotton Club
Datak eta ordutegiak:
Apirilak 7, ostirala, 20:30ean

Twin Room
Kokapena: Madame Lou Lou
Datak eta ordutegiak:
Apirilak 6, osteguna, 20:00etan

Aiama
Kokapena: Madame Lou Lou
Datak eta ordutegiak:
Apirilak 7, ostirala, 20:00etan

Eder Portolés
Kokapena: Madame Lou Lou
Datak eta ordutegiak:
Apirilak 8, larunbata, 20:00etan

Babelian
Kokapena: Crazy Horse
Datak eta ordutegiak:
Apirilak 6, osteguna, 21:00etan

Rumbo Paraíso
Kokapena: Crazy Horse
Datak eta ordutegiak:
Apirilak 7, ostirala, 21:00etan



Bilboko Elkarte Filarmonikoa ere izango dugu 
Bilbao basque FEST agertokien artean, eta Xabier 
Aburruzagak emanaldia emango du bertan
Hiriko akustikarik onena duen aretoetako batean eskainiko da “Aurrez Aurre”, gaur egungo euskal 
folkaren erakusle nagusia den Xabier Aburruzagaren kontzertu handia. Xabier Aburruzaga trikitixako 
konpositore eta interpretea da, eta ukitu eta erritmo garaikideekin uztartzen du euskal musika tradizio-
nala.

Hari-instrumentuek, perkusioak eta txalapartak lagunduta, artista handi honek eta bere bandak Quebe-
ceko eta Irlandako ukituekin laburbilduko dute euren diskografia.

Kokapena:

Bilboko Elkarte Filarmonikoa

Datak eta ordutegiak:

Apirilak 7, ostirala, 19:00etan

Jaialdiak herri-kulturaren klasiko bat jaso du 
lehenengoz: gaueko berbena
Musika euskalduna, energia handia eta giro ederra Areatzako kioskoan. Urrats Erromeria, Euskadiko 
erromeria garrantzitsuenetako bat gaur egun, Bilbao basque FESTera iritsi da bere musika dantzagarri 
alaia gurekin partekatzeko asmoz.

Kokapena:

Areatzako kioskoa

Datak eta ordutegiak:

Apirilak 8, larunbata, 20:30ean

“Aurrez Aurre”, el gran concierto de Xabier Aburruzaga



Gargantuak debuta egingo 
du Bilbao basque FESTen
Guggenheim Bilbao Museoaren zabalgunea Bilboko 
haurrek gehien maite duten pertsonaietako bati ongie-
torria emateko prestatzen ari da. Gargantuak, Gaztedi-
ren eta Udal Txistulari Bandaren zuzeneko musikaz 
lagunduta, haurrei ongietorria emango die, bere 
aho-txirristan irristatzen diren bitartean une dibertiga-
rri bat igaro dezaten.

Kokapena:  Guggenheim Bilbao Museoaren zabalgunea

Datak eta ordutegiak:

Osteguna 6, ostirala 7 eta larunbata 8,

11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara.

Bilbao Musikak lagunduta, 12:00etatik 13:00etara. Gazte-
dik lagunduta, 17:00etatik 19:00etara.

“Cinco lobitos” film sariduna izango da 
Basque Zinema ataleko protagonista, familia 
osoarentzako goizeko saioak barne hartzen 
dituen zikloa
Euskal zinemak baditu pozik egoteko arrazoiak, eta Bilbao basque FESTek horren balioa azpimarratu 
nahi du. Horregatik, sari gehien jaso dituzten tokiko ikus-entzunezko ekoizpenetako batzuk proiekta-
tuko dira BBK Aretoan. “Cinco lobitos” izango da protagonista nagusia, 3 Goya sari jaso dituen filma. 
Ikusleek egunero ikusi ahal izango dute filma, baita film labur batzuk ere, “Cinco lobitos” hasi aurretik: 
“Maldita” (film labur dokumental onenaren 2023ko Goya saria), “Cuerdas” (saria jaso zuen Cannesko 
Zinemaldiko Kritikaren Astean, epaimahaiaren saria jaso zuen Montpellierreko Zinema mediterra-
nearraren Jaialdian eta Goya sarietarako proposatu zuten, fikziozko film labur onenaren kategorian) 
eta “Loop” (animaziozko film labur onenaren 2023ko Goya saria). Gainera, Bilboko jaialdi handiak 
aurkeztuko dira egunero: Zinebi, FANT eta Zinegoak.

Aurten goizeko saioak eskainiko dira jaialdian, familia osoari zuzenduak. Horietan, “Hopper oilaskoer-
bia” proiektatuko da egunero, euskara hutsean ekoitzita dagoen filma, erdi erbia eta erdi oilaskoa den 
pertsonaia dibertigarri bat protagonista duena.



Kokapena: BBK Aretoa

Datak eta ordutegiak: 

Apirilak 6, osteguna, 18:00etan:

Zinegoak jaialdiaren aurkezpena eta “Maldita” 
film laburraren proiekzioa. Horren ondoren, 
“Cinco lobitos” filma proiektatuko da.

Apirilak 7, ostirala, 18:00etan:

FANT jaialdiaren aurkezpena eta “Loop” film 
laburraren proiekzioa. Horren ondoren, “Cinco 
lobitos” filma proiektatuko da.

Apirilak 8, larunbata, 18:00etan:

Zinebi jaialdiaren aurkezpena eta “Cuerdas” film 
laburraren proiekzioa. Horren ondoren, “Cinco 
lobitos” filma proiektatuko da.

Kokapena: BBK Aretoa

Datak eta ordutegiak:

Apirilak 6 osteguna, apirilak 7 ostirala eta apiri-
lak 8 larunbata, 12:00etan.

