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 Gizartea transformatzeko erabiltzen ditugu Arte Eszenikoak, Giza 

Eskubideen inguruan hausnarketa prozesu bati bide emanez. 
 

 2018 urte honetan BELAUNALDIETAKO PROIEKTU bat garatuko dugu, Arte 

Eszenikoen hainbat profesional(dantzariak) eta adindunak, gizarte-

bazterketa jasateko arriskua duen kolektibo gisa, elkarlanean 

ipiniaz. 
 

 Giza Eskubideekin konprometituriko eragile eta asoziazio sare 

iraunkor batez baliatuko gara, prozesuaren baitan izango direnak. 
 

 Sare sozialak eta teknologia berriak erabiliko ditugu gure 

ingurunearekin ahalik eta harreman zuzenena bermatzeko. 
 

 Entseguak kolektibo eta asoziazioentzako irekiak izango dira, debatea 

sustatzeko asmoz, aurtengo lanaren ardatza, belaunaldien arteko 

interakzioa izanik. 
 

 Prozesuaren gailurra, dantzariekin eta kaleko jendearekin (zahar 

nahiz gazte) sorturiko ikuskizun bat izango da, prozesu beraren 

esperientzietatik jasoriko dramaturgia bizi eta aldakorra izango 

duena. Ikuskizuna hainbat lekutan erakutsiko da. 
 

 ‘El baile de los años’, dantzan oinarrituriko lana izango da, eta 

horretarako, Becky Siegel (Konmocion Elkartea) koreografoa, Garbi 

Losada zuzendariarekin batera, egonaldi artistiko bat burutu dute 

Barañain Auditorioan.  
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2017-18 ‘El baile de los años’ lehenengo entseguak. 

 

GIZA ESKUBIDE SORTUBERRIEN inguruan 
(XXI. Mendeko Giza Eskubideak) 

 

Proiektua garatzen den kontzeptuak/oinarriak honako hauek dira: 

 

 

 

 “Gertutasuna”.  

 

 

Komunitate espezifikoen parte-hartzeaz baliatuko den proiektu 

artistiko bat garatzea proposatzen dugu. 

 

 

 

 “Diziplinartekoa”. 

 

 

Lengoaia eta euskarri desberdinak erabiltzen dituzten hainbat 

artistek lideraturiko dute prozesua.  

 

 

 

  “Prozesua”.  

 

 

Etengabeko eboluzioan egongo den prozesu ireki bat planteatzen dugu, 

sare sozial, entsegu ireki eta erakustaldien bidez ikusleen 

iradokizunak kontutan hartuko dituena...  
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1.- Arte Eszenikoak elementu transformatzaile gisa 
 

 

 

Arte Eszenikoak, beren baitan, espresio bide bikainak dira, baina mundua eta 

geure burua ezagutzeko ezagupen iturri ere badira. Eta gure ingurunea 

eraldatzeko tresna ere bai.  
 

Guk hoberen ezagutzen dugun lengoaia (Arte Eszenikoak) transformatzeko, 

kontzientziatzeko eta zabaltzeko tresna gisa erabiltzearen aldeko proposamena 

luzatzen dugu, gailentzen ari diren Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren 

inguruan debatea sortzeko xedearekin, dialogoa, interakzioa eta dibertsitatea 

ardatz gisa harturik. 
 

Gure proposamenaren helburua eguneroko bizitza sozialean eragina izatea da, 

eta horretarako, sare sozialez, entsegu irekiez (lan prozesuan zehar) eta 

ikuskizuna espazio publikoetan burutzeaz baliatuko gara, ikusleen parte-

hartzea eta debatea sustatu nahian beti ere.  
 

Azken buruan, Giza Eskubideen inguruko sentsibilizazioa, hausnarketa eta 

kontzientziazioa bide estetiko baten bidez gorpuztea litzateke, hauekiko 

jarrera aktibo bat jorratuaz.  
 

 
PROIEKTUAN PARTE HARTZEN DUTEN PERTSONAK:  5540 
 
HARTZAILE  ZUZENAK:  40 pertsona:  

Proiektuaren INFORMAZIOA, SORKUNTZA (elkarrizketak eta dramaturgiarako bateratze‐lana), 
ENTSEGUAK, EMANALDIAK eta EBALUAZIOA (hasiera, tartea eta amaiera). 

 

ZEHARKAKO HARTZAILEAK: 5500 
300 gonbidatu lan saioak BISITATZEKO, 4000 jarraitzaile SARE SOZIALetan (prozesuaren informazioa 
partekatu  eta parte‐hartzera gonbidatuak izango dira) eta 1200 pertsona PUBLIKO gisa (6 emanaldi).
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2.- Giza Eskubide Sortuberrien ‘work in progress’a 

 

Giza Eskubide Sortuberrien Deklarazio Unibertsala nazioarteko gizarte 

zibiletik sorturikoa da, milurteko berrian izango liratekeen Giza Eskubideak 

jasotzen dituena. 2007 urtean onartu zen Monterrey-en eta oraindik ere, 

eraikitzen ari den Deklarazioa da, hau da, ’work in progress’a. 
 

Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalak hiritarren parte-hartze aktiboan 

oinarriturik eguneratzen ditu Giza Eskubideak, XXI. Mendeko munduaren 

erronkei aurre egiteko metodologia gisa. Honen garapena beraz, gizarte 

zibiletik sustatzen da, egungo gizarte globalizatuak planteatzen dituen 

aldaketa sozial, politiko eta teknologikoei erantzun ahal izateko. 
 

Gure proposamena, urtero prozesu bat egitea da (‘work in progress’gisa) 

edizio bakoitzean gai desberdin bat jorratuaz. Ideia da, ikusleak eta/edo 

parte-hartzaileak kreazioaren parte izatea, euren bulkada sortzaileaz baliatu 

eta haien ekarpenak kontutan hartuaz. 

 

 

GIZA ESKUBIDEAK ESZENARA (Ados Teatroa): 
 

 2018: Work in progress ‘El baile de los años’ Fundación Caixaren ART 

FOR CHANGE programak lagundurik, Kon mocion Elkartearekin elkarlanean eta 

Barañain Auditorioaren sormen egonaldiarekin.  
 

 2016: Work in progress ‘Lan egiteko Eskubidea’. Nafarroako Gobernua eta 

Barañaingo Auditorioaren sormen egonaldiaren laguntzarekin. 
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3.- 2018 urteko gaia: Belaunaldien arteko interakzioa 
 

“Pertsona helduek bizitza duin eta autonomo bat izateko eskubidea daukate, baita 
euren osasuna babestu eta bizitza sozial eta kultural aktibo bat izateko ere”.  

Giza Eskubide Sortuberrien Deklarazio Unibertsala. 

 

‘Giza Eskubideak Eszenara 2018: ‘El baile de los años’prozesurako 

hautatu dugun Arte Eszenikoetako diziplina dantza da. Dantzaren bidez 

gizartean adindun pertsonen presentzia aldarrikatu nahi dugu, euren istorioak 

entzuteko premia, eurengandik eta eurekin ikastekoa. 
 

Aldi berean, bizitzako fase guztien ongizaterako ekintza artistiko eta 

sortzailearen garrantzia azpimarratu nahi genuke, helduaro aktiboa eskaintzen 

duen gizarte modelo bat proposatuaz, adindunek parte hartu eta ekarpenak 

egiterik izango dutena. 
 

