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ZIRKOZAURRE 

Zirkozaurre Bilboko Zorrozaurre auzoan kokatutako zirku arteen gunea da.
%100 zirkoa gara. Zirkua sortzeko, praktikatzeko, irakasteko, ikasteko eta
profesionalizatzeko grina dugu! Gauza horiengatik eta beste batzuengatik
10 urte daramatzagu lanean. Eta geratzen zaizkigunak!
Irabazi-asmorik gabeko elkartea gara, zirkuarekin eta gure jarduera
gunearen ingurunearekin konprometitua. Zirku diziplina desberdinak
irakasten ditugu gure eskolan, taldean ditugun irakasle espezializatu eta
jatorren jakinduriarekin. Sorkuntza adierazpen tresna bat da guretzat,
horregatik Zirkozaurre konpainiaren eskutik ikuskizun propioak sortzen
ditugu. Gure instalazioak hainbat proiektu jasotzeko prest daude,
zirkuaren berezitasunetara egokituta. Hango eta hemengo artistek sormen
prozesuetan aurrera egiteko behar duten egoitza artistikoak aurkitzen
dituzte Zirkozaurren.
Gainera, neurrira diseinatutako tailerrak eta ekitaldiak antolatzen
ditugu, zirkuaren onurak jakinaraziz, urtero Festival ZKZ Topaketa jaialdia
aurrera eramatun dugu eta erakunde publikoekin eta pribatuekin
elkarlanean aritzen gara sektorearen alde… eta jaialdi bat ere antolatzen
dugu Bilbon!Zirkozaurre hau guztia eta askoz gehiago da!

https://www.zirkozaurre.com/eu/zirkuko-ikastaro-erregularrak/
https://www.zirkozaurre.com/eu/zirkozaurre-zirkoko-ikuskizunak/
https://www.zirkozaurre.com/eu/egonaldi-artistikoak/
https://www.zirkozaurre.com/eu/zirku-tailerrak/
https://www.zirkozaurre.com/eu/zkz-topaketa/


BILBOKO UDAL

TXISTU BANDA

Euskal Herrian euskal musikaz hitz egitean,
ezinbestean hitz egin behar dugu txistuaz edo
txistulariez. Gure herrietako jendeak urte askotan
entzun izan duen musika bakarra bertako
danbolinteroena izan da. Gure dantza gehienek
eta instrumentuen errepertorio gehienek udal
danbolinteroen lanari esker iraun dute eta eurei
esker transmititu dira.
Gure tradiziozko kulturaren ikurretako bat izan
den eta izaten dirauen txistuak ugaldu egin ditu
bere aukerak.
Bilboko Udal Txistularien Banda talentu handiko
bost kideek osatzen dute. Halaxe erakusten
baitute euren prestakuntza akademikoak eta
esperientzia profesionalak. 



Arte eta giza espresioek hainbat aukera eskaintzen
dituzte,horien arteko lotura eta sinergia berriak
bilatzea ere garrantzitsua da. Bide horretatik Bilboko
Udal Txistulari Bandak Bilboko uriko beste kultur
erakunde batzuekin harremanetan ikuskizun hau
aurkeztu nahi zian du.Zirkozaurre taldekoekin batera
ikuskizun berezia montatu dute, printzipioz oinarri
oso ezberdineko bi mundu batuaz.
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amaiabilbao@bilbaomusika.eus

gorkazabaleta@bilbaomusika.eus
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