Kokapena:

Erripako kaia

Datak eta ordutegiak:

Apirilak 6, osteguna, 18:00etan

Kale-antzerki barregarria Erripako kaian
Trapu Zaharra konpainia bere umore lotsaga-
beagatik da ezaguna eta, oraingoan, “Turistean-
do” lana aurkeztuko du, bidaia birtualei ukitu 
komikoa ematen dien ikuskizuna. Erripako kaian 
kokatutako bere roulottetik, etxekoandre batek 
itsas bidaia birtual bat irabazten duenean hasten 
da trama; izan ere, bere irudimenari hegan 
egiten utzi eta oso ohikoak ez diren fantasiak 
betetzeko aukera ematen dio bidaia horrek.

Familientzako zine-
maren goizeko 
saioak:

Filma:

“Hopper oilaskoerbia” 
(euskaraz)



Athletic Experience,
klubaren historian adierazgarriak izan diren 
jantzien erakusketa
Errege Kopako finalerdien harira –Bilboko Athletic Club-ek 
Osasunaren aurka jokatuko du apirilaren 4an, asteartean–, 
jaialdiak klub historikoa omenduko du. Horretarako, taldearen 
une gogoangarriekin lotuta dauden sei kamiseta jarriko dira 
erakusgai. Erakusketa hiriko hainbat tokitan eta Gourmet 
karpan jarriko da ikusgai, turistek eta bertako zaleek ikusteko 
aukera izan dezaten.

Rock'n Brass.
Ibilbidea:

Erriberako Merkatua, Erriberako zubia, Martzana kalea, 
Arechaga kalea, Hiru Zutabe plaza, Martzanako kaia.

Apirilak 6, osteguna, 19:00etan

Basque Brass Band. 
Ibilbidea: San Anton zubia, Bilbi plaza, Hiru Zutabe plaza, 
Arechaga kalea, Martzana kalea, Martzanako kaia.

Apirilak 7, ostirala, 19:00etan

Funky Brass.
Ibilbidea: Berreginen Museoa, Arechaga kalea, Hiru Zutabe 
plaza, Martzanako kaia, Martzana kalea.

Apirilak 8, larunbata, 19:00etan

Musika-animazioa Bilbo historikoan zehar
Folk, funk, rock eta musika tradizionaleko doinu zirraragarriek Basque FEST arratsaldeak girotuko 
dituzte, Alde Zaharrean eta Martzanan zehar egingo den ibilbidean. 19:00etatik aurrera, Rock'n Brass, 
Basque Brass Band eta Funky Brass ikuskizunek soinu herrikoiak tartekatuko dituzte erritmo biziko 
egungo errepertorioekin, haize-instrumentuak protagonista direla.



EZINBESTEKO IKUSKIZUNAK

Bakarrizketarik onenak Bilborocken: Humor and Basque.  Barre-algarak ziurta-
tuta daude Raül Moreno Superviaren “Kiero ser Vasco, palabra de catalán”, Kole-
ktivo Monstrenkoren “Espejismos (el lado epico)” eta Getaria Etxegarai bakarri-
zketariaren “Los cuatro elementos” bakarrizketekin, besteak beste.

Dantza urbanoa eta garaikidea Bizikidetza plazan. Isozaki dorreek inguratzen 
duten diseinuzko ingurune hori izango da Kresala Dantza Taldearen eta Sekairen 
dantza-ikuskizunen agertokia.

Ezinbestekoa basque FESTen: ohiko herri-kirolak. Aizkolarien, harri-jasotzai-
leen… indar-ikuskizunak ehunka pertsona hunkituko ditu, eta Bizkaiko Orga 
Txapelketa Ofizialean parte hartuko dute.

Euskal gastronomiarik Txoko Gourmeten. Euskadiko eskualde turistikoetako 
KM0 produktu zaporetsuak dastatzeko lekua, egunero egingo diren dastaketa eta 
sukaldaritza-tailerretan.

Casilda Iturrizar parkea, dibertimendurako leku paregabea. Familia-jarduera 
guztiak, zirku-tailerrak, familia-antzerkia eta Eskape Parka erdiguneko natu-
ra-gune honetan egingo dira.

Artzain Txapelketa, artzain-txakurren erakustaldia Etxebarria parkean. Aire 
zabalean egingo den proposamen honetan, txakurrek trebetasun-probak egingo 
dituzte artalde batekin, denbora jakin batean.



musika

“Kiero ser Vasco, palabra de catalán”
Kokapena: Bilborock

Datak eta ordutegiak: Apirilak 6, osteguna, 20:00etan

“Espejismos (el lado épico)”
Kokapena: Bilborock

Datak eta ordutegiak: Apirilak 6, osteguna, 20:00etan

“Los cuatro elementos”
Kokapena: Bilborock

Datak eta ordutegiak: Apirilak 6, osteguna, 20:00etan

“Aztarnak”
Kokapena:  Plaza de la Convivencia

Datak eta ordutegiak: Apirilak 7, ostirala, 19:30ean

Bakarrizketarik onenak Bilborocken: 
Humor and Basque

Dantza urbanoa eta garaikidea
Bizikidetza plazan

Bilborock umorerik bikainenaren anfitrioia izango da berriz ere Bilbao basque FESTen. Apirilaren 6an, 
ostegunean, Raül Superviak erakutsiko du euskaldun izateko baldintza guztiak betetzen dituela, Kata-
lunian jaio arren (“Kiero ser vasco, palabra de catalán”).

Hurrengo egunean, Kolectivo Monstrenkok “Espejismos” antzeztuko du, zuzeneko musika eta testu 
“epiko” eta poetikoak humorearekin konbinatzen dituen bakarrizketa.

Maria Urzelai, Getari Etxegarai eta Leire Orbe aktoreek barre-algarak eragingo dituzte “Los cuatro 
elementos” interpretatuz, Ibon Belandia musikariarekin batera. Saio “kritikatzailea” da, mingainean 
herdoilik ez duena.