Proiektu hau helduaroaren ospakizun bat da. Parte hartzaileen bizipenetatik 

abiatuaz, euren lengoaietatik (ahozko zein gorputz bidezkoak) koreografiazko 

dramaturgia bat sortuko da publikoari erakutsi eta baita prozesu guztiaren 

testigu izango den dokumental batean jasoko dena. 
 

Horretarako Kon mocion Elkartea (Becky Siegel)ren kolaborazioarekin 

kontatuko dugu, dantza inklusiboan lan sakona burutzen ari dena, batez ere 

‘Bailar desde quienes somos’proiektuarekin (https://vimeo.com/128789589).  
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Work in progress-aren lanik mardulena dantzari profesional eta hirugarren 

adinekoen enkontruekin gauzatuko da. Prozesuan zehar haurrak eta dantzari 

gazteak ere sartuko dira, belaunaldien arteko interakzioaren arku osoa 

planteatu ahal izateko. 
 

Koreografiak Becky Siegel-en esku egongo dira. Ikuskizunaren zuzendaritza 

eszenikoa eta sorkuntza berriz, Garbi Losadaren ardurapean. Proiektuaren 

diseinua José Antonio Vitoriarena izango da.  
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4.- Sare sozialen erabilera eta web orriak 

 

Sare sozialek harremanetarako, komunikaziorako eta ekintzen zabalkuntzarako 

espazio berriak sortzen dituzte, eta aldi berean, zerbaiti ikusgarritasuna 

emateko ere baliagarri suertatzen dira. 

 

Euren erabilpena bereziki egokia da proiektu honen garapenerako (Facebook, 

Twitter eta Youtube batez ere), eskaintzen dituzten harreman zuzenak, 

informazio transmisioaren berehalakotasuna, gardentasuna eta prozesuaren 

parte hartzea bermatzen dutelako. Eta publikoarengan zirrara biderkatzaile 

nabarmena eragiten dute baita ere, informazio jasotzea eta interakzioak 

erraztuaz. 
 

 

“Giza eskubideak eszenara” proiektuaren globaltasuna, hainbat urtetarako 

eta egoitza anizkunekin, honako web orri honetan jasotzen da: 

http://www.derechoshumanosaescena.com/ 
 

Web honek proiektuaren aurkezpen globala jasotzen du (7 urtez), eta baita 

aldi honetan burutuko diren Work in progress bakoitzaren informazio zehatza 

ere. 
 

Giza Eskubideak Eszenara lanaren egunerokoaren berri ematen duen Facebook-

eko orrialdea honako hau da: 

https://www.facebook.com/Derechos-Humanos-a-Escena-301997343513326 
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Sormen prozesuan zehar jasotako bideoak (elkarrizketak eta informazio 

bilketak, entseguak, errepresentazioak, e.a.) honako Youtube kanalean 

ikusterik izango dira: 

https://www.youtube.com/channel/UCKlQXvSD-WzNA2mLGTWTkKw/videos 
 

Informazio gehiago honako Web orrien bidez: 

http://www.adosteatroa.com eta https://adosteatroa.wordpress.com/ 
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5.- Eskola-kanpainak eta beste hainbat komunikazio ekintza: 

 

 

Kontziente gara publiko gaztea erakartzearen garrantziaz, Arte Eszenikoetara 

naturaltasunez hurbiltzearen inportantziaz. Antzerkia, bere horretan, interes 

pedagogikodun baliabide bikaina bilakatzen zaigu oraingoan, bere balio 

artistikoaz gain. 
 

Horretarako, ezinbestekoa da jardunaldiaren gaiak (Giza Eskubide 

sortuberriak) gazteekin debatea sortzeko gaitasuna izatea eta hezitzaileei 

baloreen formaziorako errekurtso baliagarriak ematea. Eta kanpaina 

espezifikoak planteatu beharko lirateke eurentzat, haur eta gazteekin lan 

egiten dutenen kolaborazioa eta konplizitatea bilatzeko xedearekin (baita 

babesten dituzten erakundeentzat ere). 
 

Orain arte aipaturiko jardunaldi hauek guztiak publiko desberdinei 

zabalduriko hainbat lan saioekin osatuko dira.  
 

Ahal den guztietan, parte hartzen duten entitateak kontutan harturik beti 

ere, gure asmoa ekintza aukera-sorta bat eta publiko desberdinekin hainbat 

topaketa proposatzea da: parte hartzen duten berariazko eragileekin (ikusle 

klubak esaterako), eskolekin (hezkuntza zentroan edo zentrotik at) e.a. 

  

Nafarroako Antzerki Eskolako ikasleak 2017eko Working Progress-era etorri ziren 
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6.- Hizkuntza politika 
 

 

Proiektuaren fase guztiak euskaraz zein gaztelaniaz izango dira 

bereizezinean.  

 

Publizitatea eta komunikabideekin izango den harremana hizkuntza bietan 

emango da. 

 

 

 

7.- Proiektuaren faseak 
 

 

I.FASEA- Parte hartzen dutenekin proiektuaren diseinua.  

 

II.FASEA- Publikoarekin interakzioa lan prozesuan zehar. 

 

III.FASEA- Lanaren konkrezioa ikuskizun batean gorpuztua. 

 

IV.FASEA- Erakustaldia. 
 

Fase guztiak sare sozialetan ezarri eta zabalduko dira. 

  

2016ko Work in progress-aren sormen prozesua (ikuskizunaren entsegu bat). 
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I.FASEA- Parte hartzen dutenekin proiektuaren diseinua.  
 

 

 

GIZA ESKUBIDE SORTUBERRIEN DEKLARAZIOA, bere horretan, eraikitzen ari den 

deklarazio bat da, “Work in progress” bat, eta hori dela eta, bere 

zabalpenean honela lan egitea egokia dela deritzogu. Guri dagokigun lekutik. 

Arte Eszenikoetatik. 
 

Gure proposamena urtero GIZA ESKUBIDE SORTUBERRIEN ekitaldi bat egitea da, 

jarraipen izaerarekin, baina aldakorra edizio bakoitzean. 
 

Horretarako, prozesuaren edukia (‘work in progress’a) gizarte-bazterketa 

jasateko arriskua duen kolektibo batean zentratzea nahi genuke, urtero 

desberdina izango dena. 
 

Gai-bariazio honek edizio bakoitzean artista eta gizarte-eragile 

desberdinekin lan egiteko aukera emango liguke. 
 

Proiektua oinarrituko den kontzeptu/oinarriak honako hauek izango dira: 
 

  “Gertutasuna”. Komunitate espezifikoen parte-hartzeaz baliatuko den 

proiektu artistiko bat garatzea proposatzen dugu.  
 

  “Diziplinartekoa”. Lengoaia eta euskarri desberdinak erabiltzen 

dituzten hainbat artistek lideratuko duten prozesua. 
 

 “Prozesuan”. Etengabeko eboluzioan egongo den prozesu ireki bat 

planteatzen dugu publikoaren iradokizunak kontutan hartuko dituena... 
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II. FASEA- Publikoarekin interakzioa lan prozesuan zehar. 

 

 

Ikusleak jarrera aktibo bat hartzera gonbidatuko ditugu. 