Bizikidetza plaza, Isozaki Dorreek inguratua, leku ezin hobea izango da Kresala Dantza Taldearen 
dantza eta body art ikuskizun zirraragarrirako. Talentuak eta energiak bat egiten dute dantza eta pintu-
ra nahasten dituen “Aztarnak” ikuskizunean.

Bestalde, Sekai konpainiak “Breaking Beethoven” antzeztuko du, musikari alemaniar ospetsuaren 
konposizioak, break dance eta dantza garaikidea nahasten dituena, inor axolagabe utziko ez duen ema-
naldi batean.

“Breaking Beethoven”
Kokapena:  Plaza de la Convivencia

Datak eta ordutegiak:  Apirilak 8, larunbata, 19:30ean



sport

Kokapena:  Areatzako kaia
Datak eta ordutegiak:
Apirilak 6 osteguna, apirilak 7 ostirala eta apiri-
lak 8 larunbata, 12:30ean eta 17:30ean.
 
Apirilak 6, osteguna, 12:30ean
• Bizkaiko Txapelketa Ofiziala: Orga Jokoa.
• Emakumezkoen trontza-desafioa. 
• kategoriako harri-jasotzaileen desafio mistoa.

Apirilak 6, osteguna, 17:30ean
• Aizkora-desafioa (5 metroko altueratik). 
• Barrenatzaileen desafioa, taldeka.

Viernes 7 de abril a las 12:30 horas
• 1. kategoriako aizkolarien desafioa:
• Ebaketa mota desberdinak, lan luzea, ebaketa 
bertikalean, kolpeka eta abiadura bizian.
• • Iparraldeko jokoen desafioa: lasto-altxatzea / 
lasto-jaurtiketa / ingude-altxatzea

Apirilak 7, ostirala, 17:30ean
• Gizonezkoen trontza-desafioa
• Goma gaineko sokatira-erakustaldia, munduko 
txapeldunen eskutik.
• Sokatira-desafioa. 

Apirilak 8, larunbata, 12:30ean
• Crossfit eta herri-kirolen desafioa: talde mis-
toen arteko proba. Bertan, Crossfiteko eta 
herri-kiroletako hainbat diziplina egin beharko 
dituzte, erlojupean.

Apirilak 8, larunbata, 17:30ean
• Pentatlon desafioa: erlojupeko 5 diziplina: 
harri-jasotzea, idi-proba, aizkora, txinga-ga-
rraioa eta lasterketa.

Herri-kirolen tailerrak 
Kokapena: Areatzako kaia 
Datak eta ordutegiak:
Apirilak 6 osteguna, apirilak 7 ostirala eta apiri-
lak 8 larunbata, 11:30ean eta 16:30ean.

Ezinbestekoa Bilbao basque FESTen:
ohiko herri-kirolak
Trebetasuna eta indarra, maila gorenean. Euskal herri-kirolen erakustaldi eta desafio ikusgarriak dira 
Bilbao basque FESTen erakargarri nagusietako bat. Ingude- eta harri-jasotzea, sokatira, txinga-ga-
rraioa, trontza... Proba horiek guztiak ostegunean hasiko dira, emakumezkoen eta gizonezkoen Bizkai-
ko Orga Joko Txapelketa Ofizialarekin.

Areatzako kaian egingo dira proba fisiko guztiak, oinezkoak eta zaleak erakarriko dituztenak. Gainera, 
hainbat tailer egingo dira, 8 urtetik gorakoentzat.



Gastronomia euskal kulturaren funtsezko balioa da. Bilbao Basque Festen Txoko Gourmeta jendea gon-
bidatzen du KM0 produkturik hobeak bost zentzumenekin dastatzera, dastaketa espres eta tailerrei 
esker. Euskal sukaldaritza mundu osoan da ezaguna, bere “kartak” duen itsaso zein lurreko jaki parega-
been aukera zabalagatik. Hori guztien erakusketa on bat dastatu ahal izango da Areatzan kokatuta 
egongo den karpan: Enkarterriko ohore ama ogia, Arabar Errioxako ardoak, Idiazabal gazta, Ezpeletako 
piperrak, Urdaibaiko Txakolina, Urigoitiko txorizoa, Uribeko artisau garagardo edo izozkiak edo Tolosal-
deko txokolate eta eztia, euskal lurraldeko beste hainbat gozamenen artean.

Euskadiko eskualdeek ere, beren erakargarritasun kulinarioak ezagutarazteaz gain, beren balio turisti-
ko bikaina azpimarratuko dute. Halaber, 45 minutuko sukaldaritza tailertxoak emango dituzte.

Umeentzako tailerrek Txoko Gourmetaren eskaintza osatuko dute eskaintza zabal batekin: egurrezko 
jokoak, feltrozko eta kartulinazko loreak edo "Euskal Photocalla” Puppyren alboan argazkia ateratzeko. 

gourmet
Euskal gastronomiarik onena,
Txoko Gourmetean

Dastaketak eta tailerrak

Kokapena: Areatzako karpa
Datak eta ordutegiak:
Apirilak 6 osteguna, 7 ostirala eta 8 larunbata
DASTAKETAK:  12:00 - 14:00h. eta 17:00-18:00h.
TAILERRAK: 12:00 - 14:00h. eta 17:00-18:00h.