 

Publikoen arteko dialogoa dugu helburu, baita komunitate eta artisten artekoa 

ere, zuzenean elkarri eraginez. Ikusleekin interakzioa honako hauen bidez 

gauzatuko da: 

 

 SARE SOZIALAK.  

Sare sozialekin kasik zuzeneko harremana izanik proiektuaren 

zuzeneko informazioa helaraziko da. Publikoa lan prozesuan 

parte hartzera gonbidatuko da, euren iritzi, esperientzia eta 

proposamenekin lanaren garapenean eragina izan dezaketela 

jakinaraziaz.   

 

Sare sozialen bidez jasotako ekarpen oro aztertuko da eta 

sortzaileak izango dira, tratatzen ari den gaiarekiko ekarpen 

aberasgarrienak eta egokienak hautatuko dituztenak. 

 

Sortzaileek ekarpen hauek guztiak euren proposamen 

artistikoetan barneratu beharko dituzte. Eta hurrengo 

“Working progress”-ean landu beharko dira. 

 

 WORK IN PROGRESS (dantzari profesionalak adindun, ume eta  

gazteekin elkarlanean). 

Proiektua lideratuko duten sortzaileekin batera, hiru dantzari 

profesionalek eta adindun hainbat pertsonek parte hartuko 

dute, prozesuaren amaieran gehituko diren haur eta gazteekin 

batera. 

 

Astero, sare sozialen bidez jasotako ekarpenak lantzeko lan 

sesioak izango dira, lana etengabe eraldatuaz. 

 

Sesio hauek bideoz grabatuko dira eta sare sozialetan 

zintzilikatuko dira berriro. Prozesu guztia berriz ere 

errepikatuaz. 

 

 ENTSEGU IREKIAK  

Sesio hauek irekiak izango dira. Publikoak aktiboki parte 

hartu ahal izango du euren ideia, esperientzia, iritziak e.a. 

partekatuaz.   
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III. FASEA- Lanaren konkrezioa ikuskizun batean gorpuztua: 

 

 

1.- IKUSKIZUNA 

 

Prozesuaren gailurra izango den ikuskizuna Errenterian estreinatuko da, eta 

gero 2018ko Urria eta 2019ko Urtarrila bitartean, erakutsi egingo da: espazio 

publikoetan, eskoletan, kultur-etxetan... e.a. 

 

 

2.- BIDEOKREAZIO DOKUMENTALA.  

 

Prozesu guztiaren dokumentala burutuko da, kaleko jendearen elkarrizketak eta 

entseguetara etorritako ikusleen esku-hartzeak jasoko ditu eta baita 

ikuskizunean amaituko den sormen prozesu osoaren garapena ere. 

 

Dagoeneko harremanetan gaude gure dokumentala Donostiako Giza Eskubideen 

Zinema Jaialdian edota Punto de Vista Festibalean erakusteko. 
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IV. FASEA- Erakustaldia.  

 

Prozesuaren azken emaitza edo produktua (ikuskizuna), agertoki publikoetan, 

hezkuntza zentroetan, kulturguneetan e.a.  erakutsiko da. 

 

Egoera guztietan, GIZA ESKUBIDE SORTUBERRIEN ideia globala helaraziko zaio 

publikoari; ‘work in progress’ prozesuaren osotasuna, sare sozialetan 

duen presentzia, baita erakustaldi fasean ere, ikusleek euren iritzia, 

esperientzia, ezagupenak e.a... ematen jarrai ahal dezaten. 

Prozesuaren azken emaitza edo produktua (ikuskizuna), agertoki publikoetan 

burutuko da.  

“El baile de los años” 2017. Art for Change programaren barruan. Entseguak
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Garbi Losada 
 

Zuzendaritza eta dramaturgia 
 

 

 

 

 

  

AUTOREA ETA ZUZENDARIA 
‐ ‘Lu et Le’ (2016), Bernardo Atxagak idatzia. Musika Juan Carlos Perez. DSS2016 programaren barruan (Bakearen Itsasargia). 
‐  ‘Giza  eskubideak  taulara:  lanerako  eskubidea’  (2016)  Work  in  Progress  moduan  sortutako  ikuskizuna.  Barañaingo 
auditorioan landu zen arte eszenikoetako kolektibo eta kaleko jendearen arteko elkarlanean (langabetu taldeak). Ikuskizun 
honen helburua urte osoko prozesu baten bitartez Giza eskubideen aldarrikapen unibertsala (XXI. Mendeko aldarrikapena) 
zabaltzea da. 
‐ Ladydi Garcia (2016) euskarazko bertsioa. Jennifer Clement‐en eleberriaren moldaketa. Egokitzapena eta zuzendaritza. 
‐ Zapatila gorridun mutikoa (2015). Keinuzko antzerkia (maskara). Sormen lana eta zuzendaritza. 
‐  El  hijo de  la  novia  /  Emaztegaiaren  semea  (2014).  Fernando Castets  eta  Juan  J.  Campanella‐ren  filmearen moldaketa. 
Egokitzapena eta zuzendaritza. 
‐  Maitasunaren ostean maitasuna / El amor después del amor 2014. Testua eta zuzendaritza. 
‐ El nombre de la rosa (2013). Umberto Eco‐ren eleberriaren moldaketa. Egokitzapena eta zuzendaritza. 
‐ Susurradores / Xuxurlariak (2012). Kalerako ekintza poetikoa. Zuzendaritza. 
‐ Wilt (panpina puzgarriaren hilketa) (2012). Tom Sharpe‐ren eleberriaren moldaketa. Egokitzapena eta zuzendaritza. 
‐ La guerra de los Rose (2010) ADOS TEATROA. Warren Adler‐en testuan oinarriturikoa. Egokitzapena eta zuzendaritza. 
‐ Jai‐Alai. Dantza ikuskizuna. ADOS TEATROA eta AUKERAN DANTZA KONPAINIAREN elkar lana. Zuzendaritza. 
‐ Einstein (2010). Dramaturgia J. A. Vitoriarekin batera eta zuzendaritza. 
‐ Gernika. (2009). AUKERAN dantza taldearekin. Gidoia eta Zuzendaritza. 
‐ Emotikon. (2009). ADOS TEATROA. Dramaturgia eta zuzendaritza.  
‐Si ves a Lola dile que es rica / Lola ikusten baduzu esan aberatsa dela (2008) ADOS TEATROA. Testua eta zuzendaritza.  
‐Secando charcos / Putzuak lehortzen (2008) AGERRE TEATROA. Dramaturgia eta zuzendaritza. 
‐ El jefe de todo esto (2007). ADOS TEATROA. Lars Von Trier‐en filmean oinarriturikoa. Testua eta zuzendaritza.  
‐ Bideak (Caminos) (2006). AUKERAN dantza taldearekin. Gidoia eta Zuzendaritza 
‐ El vendedor de tiempo. (2006). ADOS TEATROA. Fernando Trías de Bes‐en bestseller‐ean oinarriturikoa.  Dramaturgia eta 
zuzendaritza. 
‐  Como  agua  para  chocolate  (2004).  ADOS  TEATROA.  Laura  Esquivel‐en  eleberrian  oinarriturikoa.  Dramaturgia  eta 
zuzendaritza. 
‐ Einstein. (2005). ADOS TEATROA. Dramaturgia eta J. A. Vitoriarekin batera zuzendaritza. 
‐  Las mujeres  de  verdad  tienen  curvas.  (2003).  ADOS  TEATROA.  Josefina  López‐en  “Real women have  curves”  gidoiean 
oinarriturikoa. Egokitzapena eta zuzendaritza. 
‐ Boccaccio‐ren Decamerón. (2004). ADOS TEATROA. Zuzendaritza eta egilea  J.A.Vitoriarekin batera. 
‐ Un ciego con una pistola (2003). Work in progress Bilboko BAD‐erako. Egokitzapena eta zuzendaritza. 
‐ Izena duen guztia omen da (2003). AUKERAN Dantza. Gidoia eta zuzendaritza.  
‐ Sopa de ganso. (2003). Kaleko ikuskizuna. ADOS TEATROA. Egilea eta zuzendaria  
‐ John Wayneren laguna / El amigo de John Wayne. (2002). ADOS TEATROA. Egilea eta zuzendaria 
‐ Kokoroko. (2002). ADOS TEATROA. Dramaturgia eta zuzendaritza. 
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‐ Sutargi (2000). AUKERAN dantza taldearekin. Gidoia eta Zuzendaritza. 
‐ Gus y Gas (2000). ADOS TEATROA. Sormen lana eta zuzendaritza. 
‐ Sin‐vergüenza / Lotsa‐gabe (2000). Cía VAIVEN. Testua eta zuzendaritza. 
‐ Manolito Gafotas (1999). Elvira Lindo‐ren pertsonaian oinarriturikoa. ADOS TEATROA. Egokitzapena eta zuzendaritza 
‐ Desperrados (1998). ADOS TEATROA. Zuzendaritza eta egilea J.A. Vitoriarekin batera.  
‐ Lamiak (1997). ADOS TEATROA. Egilea eta zuzendaria.  
‐ La noche de bodas (1995). BEDEREN‐1. Egilea eta zuzendaria. 
‐  Robinson Crusoe (1994). ADOS TEATROA. Egilea eta zuzendaria. 
‐  Adagio violentissimo (1992). TANTTAKA.Egilea eta zuzendaria. 
‐  Oscar Wilde no tiene nombre (1992). Oscar Wilde‐ren De profundis‐en oinarritua. TANTTAKA. Egilea J. A. Vitoria. Zuzendaritza.   
‐  Aguro ‐ Rápido (1991). HIKA. Egilea eta zuzendaria. 
‐  Como Hansel y Gretel (1991). E. Humperdinck‐en HANSEL Y GRETEL operan oinarriturikoa . Testua eta zuzendaritza. 
‐  Moon (1990). Donostiako orfeoi eskola. Kurt Weill‐en OPERA DE TRES PENIQUES operan oinarriturikoa. Dramaturgia eta zuzendaritza.  
‐  Ida y vuelta (1988). Producción: ISTRIPU. Egilea eta zuzendaria.  
‐ Últimos pasos de un caballero andante (1987). ISTRIPU. Testua eta zuzendaritza. Gazte Antzerki Topaketako Irabazlea. 
 
 
JASOTAKO SARIAK  
‐ 2015. DONOSTIA SARIA. MAITASUNAREN OSTEAN MAITASUNA antzezlanagatik. 
‐ 2014: Zuzendaritzarik Onena Teatro de Rojas Sarietan "El nombre de la rosa" antzezlanagatik.  
‐ 2014. Ercilla Sarietako finalista MAITASUNAREN OSTEAN MAITASUNA antzezlanagatik 
‐  2014  Ikusleen    Rodero  saria  Torrejón  de  Ardóz‐eko  emakume  zuzendarien  lehiaketan  MAITASUNAREN  OSTEAN  MAITASUNA 
antzazlanagatik.  
‐ 2014: Ercilla Sarietako finalista El NOMBRE DE LA ROSA antzezlanagatik.  
‐ 2011. GETXOko AIXE SARIA antzerkigintzan eginiko lanagatik.  
‐ 2010. MAX Saria euskarazko testurik onenagatik PUTZUAK LEHORTZEN antzezlanagatik. 
‐ 2008: Torrejón de Ardoz‐eko nazioarteko emakume zuzendarien bigarren saria SECANDO CHARCOS antzezlanagatik. 
‐  2005:  BARNA  HIRIKO  LEHIAKETAko  finalista  Zuzendaritza  eta  obra  onenaren  alorrean  "Las  mujeres  de  verdad  tienen  curvas" 
antzezlanagatik. 
‐ 2004: Toledoko TEATRO DE ROJAS Sarian finalista egilerik onenaren alorrean "El amigo de John Wayne" antzezlanagatik. 
‐ 2004 MAX sarietan finaliasta egilerik onenaren kategorian KOKOROKO antzezlanagatik.  
‐ 2004: HAROko antzezlan onenaren GARNACHA Saria. LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS antzezlanagatik.  
‐ 2003: Torrejón de Ardóz‐eko nazioarteko emakume zuzendarien lehen saria EL AMIGO DE JOHN WAYNE  antzezlanagatik.  
‐ 2003: Donostiako antzerki saria EL AMIGO DE JOHN WAYNE  antzezlanagatik.  
‐ 2002: Ercilla saria EL AMIGO DE JOHN WAYNE  antzezlanagatik.  
‐ 2002: DONOSTIA SARIA. LOTSAGABE / SINVERGÜENZAS antzezlanagatik. 
‐ 2002 ARRIOLA  saria. Antzerkigintzan eginiko lanagatik.  
‐ 2001. ADEko zuzendaritza sarian finalista MANOLITO GAFOTAS ikuskizunagatik.  
‐ 2001. MAX saria euskarazko testurik onenagatik. GUS ETA GASengatik. 
‐ 2000. TXEMA ZUBIA Saria antzerkigintzan eginiko lanagatik.  
‐ 1987. Gazte topaketetako lehen saria ÚLTIMOS PASOS DE UN CABALLERO ANDANTE antzezlanagatik. 
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Becky Siegel 
 

Koreografoa 
 

 

 

  

Denverren jaio zen, Colorado (EEUU). New York‐en garatu zuen 
bere  formazioa  eta  Martha  Graham,  Merce  Cunningham  eta 
Melissa  Hayden‐ekin  ikasi  zuen,  besteak  beste.  Ondoren  New 
York‐eko abangoardismoko hainbat figurekin dantza egingo du:  
Jeannie  Hutchins  eta  Richard  Bull,  zeinaren  inprobisazio 
konpainian  dantzatuko  duen  hainbat  urtean.  Dantzan 
lizentziatuko  da  Columbia  (Nueva  York)eko  unibertsitatean, 
summa cum laude graduatuaz eta dantzako lehen saria irabaziaz. 
Gero bere konpainia propioa sortuko du “TIMEBENDERS”, bere 
koreografietarako  Borah  Bergman  eta  Michael  Brennan 
konposatzaileen kolaborazioa lortuaz.  
1986 urtean Bartzelonara joango da bizitzera eta bertan Jordi Rossinyol konpositorearekin hainbat proiektu burutuko ditu 
eta baita Miquel Gaspá  klarinetista  eta  “Silenci”  antzerki‐dantza  taldearekin  ere.  Bartzelonako egonaldian  Espainiako 
konpainiarik  garrantzitsuenetan  klaseak  emateko  gonbitea  jasoko  du:  Lanonima  Imperial,  Danat  Dansa,  Ballet 
Contemporani de Barcelona…  
 
1992  urtetik  Becky  Iruñean  bizi  da,  Danza  klaseak  ematen  ditu  (garaikidea  eta  inprobisazioa)  batez  ere  Nafarroako 
Antzerki Eskolan. Carme Portaceli, Valentín Redin, Pablo Ramos eta Ángel Sagües bezalako zuzendarien antzezlanetan ere 
kolaboratu du. 
 