Urdaibaiko Esentziak. Txakolina & Hegaluzea
Txakoli dastaketa Irudiztatua  – Txakomic
Txakoli
Lusuri Gazta
Urigoitiko Txorizoak
Idiazabal Lurraldeko Gaztak
Ardi gasna
Maruri-Jagabeko artisau-izozkien dastaketa itsua
Idiazabal Lurraldeko Sagardoak 
Ezpeletako piperrak

Iza Okindegia
Urdaibaiko Esentziak. Txakolina & Hegaluzea
“Garai eta loraldi desberdineko ezti dastaketa 
Ezpeletako piperrak
Arabar Errioxako ardoa 
Lezamako Txakoli dastaketa
“Garai eta loraldi desberdineko ezti dastaketa 
Irulegiko ardoa
Urigoitiko Txorizoak
Maruri-Jagabeko artisau-izozkien dastaketa itsua

 
Baieztatzeko zain
Baieztatzeko zain
Zamudioko artisau garagardo dastaketa
Crosta ore amako ogia
Zamudioko artisau garagardo dastaketa
Lapatzak
Baieztatzeko zain
Txokolate dastaketa 
Baieztatzeko zain
Txokolate dastaketa 

Urdaibai
Uribe Jataondo
Urola Kosta
Gorbeialdea
Gorbeialdea
Goierri
Iparralde
Uribe Jataondo
Goierri
Iparralde

Gorbeialdea
Urdaibai
Tolosaldea
Iparralde
Rioja Alavesa
Uribe Jataondo
Tolosaldea
Iparralde
Gorbeialdea
Uribe Jataondo
 
 

Uribe Jataondo
Enkarterri
Uribe Jataondo
Gorbeialdea
 
Tolosaldea
 
Tolosaldea

12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
17:00
17:00
18:00
18:00

12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
17:00
17:00
18:00
18:00

12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
17:00
17:00
18:00
18:00

gourmetgourmet

* Tailerren ordutegiak konfirmatzeko.
Kontsulta ezazu basquefest.bilbao.eus

Dastaketak 

Apiriak 6, osteguna

Apiriak 7, ostirala

Apiriak 8, larunbata



La Glo, zirku-tailerrak (4 urtetik aurrera)
Kokapena: Casilda Iturrizar parkea

Datak eta ordutegiak: Apirilak 6 osteguna, apirilak 7 ostirala 
eta apirilak 8 larunbata, 12:00etan.

“Adabaki” familia-antzerkia
Kokapena: Casilda Iturrizar parkea

Datak eta ordutegiak: Apirilak 6, osteguna, 18:00etan.

“Una de piratas” familia-antzerkia
Kokapena: Casilda Iturrizar parkea

Datak eta ordutegiak: Apirilak 7, ostirala, 18:00etan.

“Babo Royal” familia-antzerkia
Kokapena: Casilda Iturrizar parkea

Datak eta ordutegiak: Apirilak 8, larunbata, 18:00etan.

Eskape Park
Kokapena: Casilda Iturrizar parkea

Datak eta ordutegiak: Apirilak 6 osteguna, apirilak 7 ostirala 
eta apirilak 8 larunbata, 12:30ean eta 17:00etan.

Aurten, haurrentzako jarduera guztiak Casilda Iturrizar parkean bilduko dira: malabareak eta akroba-
ziak egiten ikasteko zirku-tailerrak, pirata, pailazo eta errege aldartetsuak protagonista dituzten 
antzerki-saioak, eta Eskape Park handi bat. Bilboko txoko berde enblematiko hori publiko guztientzako 
ihes-gela bihurtuko da, eta Bilboko Zabalguneko historia eta pertsonaiarik adierazgarrienak ezagutze-
ra gonbidatuko ditu. 

Casilda Iturrizar parkea,
familien topagune



Artzain-txakurrek artaldeak zuzentzeko duten bizkortasuna eta diziplina erakusten dituen lehiaketa 
hau Bilbao basque FESTen erakargarri nagusietako bat da. Artxate elkarteak antolatzen du lehiaketa, 
eta bertan, txakurrek beren trebetasunak erakutsi eta euren hezkuntza ikusgai jarri beharko dute lehen 
saria lortzeko. 

Kokapena:  Etxebarria plaza

Fechas y horarios: Apirilak 9, igandea, 12:00etan.

Artzain Txapelketa, artzain-txakurren 
erakustaldia Etxebarria plazan 



Itsasontziz egindako pasealdirik barregarriena, Mirentxurekin eta Begotxure-
kin. Bi lagunek euren plan burugabea azalduko digute, Frantziako Tourreko 
etapa guztiak Bilbon egin daitezen.

Euskal talderik onenak Bilbao basque Fest Rock Cityn.  El Kafe Antzokia 
programará un ciclo de conciertos todas las noches que incluye la presentación 
de distintos festivales musicales.

‘Bilbao basque FEST’ zigilua duten ikuskizun handiak Gas plazan. Kukairen 
“Gelajauziak (fragments)” eta Lekittoko Deabruaken “Akelarre” ikuskizunek 
ikusleak hipnotizatuko dituzte beren mugimendu erritmikoekin.

Erritmoa eta jai-giroa erromeria herrikoietan. Dantza herrikoiekin bat ez egitea 
ezinezkoa izango da Ortzadar, Lorratz eta Gaztedi Dantzari Taldearen eskutik, 
Gas plazan.

Hiriko ibilbide antzeztuak “Bilboko Anfitrioien” eskutik. Jaialdiaren arrakasta 
handienetako bat dira, Hiribilduaren jatorria modu originalean ezagutzeko 
aukera ematen baitute, pertsonaia enblematikoen laguntzarekin.

Kalejirarik animatuenak Bilboko erdigunean. Jaialdia Villarias, Ledesma eta 
Garcia Rivero kaleetara hedatuko da, “Los Bilbotxeros”, “Lorratz” eta “Gaztedi” 
taldeekin. Horiek kaleak konkistatuko dituzte emanaldi ibiltarietan.

Dantza herrikoiak, sagardoa eta musika Artxandan. Inguma Dantza Plazaren 
konpasek oihartzun handia izango dute Bilboko mendi ezagunean, eta festa 
handi bat bihurtuko da.

Dj saioak Martzanan: “Kaia on set”. Hainbat estilotako artisten emanaldi mag-
netikoek oso giro berezia sortuko dute.