1994  urtetik  Tempomobile  Dantza  Konpainiaren  zuzendaria  da,  bertan  hamabi  ikuskizun  sortu  ditu  Espainia  eta 
Alemaniako hiri askotan antzeztuak izan direnak.  Tempomobile‐ren errepertorioa aski ezaguna da Becky Siegel eta gaur 
egungo  musikari  garaikide  ezagunen  arteko  kolaborazioagatik:  Taller  de  Música  Sine  Nomine,  Kepa  Junkera,  Javier 
Paxariño, Mikel Errazkin, Paco Iglesias, Mikel Gaztelurrutia. 2013 urtean Siegel‐ek Coral de Cámara de Navarra‐ren Catulli 
Carmina (Carl Orff) ekoizpenaren koreografia sortuko du. 
 
2007  urtean  Becky‐k  Kon Moción  Dantza  Tallerra  sortuko  du,  Centro  Huarte  de  Arte  Contemporáneoare  konpainia 
egoiliarra 2016 urte arte, non mugimenduaren, inprobisazioaren eta arteen arteko harremana aztertuko duen.   
 
2013 urtean  Becky‐k Asociación Navarra de Esclerosis Múltiple (ADEMNA)‐aren barruan dantza programa bat hasiko du 
Bailar desde quienes somos. 2014 urtean programa zabaldu eta Asociación Navarra de Parkinson (ANAPAR) barneratuko 
du. Eta 2015 urtean  “Lua” –rekin hasiko da lanean, AMIMET asoziazioko pertsona ezinduen dantza taldea.  2016 urtean 
Lua eta Kon mociónek Sobre ruedas estreinatuko dute. 
 
Siegel‐ek  Arte Eszenikoen Master bat dauka Rey Juan Carlos de Madrid Unibertsitatearen eskutik (Instituto Superior de 
Danza Alicia  Alonso).  Artea  eta  filosofíaren  arteko harremanaz  eta  dantzaren historiaren  alde  sakratu  eta  profanoari 
buruzko  hitzaldiak ematera gonbidatua izan da. 
 
Pertsona adindunei dantza klaseak eman dizkie, Nafarroako Senior programaren barruan.   Meet Shareko nazioarteko 
dantza eta ezintasun Festibalera gonbidatua izan da irakasle gisa  2014 eta 2015 urteetako edizioetan. 
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José Antonio Vitoria 
 

Proiektuaren  diseinua  eta 
dramaturgia 
 

 

 

  

GIDOILARIA ETA ZUZENDARIA: 
Vorvik. Film luzea. Fernando Gillén‐Cuervo, Amparo Larrañaga eta 
María Valverde.  2005.urteko Malagako Zinema Jaialdiko Sail 
Ofiziala. 
 
Vidas imaginarias (1991.urteko Bilboko Jaialdian Euskal Herriko film 
onenari  saria),  Ciao  amore,  ciao,  La  buena  madre  eta  abar… 
bideoklip eta laburmetraiak. 

FILM LUZEKO GIDOILARIA (Zerrenda ez erabatekoa):
‐ Santa Cruz, el cura guerrillero (1990). Zuz. José Mº Tuduri. 
‐ Chatarra (1991). Zuz. Félix Rotaeta. 1991. urteko Mostra de Veneciako sail ofizialean hautatua.   
‐ Norte, 1998. 2004ko Pilar Miró Accésit Saria.  
‐ Ione sube al cielo (1999), Zuz. Joseba Salegi. 
‐ Glup, una aventura sin desperdicio (2003), Animazioko film luze onenaren 2001eko Goya sarian hautatua.  
‐ El sexo de los ángeles (2012). 2012eko Malagako Zinema Jaialdia. 
‐ El pan de los justos (2011), film luzea. Preprodukzioan.  
‐ La africana (2011), film luzea. Preprodukzioan.  
‐ Magallanes eta Elkano: munduari lehen bira. 2016. DIBULITOONentzako animaziorako luzemetraia. Estreinaldia 2019 

 
TELEBISTA GIDOILARIA (Zerrenda ez erabatekoa): 
‐ Delirios de amor (1988), RTVEko telesaila. 
‐ Adagio violentissimo (1993), ETB. 
‐ Amaren etxea (La casa de mi madre) (1994), ETB. 
‐ Gure familia eta beste piztia batzuk (Nuestra familia y otros animales) (1997), ETBko telesaila. 
‐ Usandizaga y Ravel, unidos por un río (2001), dokumentala 
‐ Esencia de poder (2001), Tele 5ko telesaila. 
‐ Arrayán (2006‐07), Canal Sur. Sariak: CECA, kalitateari Urrezko Galburua, fikziozko telesail onenari 2006.urteko Ondas 
Saria, Malagako Zinema Jaialdiko Zilarrezko Biznaga saria. 
‐ Pilotari (2007‐2008) ETBko telesaila.  
‐ Rocío, casi madre (2007‐2008), Canal Sur. 
‐ Fuera de lugar (2008), TVE 1.  
‐ Yo soy Bea (2008‐2009), TELE 5. 
‐ La vaca que llora (arte rupestre en el Tassili n’Ajjer), 2010, dokumentala.  
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ANTZERKI EGILEA (Zerrenda ez erabatekoa):
‐ Un extraño (1991). 1994. urteko Europako Antzerki Sarirako hautatua. Calderón de la Barca Accésit  Saria.  
‐ Oscar Wilde no tiene nombre (1992).   
‐ Adagio violentissimo (1992). Garbi Losada zuzendariarekin idatzitako komeria. 
‐ La coraje (1997) 
‐ Desperrados (1998), Garbi Losada zuzendariarekin idatzitako komedia.  
‐ Decamerón (2004), Boccaccioren obran oinarritua. Garbi Losada zuzendariarekin idatzia.   
‐ Amo tu cama rica (2004) Emilio Martinez‐Lazaro zuzendariaren filmaren egokitzapena.   
‐ Wilt (Panpina puzgarriaren hilketa) (2012), Tom Sharpe autorearen eleberriaren egokitzapena.  
‐ El nombre de la rosa (2012), Umberto Eco‐ren eleberrian oinarriturikoa. 
‐ Figurantes (2013), Marie de Jones‐en ‘Stones in his pockets’ eleberrian oinarriturikoa 

‐ Emaztegaiaren semea / El hijo de la novia (2013) J.J Campanella‐ren filmean oinarrituriko antzerki egokitzapena, Garbi Losadarekin 
idatzita. 
‐ ‘Dublindarrak / Dublineses’, 2017. James Joyce‐ren eleberrian oinarriturikoa.  
 

ESZENA ZUZENDARIA:  
‐ Sutargi (Luz de fuego) (2002), Garbi Losada zuzendariarekin idatzitako dantza ikuskizuna.  
‐ Izena duen guztia omen da (Todo lo que tiene nombre existe) (2003), Garbi Losadarekin idatzi eta zuzendutako dantza 
ikuskizuna.  
‐ Einstein (2005), Garbi Losadarekin idatzi eta zuzendutako antzerkia.  
‐ Bideak (Caminos) (2006), Garbi Losadarekin idatzi eta zuzendutako dantza ikuskizuna.  
‐ Emotikon (2009), Garbi Losada zuzendariarekin batera zuntz arkitektura gunearen instalazioa. 
‐ Gernika / Danza sobre lienzo (2009), Garbi Losadarekin idatzi eta zuzendutako dantza ikuskizuna. 
‐ Jai‐Alai (2010), Garbi Losadarekin idatzi eta zuzendutako dantza ikuskizuna.  
 

IKUSKIZUNEN EKOIZPEN EXEKUTIBOA:  
‐ Dublindarrak (2017) James Joyce‐ren eleberrian oinarriturikoa. Ados Teatroa. 
‐ Idiot Txou (2017) Garbi Losadaren sormen eta zuzendaritza. Ados Teatroa. 
‐  ‘Lu  eta  Le’  (2016),  Bernardo Atxagak  idatzia.  Garbi  Losadak  zuzendua. Musika  Juan  Carlos  Perez.  DSS2016  programaren  barruan 
(Bakearen Itsasargia). 
‐ ‘Giza eskubideak taulara: lanerako eskubidea’ (2016) Work in Progress moduan sortutako ikuskizuna. Barañaingo auditorioan landu 
zen arte eszenikoetako kolektibo eta kaleko jendearen arteko elkarlanean (langabetu taldeak). Ikuskizun honen helburua urte osoko 
prozesu baten bitartez Giza eskubideen aldarrikapen unibertsala (XXI. Mendeko aldarrikapena) zabaltzea da. 
‐ Ladydi Garcia (2016) Jennifer Clement‐en eleberrian oinarriturikoa. Garbi Losadaren zuzendaritzapean. Ados Teatroa. 
‐ Zapatila gorridun mutikoa (2015). Garbi Losadaren sormen eta zuzendaritza. Ados Teatroa. 
‐ Figuranteak (2014). Marie de Jones‐en ‘Stones in his pockets’ eleberrian oinarriturikoa. 
‐ Maitasunaren ostean maitasuna 2014. ADOS TEATROA. 
‐ El nombre de la rosa (2013) Umberto Eco‐ren eleberrian oinarriturikoa. Ados Teatroa. 
‐ Emaztegaiaren semea / El hijo de la novia (2013) J.J Campanella‐ren filmean oinarrituriko antzerki egokitzapena. ADOS TEATROA. 
‐ Xuxurlariak (2012). Kalerako ekintza poetikoa. ADOS TEATROA. 
‐ Wilt (Panpina puzgarriaren hilketa) (2012) Tom Sharpe‐ren eleberrian oinarriturikoa. ADOS TEATROA. 
‐ La guerra de los Rose (2010) Warren Adler‐en testuan oinarriturikoa. Ados Teatroa. 
‐ Jai Alai (2010). Aukeran Dantza Konpainia eta Ados Teatroak elkarlanean ekoizturiko dantza ikuskizuna. 
‐ Einstein (2010). Antzokietara moldaturiko berrestreinaldia. Ados Teatroa. 
‐ Emotikon (2009) Ehunezko arkitekturadun instalazioa, iluntasunean emango den zentzuen antzezlana. 
‐ Lola ikusten baduzu esan aberatsa dela (2008). Ados Teatroa. 
‐ El jefe de todo esto (2007). Ados Teatroa. Lars Von Trier‐en filmean oinarrituriko antzerkirako egokitzapena. 
‐ El vendedor de tiempo (2006). Ados Teatroa. Fernando Trías de Bes‐en eleberrian oinarrituriko antzezlana. 
‐ Einstein (2005). ADOS TEATROA. Valencia‐ko Museo de las Artes y las Ciencias‐erako idatziriko antzezlan interaktiboa. 
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Dublineses / Dublindarrak 

James Joyce -ren eleberrian oinarriturikoa 
José Antonio Vitoria eta G.Losadak egokitua.  
Garbi Losadak zuzendua. 
Asier Hormaza, Naiara Arnedo, Iñake Irastorza, Lierni 
Fresnedo, Iñigo Aranburu, Isidoro Fernandez, Klara 
Mendizabal eta Aitor Beltran aktoreekin 
2017 urtean estreinatua.  

 
Idiot Txou 

 
Garbi Losadak idatzia eta zuzendua.  
Ikusle orori zuzenduriko komedia 
Asier Hormaza, Josean Bengoetxea / Javi Merino eta Dorleta 
Urretabizkaia aktoreekin 
2017. urteko urtarrilan estreinatua. 

 
Lu eta Le 

 
Bernardo Atxagak idatzia. Garbi Losadak zuzendua. Musika 
Juan Carlos Perez. DSS2016 programaren barruan (Bakearen 
Itsasargia). 
Ramon Agirre, Joseba Apaolaza, Klara Mendizabal (soprano) 
eta Jabi Alonso (Perkusionista)  
2016. urteko urrian estreinatua. 

Giza eskubideak taulara: Lanerako eskubidea  
Garbi Losada eta Jose Antonio Vitoria-k sortua. Garbi Losadak 
zuzendua eta idatzia. 
Work in Progress moduan sortutako ikuskizuna. Barañaingo 
auditorioan landu zen arte eszenikoetako kolektibo eta kaleko 
jendearen arteko elkarlanean (langabetu taldeak). 
Ikuskizun honen helburua urte osoko prozesu baten bitartez 
Giza eskubideen aldarrikapen unibertsala (XXI. Mendeko 
aldarrikapena) zabaltzea da.2016. urteko urrian estreinatua. 

 
Ladydi Garcia 

Jennifer Clement-en ‘Prayers for the stolen’ eleberrian 
oinarritua. 
Garbi Losadak zuzendua eta egokitua.  
Aitziber Garmendia, Iñake Irastorza, Amaia Irazabal, Klara 
Badiola eta Dorleta Urretabizkaia aktoresekin 
2016. urteko otsailan estreinatua 

Zapatila gorridun mutikoa 
 
Garbi Losada eta José Antonio Vitoria-rena. 
Keinu eta Maskara Antzerkia. Aniztasun afektibo-sexualarekiko 
errespetua eta tolerantzian oinarritutako istorioa, 5 urtetik 
gorako ikusle ororentzat. 
 
Ion Barbarin, Txori García Uriz eta Montse Zabalza aktoreekin.
2015. urteko urrian estreinatua. 

    BURUTURIKO IKUSKIZUNAK 
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El hijo de la novia 

Fernando Castets eta Juan J. Campanella filman oinarritua. 
José Antonio Vitoria eta Garbi Losadak egokitua. 
Garbi Losadak zuzendua  
Juanjo Artero, Álvaro de Luna, Tina Sainz, Mikel Laskurain eta 
Sara Cózar aktoreekin. 
2014. urteko irailan estreinatua. 