KLASIKOAK… 
Bilbao basque FEST…



Kafe Antzokia rockaren erdigunea izango da, berriz ere, Bilbao basque FESTen. Gauero, 22:00etan, Eus-
kadiko talde onenek euren talentua erakutsiko dute agertoki ezagun horretako zuzeneko emanaldietan.

Kontzertu-ziklo horrek agenda zabala du, eta izen handiko artistak eta musika-jaialdi nabarmenak 
aurkeztuko dira. Rockaren zaleek esperientzia paregabeaz gozatzeko aukera izango dute, euskal musi-
karen eszena zirraragarrian murgilduta, energiaz beteriko giro autentiko batean.

Euskal talderik onenak
Bilbao Basque Fest Rock Cityn

Mirentxu eta Begotxu lagun dibertigarriak protagonista izango dira, 
aurten ere, Bilboko itsasadarrean Bilboats itsasontziz egingo diren 
pasealdi arrakastatsuetan. Bikote komiko horrek su eta gar defenda-
tuko du Frantziako Tourra (aurten Hiribildutik irtengo da) oso-osorik 
hirian egin dadin. Dena daukate pentsatuta: maskota, instalazioak, 
inaugurazio-zeremonia eta etapa berriak, hiriaren ezaugarri arkitek-
tonikoetan eta Bilboko tradizioetan oinarrituta.

Modu “klandestinoan”, bikote berritsua turistak eta bertakoak doktri-
natzen saiatuko da Bilbao basque Fest osoan zehar, Frantziako 
Tourra Bilboko Tourra bihurtu dadin.

Itsasontziz egindako pasealdirik barrega-
rriena, Mirentxurekin eta Begotxurekin

Kokapena:  Kafe Antzokia
Data eta ordutegiak:
Apirilak 5, asteazkena
MAZ festibalaren (Basauri) aurkezpena, 21:45ean 
UNCLOSE eta LUMIren kontzertuak, 22:00etan
Apirilak 6, osteguna
Irun Zuzenean festibalaren (Irun) aurkezpena, 21:45ean
 ETXEKALTE, DENA, TOOTH eta ARIMA taldeen kontzertuak, 22:00etan
Apirilak 7, ostirala
Koba Live festibalaren (Abadiño) aurkezpena, 21:45ean
SEÑOR NO eta HEAD HOLES taldeen kontzertuak, 22:00etan
Apirilak 8, larunbata
Baieztatzeke dagoen jaialdiaren aurkezpena 21:45ean
LA PERRA BLANCO eta MICKY & THE BUZZ taldeen kontzertuak, 22:00etan

Kokapena:  Bilboats (Pio Baroja plaza)
Datak eta ordutegiak:  Apirilak 6 osteguna, apirilak 7 ostirala eta apirilak 8 larunbata, 11:30, 12:30, 
13:30, 16:30, 17:30 eta 18:30ean.



“Bilbao basque FEST” zigilua duten
ekoizpen handiak, Gas plazan
Dantzak bere bidea egingo du Bilbao basque FESTen, Kukai Dantza konpainiaren “Gelajauziak (frag-
ments)” gisako lan zirraragarriekin. Hark eszena garaikideko bi artista handi hartuko ditu: Jon Maya 
eta Cesc Gelabert. Dantzari horiek dantza klasikoaren kontzeptuak berrikusiko dituzte; izan ere, oso 
ikuskizun garaikidea sortzea lortu dute. Nestor Barrenetxearen eszenografiarekin, obra horrek bi MAX 
sari lortu ditu, beste sari batzuen artean.

Bestalde, Lekittoko Deabruak eta bere mugimendu erritmikoek ikusleak hipnotizatuko dituzte “Akela-
rre” ikuskizunarekin. Bertan, belagileek, sorginek eta “Akerbeltzek” gaueko zeremonia mitikoa ospat-
zen dute. Bizkaiko konpainia ezagunak antzinako tradizio hori birsortuko du musika, sua eta jolas piro-
teknikoak uztartzen dituen koreografia batean.

“Gelajauziak (fragments)”, Kukai Dantza
Kokapena: Gas plaza

Datak eta ordutegiak: Apirilak 6, osteguna, 20:30ean

“Akelarre”, Lekittoko Deabruak 
Kokapena: Gas plaza

Datak eta ordutegiak: Apirilak 7, ostirala, 20:30ean



Erritmoa eta jai-giroa erromeria
herrikoietan

Hiriko ibilbide antzeztuak
“Bilboko Anfitrioien” eskutik

Gas plazak dantzari hasiberriak eta esperientziak bilduko ditu arratsaldero, euskal dantza herrikoiak 
ikasteko. Ortzadar, Lorratz eta Gaztedi Dantzari Taldea taldeek euren urratsak jarraitzera gonbidatuko 
du publikoa. Musika tradizionala eta jai-giro ezin hobea Bilbao basque FESTeko jarduera jendetsuene-
tako batean.

Bilboren historia ezagutzeko modu original eta atsegin bat “Bilboko Anfitrioien” ibilbide antzeztuak dira. 
Alde Zaharreko eta Areatzako kale nagusietan barrena egingo da ibilbidea, hiriari buruzko istorio lilura-
garriak eta xehetasun ezezagunak azalduz. Ukitu umoretsu batekin, pertsonaia enblematiko horiek 
ondo baino hobeto dakite Bilbo modu guztiz berri eta zirraragarrian esploratzen.

Kokapena:  Gas plaza 
Data eta ordutegia: 

Apirilak 6, osteguna, 19:00etan:
ORTZADAR (Pamplona)

Apirilak 7, ostirala, 19:00etan:
LORRATZ (Maruri-Jatabe)

Apirilak 8, larunbata, 19:00etan:
GAZTEDI DANTZARI TALDEA (Bilbo)

Kokapena: Irteera San Anton elizatik (Alde Zaharra)

Datak eta ordutegiak:  Apirilak 6 osteguna, apirilak 7 ostirala eta apirilak 8 larunbata, 12:00etan.



Dantza herrikoiak, sagardoa eta musika 
Artxandan       
Euskal kulturaren festa handiak Bilboko gailurrik ezagunenetako bat hartuko du: Artxanda. Inguma 
Dantza Plazan taldeak dantzako pausorik tradizionalenak erakutsiko dizkio publikoari, jende guztiak, 
sagardoa eskuetan hartuta, euskal folklorearen adierazpenik handienetako batez gozatzeko aukera 
izan dezan. 

Kokapena: Artxanda

Datak eta ordutegiak:

Apirilak 9, igandea, 12:00etan.

Kalejirarik animatuenak
Bilboko erdigunean       
Jaialdia Pozas, Villarias, Ledesma eta Garcia Rivero kaleetara zabalduko da kalejiren eskutik. “Gazte-
di”, “Lorratz” eta “Bilbotxero” taldeek kaleak hartuko dituzte, eta jendeari lagunduko diote energiaz eta 
alaitasunez beteriko ibilbideetan. Hiri osoa izango da mugimenduan dagoen euskal kultura eta dantza-
ren ospakizun honen lekuko. 

Kokapena:  Pozas-Garcia Rivero kaleak.

Data eta ordutegia: 

Apirilak 6, osteguna, 13:00etan

Gaztedi 
Apirilak 7, ostirala, 13:00etan

Lorratz
Apirilak 8, larunbata, 13:00etan

Los Bilbotxeros

Kokapena: Villarias-Ledesma kaleak

Data eta ordutegia: 

Apirilak 6, osteguna, 13:00etan

Lorratz
Apirilak 7, ostirala, 13:00etan

Gaztedi
Apirilak 8, larunbata, 13:00etan

Lorratz



Dj saioak Martzanan:
“Kaia on set”
Giro zirraragarri eta magnetikoa. Martzanako kaian eta kalean egingo dira hainbat Dj-en saioak; horiek 
“Bilbao basque FEST” arratsaldeak girotuko dituzte. Hainbat estilotako artistak dira, giro oso berezi 
batean murgilduko direna.

Kokapena: Martzana kalea 16

Datak eta ordutegiak:

Apirilak 6, osteguna, 13:00etatik 18:00etara

Apirilak 7, ostirala 13:00etatik 18:00etara

Apirilak 8, larunbata, 13:00etatik 18:00etara

Apirilak 9, igandea, 13:00etatik 18:00etara

Kokapena: Martzanako kaia

Datak eta ordutegiak:

Apirilak 6, osteguna, 18:00etatik 21:00etara

Apirilak 7, ostirala, 18:00etatik 21:00etara

Apirilak 8, larunbata, 18:00etatik 21:00etara



19:30 - 20:30
AZKUNA ZENTROA
“Munduko Soniuak, visual experience.” Izar blue

21:45

22:00

KAFE ANTZOKIA - Basque Fest Rock City
Maz Basauriren aurkezpena.
Kontzertua
UNCLOSE
LUMI

10:00 - 11:30
SAN FRANCISCO 32. Expogela
Xaboi naturalen tailerra. Xaboi Punpuila. 

11:00 - 14:00
16:00 - 19:00

GUGGENHEIM ZABALGUNEA - Gargantua
Bilbao Musikak lagunduta, 12:00etatik 13:00etara
Gaztedik lagunduta, 17:00etatik 19:00etara

11:30
12:30

AREATZAKO KAIA - Herri Kirolak
11:30_FAMILIENTZAKO TAILERRAK
12:30_TXAPELKETAK ETA ERAKUSTALDIAK
• Bizkaiko Txapelketa Ofiziala: Orga Jokoa
• Gizonezkoak eta emakumezkoak
• Emakumezkoen trontza-desafioa
• 1. kategoriako harri-jasotzaileen desafio mistoa.

11:30 - 14:30
16:00 - 19:30

AREATZA  - Txoko Gourmet. Familientzako jarduerak
Belaunaldiarteko zurezko jolasak.
Euskal Fotocall
Puppy Loreren tailerrak

11:30
12:30
13:30
16:30
18:30

ITSASADARRA  (Bilboats). “BILBAO-BILBAO Le Grand Depard 2023”
Itsasadarreko pasealdi antzeztuak Mirentxurekin eta Begotxurekin.
45 minutuko paseak.
Tiketak eskuragarri https://www.bilboats.com/ webgunean eta 
Bilboats bulegoan (Pio Baroja plaza) 3 €

12:00
CASILDA ITURRIZAR PARKEA. Familia-jarduerak.
Zirku-tailerrak. La Glo

12:00
BBK ARETOA. Zinema
“Hopper oilaskoerbia”. Familientzako zinema. Goizeko saioak
Animazio-zinema. Euskara.

12:00
AZKUNA ZENTROA. Sala Iparraguirre
Taller “Nuevos lenguajes artísticos”.

12:00 - 14:00
ALDE ZAHARRA - AREATZA
Bilboko historiari buruzko ibilbide antzeztua: 
“Anfitrioiak”, Hortzmuga Teatroa

5

6

asteazkena

osteguna

EGUNEZ EGUNEKO PROGRAMA
Aire zabalean egiten ez diren jarduerek plaza muga dute edukiera bete arte.



12:30 CASILDA ITURRIZAR PARKEA. ESKAPE PARK

13:00
POZAS - GARCIA RIVERO Kalejira
Gaztedi taldea

13:00 VILLARÍAS - LEDESMA Kalejira
Lorratz taldea

13:00 - 18:00
(C/ Marzana 16 )

18:00 - 21:00
(Muelle Marzana 

Nº16)

KAIA ON SET. 
Dj saioak Martzanan.