 
Maitasunaren ostean maitasuna 

Garbi Losadarena. 
Dora Salazar artistaren obretan oinarritua.  
Donosti Antzerki Saria irabazle.  
J.M. Rodero Publikoaren Saria 2014 irabazle eta Emakumezko 
Eszena Zuzendari Bigarren sariaren irabazle.  
2014. urteko Ercilla Saria finalista. 
 

 
Figuranteak 

Marie Jones-en “Stones in his pockets” obran oinarritua.  
José Antonio Vitoria eta Garbi Losadak egokitua.  
Oscar Terol, Asier Hormaza eta Mikel Laskurain aktoreekin. 
Carlos Zabala zuzendua.  
2013. urteko urrian estreinatua.  

El nombre de la rosa 
Umberto Eco-ren eleberrian oinarriturikoa 
José Antonio Vitoria eta G.Losadak egokitua.  
Garbi Losadak zuzendua. 
Karra Elejalde, Juan José Ballesta, Pedro Antonio Penco, 
David Gutiérrez, Kandido Uranga, Jorge Mazo, Koldo Losada, 
José María Asín, Miguel Munárriz, Javier Merino, César 
Novalgos eta Inma Pedrosa aktoreekin. 
2013. urtean estreinatua. Toledo-ko Teatro Rojas zuzendaritza 
onenaren Saria (2014). Ercilla Saria Finalista 2014. 

 
Emaztegaiaren semea (El hijo de la novia) 

Euskarazko bertsioa. Fernando Castets eta Juan J. 
Campanella filman oinarritua.  
José Antonio Vitoria eta Garbi Losadak oinarritua.  
Garbi Losadak zuzrendua.  
Asier Hormaza, Kandido Uranga, Iñake Irastorza, Mikel 
Laskurain eta Sara Cózar aktoreekin.  
2013. urteko urtarrilan estreinatua.   

 
WILT (El crimen de la muñeca hinchable) 

Gaztelaniazko bertsioa. Tom Shapre-ren eleberrian oinarritua. 
José Antonio Vitoria eta Garbi Losadak egokitua.  
Garbi Losadak zuzendua.  
Fernando Guillén Cuervo, Ana Milán, Ángel de Andrés, Koldo 
Losada eta Aitziber Garmendia aktoreekin. 
2012. urteko irailan estreinatua.   
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Urban stop 

Gidoi eta Zuzendaritza:  José Antonio Vitoria 
Ekintzak kale eta ezohiko lekuetan. 
2012. urtean estreinatua.  
Euskara / Gaztelania 
2012 

 

 
WILT (Panpina puzgarriaren hilketa) 

Euskarazko bertsioa. Tom Sharpe-ren eleberrian oinarritua.  
José Antonio Vitoria y G.Losadak egokitua. 
Garibi Losadak zuzendua. 
Mikel Laskurain, Miren Gojenola, Isidoro Fernández, Koldo 
Losada eta Aitziber Garmendia aktoreekin. 
2012. urteko urtarrilean estreinatua. 

 
Xuxurlariak / Susurradores 

Hainbat egilerena.  
Zuzendaritza José Antonio Vitoria eta Garbi Losada 
Kale ikuskizuna.  Euskara /Gaztelera / Ingelesa / Frantsesa / 
Hungariarra 
2011 

 

 
La Guerra de Los Rose 

Warren Adler-en testuan oinarritua.  
Garbi Losada-k Moldatu eta Zuzendua 
Carlos Sobera, Mar Regueras, Koldo Losada eta Xabi San 
Sebastián aktoreekin. 
2010 urtean estreinatua.  
 

 
Einstein – Antzerki bertsioa 

6 eta 12 urte bitarteko haurrei zuzendua. 
     Garbi Losada eta José Antonio Vitoria-ren Testu eta  

Zuzendaritza. 
Koldo Losada eta Iñigo Aranbarri aktoreekin.  
Euskara eta gaztelaniazko bertsioak.  
2010 

 

 
Jai Alai 

Kalerako dantza ikuskizuna. Aukeran Dantza Konpainiarekin 
ekoiztua.  
Garbi Losada y José Antonio Vitoria-ren sorkuntza eta 
zuzendaritza.  
2010. urteko maiatzan estreinatua.  
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Emotikon  

Zuntzezko arkitektura konplexu baten barruan antzerki 
esperientzia bat.  
Garbi Losada-ren sorkuntza eta zuzendaritza. 
Espazio eszenikoa: José Antonio Vitoria.  
Euskara / Gaztelera / Ingelesa / Frantzesa 
2009. urtean estreinatua.  

 
Lola ikusten baduzu, esan aberatsa dela  

Garbi Losada-ren textua eta zuzendaritza. 
Lierni Fresnedo, Ainhoa Ayerbe eta Kandido Uranga 
aktoreekin. 
Euskara eta Gatelania 
2008. urtean estreinatua. 
 

 
El jefe de todo esto.  

Lars Von Trier-en filman oinarritua. 
Oscar Terol, Elena Irureta, Koldo Losada, Josean 
Brengoetxea, Mila Espiga eta Carlos Nguema aktoreekin. 
2007. urtean estreinatua.  
 

 
El vendedor de tiempo   

Komedia musikala. Fernando Trías de Bes idazlearen izenburu 
bereko obran oinarritua. 
Garbi Losada-ren bertsio eta zuzendaritza. 
Joxan Goikoetxea-ren jatorrizko musika. Carlos Nguema-ren 
koreografia. 
2006. urtean estreinatua.  

 

 
Einstein  

6 eta 12 urte bitarteko haurrei zuzendua.  
Konplexu puzgarri baten barruan.  
Garbi Losada eta José Antonio Vitoria-ren testua eta 
zuzendaritza. 
Mikel Sarriegi aktorearekin. 
Euskera / Gaztelania 
2005. urtean estreinatua.  

 
 
El Decameron / Dekameroia  

Giovanni Boccaccio-ren eleberrian oinarritua.  
José Antonio Vitoria eta Garbi Losada-ren bertsioa.  
Garbi Losadak zuzendua 
2004. urtean estreinatua.  
 



24 

 
Como agua para chocolate. 

Laura Esquivel-en eleberrian oinarritua. 
Garbi Losada-ren dramaturgia eta zuzendaritza.  
Aitor Amezaga-ren musika. Pedro Moreno-ren jantziak. 
Fernando González Ansá-ren eszenografía.  
2004. urtean estreinatua.  

 

 
Kikirisalda / Sopa de ganso 

Kaleko ikuskizuna. 
Garbi Losada-ren gidoi eta zuzendaritza.  
Euskara / Gaztelania  
2003. urtean estreinatua.  

 

Las mujeres de verdad tienen curvas.   
Josefina López- en testua.  
Garbi Losada-ren bertsio eta zuzendaritza. 
Lillian Couri, Isabel Díaz, Yeyé Báez, Edelweis Hdez, Sara 
Cozar, Saskia Guanche eta Leticia Martín aktoresekin. 
2003. urtean estreinatua.  
Premio  Ercilla,  Actriz  Revelación 2005,  Leticia Martín. Nominación 
Premio Público Ciudad de Barcelona 2005 Mejor Obra, Mejor Actriz 
y Mejor Dirección. Premio Mejor Montaje. VI Certamen Nacional de 
Teatro La Garnacha Haro 2003 y Nominación a Lilliam Kouri como 
mejor actriz. 