16:30

AREATZA - Herri Kirolak
16:30_FAMILIENTZAKO TAILERRAK
15:30_TXAPELKETAK ETA ERAKUSTALDIAK
• Aizkora-desafioa (5 metroko altueratik)
• Barrenatzaileen desafioa, taldeka.
• Publikoak barrena probatzeko eta aizkolariekin esperientzia partekatzeko aukera 
izango du.

17:00
AZKUNA ZENTROA.     
Zertzeladak. Udal Txistulari Banda.

18:00

BBK ARETOA - Zinema
Bilboko zinema-jaialdien aurkezpena
Jaialdia: ZINEGOAK
Film laburra (27 min): Maldita [Amaia Remirez eta Raúl de la Fuente]

18:00 - 19:00
CASILDA ITURRIZAR PARKEA. Familia-antzerkia.
“Adabaki”  Bapatean

18:00
ERRIPAKO KAIA. Kale-antzerkia
“Turisteando”. Trapu Zaharra.

18:30  
BBK ARETOA - Zinema
“Cinco lobitos” filmaren proiekzioa.

19:00

MUSIKA-IBILBIDEA BILBO HISTORIKOTIK
Rock’n Brass.
Ibilbidea: Erriberako Merkatua, Erriberako zubia, Martzana kalea, Arechaga kalea, Hiru 
Zutabe plaza, Martzanako kaia.

19:00
GAS PLAZA. Dantza plazan - erromeria
ORTZADAR . Iruña Pamplona.

19:30
AZKUNA ZENTROA.
“Munduko Soniuak, visual experience.”. Izar blue

20:00 MADAME LOU LOU
TWIN ROOM

20:00 - 21:00
BILBOROCK - Humor&Basque
“Kiero ser Vasco, palabra de catalán”. Raül Morenoren bakarrizketa

6
osteguna



20:30 COTTON CLUB. Live club
MIA KALO

20:30
PLAZA DEL GAS. Kukai dantza
‘Gelajauziak (fragments)’

21:00
AZKENA BILBAO - Revolution live
LISVOA

21:00
CRAZY HORSE - Rock and fest
BABELIAN

21:45

22:00

KAFE ANTZOKIA - Basque Fest Rock City
2023ko Irun Zuzenean Festibalaren aurkezpena
Kontzertua
ETXEKALTE
DENA
TOOTH
ARIMA

6

7

osteguna

ostirala

11:00 - 14:00
16:00 - 19:00

GUGGENHEIM ZABALGUNEA - Gargantua
Bilbao Musikak lagunduta, 12:00etatik 13:00etara
Gaztedik lagunduta, 17:00etatik 19:00etara

11:30 - 14:30
16:00 - 19:30

AREATZA - Txoko Gourmet. Familientzako jarduerak.
Belaunaldiarteko zurezko jolasak.
Euskal Fotocalll
Puppy Loreren tailerrak

11:30
12:30
13:30
16:30
18:30

ITSASADARRA (Bilboats). “BILBAO-BILBAO Le Grand Depard 2023”
Itsasadarreko pasealdi antzeztuak Mirentxurekin eta Begotxurekin.
45 minutuko paseak.
Tiketak eskuragarri https://www.bilboats.com/ webgunean eta
 Bilboats bulegoan (Pio Baroja plaza) 3 €

11:30

AREATZA  - Herri Kirolak
11:30_FAMILIENTZAKO TAILERRAK
12:30_TXAPELKETAK ETA ERAKUSTALDIAK
• 1. kategoriako aizkolarien desafioa.
• Iparraldeko jokoen desafioa.

12:00
CASILDA ITURRIZAR PARKEA . Familia-jarduerak.
Zirku-tailerrak La Glo

12:00
BBK ARETOA. Zinema
“Hopper oilaskoerbia”. Familientzako zinema. Goizeko saioak
Animazio-zinema. Euskara.



12:00 - 14:00
ALDE ZAHARRA  - AREATZA
Bilboko historiari buruzko ibilbide antzeztua: “Anfitrioiak”, 
Hortzmuga Teatroa

12:30 CASILDA ITURRIZAR PARKEA. ESKAPE PARK

13:00
POZAS - GARCIA RIVERO Kalejira
Lorratz taldea

13:00 VILLARÍAS - LEDESMA Kalejira
Gaztedi taldea

13:00 - 18:00
(C/ Marzana 16 )

18:00 - 21:00
(Muelle Marzana 

Nº16)

KAIA ON SET. 
Dj saioak Martzanan.

16:30

AREATZA - Herri Kirolak
16:30_FAMILIENTZAKO TAILERRAK
17:30_TXAPELKETAK ETA ERAKUSTALDIAK
• Gizonezkoen trontza-desafioa
• Sokatira-desafioa

17:00 CASILDA ITURRIZAR PARKEA. ESKAPE PARK

18:00
CASILDA ITURRIZAR PARKEA. Familia-antzerkia
“Una de piratas”. Erre Produkzioa.

18:00 - 20:00

BBK ARETOA. Zinema
Bilboko zinema-jaialdien aurkezpena
Jaialdia: FANT
Film laburra (8 min): Loop [Pablo Polledri]

19:00

MUSIKA-IBILBIDEA BILBO HISTORIKOTIK
Basque Brass. 
Ibilbidea: San Anton zubia, Bilbo plaza, Hiru Zutabe plaza, Arechaga kalea, Martzana 
kalea, Martzanako kaia.

19:00
GAS PLAZA. Dantza plazan - Erromeria
‘ORRATZ. Maruri-Jatabe

19:30
AZKUNA ZENTROA.
Ikus-kontzertua.
Zabala. Kulturen ataria.

19:30
BIZIKIDETZA PLAZA (Isozaki dorreak)
DANZA CONTEMPORÁNEA.
“Aztarnak” Kresala Dantza Taldea.