 
Kókorokó  

2 eta 7 urteko haurrei zuzenduriko antzezlana.  
Garbi Losada-ren textua eta zuzendaritza.  
Miren Ibarguren eta Gorka Otxoa aktoreekin.  

       Euskara / Gaztelania  
2002. urtean estreinatua. Finalista Premio Max de las Artes 
Escénicas Mejor autor euskera 2004 a Garbi Losada. 

 

El amigo de John Wayne / John Wayneren laguna 
Garbi Losada-ren textua eta zuzendaritza.  
Koldo Losada, Martxelo Rubio, Mila Espiga, Javi Tolosa eta 
Teresa Calo aktoreekin.  
Toledo-ko Teatro de Rojas zuzendaritza onenaren finalista (2004). 
Emakumezko Eszena Zuzendari sariaren irabazle. 2003. 
Urteko Donostia Antzerki Saria eta 2002. Urteko Ercilla 
Sariaren irabazle.  
Euskara eta Gaztelania 
2002. urtean estreinatua. 

 
Gus eta Gas 

Haurrei zuzenduriko ikuskizuna.  
Garbi Losada eta Bego Losada-ren textua 
Garbi Losadak zuzendua 
2001. urteko Max Saria Euskarazko autore hoberenari.  

2001. urtean estreinatua  
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Manolito Gafotas  

 Elvira Lindo-ren obran oinarritua.  
        Garbi Losada-ren dramaturgia eta Zuzendaritza.  
        Finalista Premio 2001. Urteko ADE Sariaren finalista.  
        Euskara / Gaztelania 
        1999. urtean estreinatua 

 

 
Desperrados.  

José Antonio Vitoria eta Garbi Losadak idatzia 
Garbi Losadak zuzendua.  
Euskara / Gaztelania 
1998. urtean estreinatua. 
Mejor Actor de Teatro, Unión de Actores Vascos 1999, Koldo 
Losada. Actriz Revelación, Unión de Actores Vascos 1999, 
Nagore Aranburu 
 

 
Lamiak  

Egile eta Zuzendaritza: Garbi Losada 
Euskara / Gaztelania  
1996. urtean estreinatua 

 
Robinson Crusoe  

Daniel Defoe-ren eleberrian oinarritua 
Garbi Losada-ren gidoi eta zuzendaritza. 
Euskara / Gaztelania. 
1994. urtean estreinatua. 
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Sariak:  
 
 Donostia Antzerki Saria (2015) “Maitasunaren ostean maitasuna” / “El amor después del amor” 

antzezlanari. 
 Toledo-ko Teatro de Rojas zuzendaritza onenaren saria (2014) Garbi Losada-ri “El nombre de 

la rosa” antzezlanagatik. 
 Ercilla Saria Finalista (2014), “El nombre de la rosa” antzezlanagatik.  
 Arte Eszenikoen AIXEGETXO SARIAK 2011 Koldo Losada-ri. 
 J.M. Rodero Publikoaren Saria 2014 (Torrejon de Ardoz) “Maitasunaren ostean maitasuna” / “El 

amor después del amor”antzezlanari, eta Emakumezko Eszena Zuzendarien Bigarren Saria 

Garbi Losada-ri. 
 Ercilla Saria Finalista (2014), “El amor después del amor” / “Maitasunaren ostean maitasuna” 

antzezlanagatik.  
 Premio AIXE GETXO 2011, Artes Escénicas, a Garbi Losada por la labor teatral 
 Arte Eszenikoen AIXEGETXO SARIAK 2011 Garbi Losada-ri. 
 Bombin de San Isidro saria (2011) Carlos Sobera eta Mar Regueras aktoreei, “La Guerra de los 

Rose” antzezlanagatik. 
 Bilboko Aste Nagusiko (2011) saria Carlos Sobera aktoreari “La Guerra de los Rose” 

antzezlanagatik. 
 Euskarazko Testurik Onenaren Max Saria 2010 Garbi Losada-ri “Putzuak lehortzen” testuagatik. 
 Torrejón de Ardoz Emakumezko Eszena Zuzendarien Lehen Saria (2009) Garbi Losada-ri 

“Secando charcos” / “Putzuak lehortzen” antzezlanagatik.  
 Ercilla Saria (2005), Leticia Martín-i aktore errebelazioa gisa “Las mujeres de verdad tienen curvas” 

antzezlanagatik.  
 Bartzelona Hiriko Publikoaren Sarian izendapena (2005), obrarik onena, aktorerik onena eta 

zuzendaririk onenagatik ‘Las mujeres de verdad tienen curvas’ ikuskizuna.  
 Toledo-ko Teatro de Rojas antzokian Idazle Onenarik Saria 2004 Finalista Garbi Losada-ri “El 

amigo de John Wayne” antzezlanagatik. 
 La Garnacha Saria (Haro 2003) antzezlan onenari eta izendapena Lillian Kouri-ri aktorerik onena 

bezala Las mujeres de verdad tienen curvas antzezlanagatik.   
 Euskarazko Testu Onenearen Max Sarirako izendapena Garbi Losada-ri “Kokorokó” testuagatik 

(2004). 
 Torrejón de Ardoz Emakumezko Eszena Zuzendarien Lehen Saria (2003) Garbi Losada-ri “El 

amigo de John Wayne” antzezlanagatik.  
 Donostia Antzerki Saria (2003) “John Wayneren laguna” / “El amigo de John Wayne” antzezlanari. 
 Ercilla Saria, Bilboko Udala, 2002 urteko Euskadiko Ekoizpen Onenari 
 Arriola Saria 2002 Garbi Losada-ri antzerkian eginiko lanagatik. 
 Antzerkiko Aktorerik Onenaren Saria, Euskal Aktoreen Batasuna 2002, Belen Cruz-i “Manolito 

Gafotas” antzezlenean eginiko lanagatik.  
 Zuzendaritza ADE Saria 2001 finalista, Garbi Losada “Manolito Gafotas” antzezlanagatik. 
 Euskarazko Testurik Onenaren Max Saria 2001 Begoña Losada eta Garbi Losada-ri “Gus eta 

Gas” testuagatik. 
 Txema Zubia Saria 2000 antzerki ekintzaile onenari, Garbi Losada. 
 Toledo-ko Teatro de Rojas antzokian aktorerik onenaren finalista (2000) Koldo Losada 

“Manolito Gafotas” antzezlanagatik. 
 Antzerkiko Aktorerik Onenaren Saria, Euskal Aktoreen Batasuna 1999, Koldo Losada-ri 

“Desperrados” antzezlean eginiko lanagatik. 
 Aktore errebelazio saria, Euskal Aktoreen Batasuna 1999, Nagore Aranburu-ri “Desperrados” 

antzezlanean eginiko lanagatik.  
 Euskadiko Antzerki Gazte Saria 1987 Garbi Losada-ri “Últimos pasos de un caballero andante” 

antzezlanagatik. 
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Honako taldearen proiektua: 

943 278 109 / adosteatroa@adosteatroa.com 
Donostia Ibilbidea 102 ‐ Pabellón 2. 20115 Astigarraga 

www.adosteatroa.com 
 