20:00 
BBK ARETOA. Zinema
“Cinco lobitos” filmaren proiekzioa

20:30 PLAZA DEL GAS. “Akelarre”, Lekittoko Deabruak

7
ostirala



20:00 MADAME LOU LOU
AIAMA

19:00 BILBOKO ELKARTE FILARMONIKOA
“Aurrez aurre” Xabier Aburuzaga Band

20:00 - 21:30 BILBOROCK. Humor&Basque
“Espejismos (el lado épico)”. Kolectivo Monstrenko

20:30 COTTON CLUB. Live club
MUY BAJITO

21:00 AZKENA BILBAO - Revolution live
VITTERSWEET

21:00 CRAZY HORSE - Rock and fest
RUMBO PARAÍSO

21:45

22:00

KAFE ANTZOKIA - Basque Fest Rock City
Koba Live jaialdiaren aurkezpena
Kontzertua
SEÑOR NO
HEAD HOLES

11:00 - 14:00
16:00 - 19:00

GUGGENHEIM ZABALGUNEA - Gargantua
Bilbao Musikak lagunduta, 12:00etatik 13:00etara
Gaztedik lagunduta, 17:00etatik 19:00etara

11:30 - 14:30
16:00 - 19:30

AREATZA - Txoko Gourmet. Familientzako jarduerak.
Belaunaldiarteko zurezko jolasak.
Euskal Fotocall
Puppy Loreren tailerrak

11:30
12:30
13:30
16:30
18:30

ITSASADARRA (Bilboats). “BILBAO-BILBAO Le Grand Depard 2023”
Itsasadarreko pasealdi antzeztuak Mirentxurekin eta Begotxurekin.
45 minutuko paseak.
Tiketak eskuragarri https://www.bilboats.com/ webgunean eta 
Bilboats bulegoan (Pio Baroja plaza) 3 €

11:30

AREATZA  - Herri Kirolak
11:30_FAMILIENTZAKO TAILERRAK
12:30_TXAPELKETAK ETA ERAKUSTALDIAK
• Crossfit eta herri-kirolen desafioa

12:00
AZKUNA ZENTROA. . Iparragirre aretoa
“Hizkuntza artistiko berriak” tailerra
Jon Aguirrezabalaga. Zabala.
Hitzaldi didaktikoa.

12:00
CASILDA ITURRIZAR PARKEA . Familia-jarduerak.
Zirku-tailerrak La Glo

12:00
BBK ARETOA. Zinema
“Hopper oilaskoerbia”. Familientzako zinema. Goizeko saioak
Animazio-zinema. Euskara.

7

8

ostirala

larunbata



12:00 - 14:00
ALDE ZAHARRA - AREATZA
Bilboko historiari buruzko ibilbide antzeztua: 
“Anfitrioiak”, Hortzmuga Teatroa

12:30 CASILDA ITURRIZAR PARKEA. ESKAPE PARK

13:00
POZAS - GARCIA RIVERO Kaleko animazioa
Los Bilbotxeros taldea

13:00
VILLARÍAS - LEDESMA  Kalejira
Lorratz taldea

13:00 - 18:00
(C/ Marzana 16 )

18:00 - 21:00
(Muelle Marzana 

Nº16)

KAIA ON SET. 
Dj saioak Martzanan

16:30

MUELLE EL ARENAL - Herri Kirolak
11:30_FAMILIENTZAKO TAILERRAK
12:30_TXAPELKETAK ETA ERAKUSTALDIAK
• Pentatloi desafioa

17:00 CASILDA ITURRIZAR PARKEA. ESKAPE PARK

18:00
CASILDA ITURRIZAR PARKEA. Familia-antzerkia
“Babo Royal” Ganso eta CIA

18:00 - 20:00

BBK ARETOA . Zinema
Bilboko zinema-jaialdien aurkezpena
Jaialdia: ZINEBI
Film laburra (29 min): Cuerdas [Estíbaliz Urresola]

19:00
GAS PLAZA. Dantza plazan - Erromería 
GAZTEDI DANTZARI TALDEA. Bilbo.

19:00

MUSIKA-IBILBIDEA BILBO HISTORIKOTIK
Funky Brass.
Ibilbidea. Berreginen Museoa, Arechaga kalea, Hiru Zutabe plaza, Martzanako kaia, 
Martzana kalea.

19:30
AZKUNA ZENTROA. Iparragirre aretoa
Ikus-kontzertua.
Zabala. Kulturen ataria.

19:30 BIZIKIDETZA PLAZA (Isozaki dorreak)
DANTZA URBANOA, SEKAI konpainiaren eskutik. “Breaking Beethoven”

20:00  
BBK ARETOA . Zinema
“Cinco lobitos” filmaren proiekzioa

20:00
MADAME LOU LOU
EDER PORTOLÉS      

20:00 - 21:00
BILBOROCK Humor&Basque
“Los cuatro Elementos” 
Maria Urzelai , Getari Etxegarai, Leire Orbe. Ibon Belandia..

8
larunbata



20:30
COTTON CLUB. Live club
CIGARETTE BREAK DUET

20:30
AREATZAKO KIOSKOA
Berbena herrikoia
Urrats Erromeria.

21:00
AZKENA BILBAO - Revolution live
NUCLEAR DREAMS

21:45

22:00

KAFE ANTZOKIA - Basque Fest Rock City
Esférica jaialdiaren aurkezpena
KONTZERTUA
LA PERRA BLANCO
MICKY & THE BUZZ

12:00 - 14:00
ETXEBARRIA PARKEA   
Artzain-txakurren lehiaketa

12:00 - 14:00
ARTXANDA - Erromeria herrikoia
INGUMA DANTZA PLAZA.

13:00 - 18:00
(C/ Marzana 16 )

KAIA ON SET.  
Dj saioak Martzanan.

8
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larunbata

igandea



www.basquefest.bilbao.eus


