BERDINTASUN Zerbitzuaren Jarduerak
BERDINTASUN TAILERRA

EMAKUME TAILERRA

“BALIO-HEZKUNTZA, ESKUBIDE- eta
AUKERA-BERDINTASUNA”

“EZ GARA GONBIDATUAK,
PROTAGONISTAK BAIZIK.
GEURE BIZIAK DIRA,
GURE MUNDUA DA”

Urriak 1, astelehena: 9:00-11:30 edo 12:00-14:30
Urriak 8, astelehena: 9:00-11:30 edo 12:00-14:30
Hizlaria: Ana Beaumont
Prezioa: Doan
Izen-ematea: Berdintasun zerbitzua, Oltza Zendeako
Udala
Norentzat. Administraziori loturiko eragileentzat eta
administrazioko langileentzat.
HELBURUAK: Eragileak eta langileak teknikoki
gaitzea, genero ikuspegia beren ekintza politikoan
zeharkakotasunez txerta dezaten toki entitatean,
genero-berdintasuna ardura politikoak dituztenen lanagendan sartze aldera.
Sentsibilizatzea, toki biztanleriak berdintasun arloan
zer premia dituen atzemateko eta politika publikoen
genero-inpaktua aztertzeko.
Zergatik diraute desberdinkeriek legez berdinzalea den
gizarte batean? Zer da genero-ikuspegia? Zertarako
eta nola txertatu gure lanean? Zer da eta nola
funtzionatzen du genero indarkeriak?

Azaroak 12, 19 eta 26 (astelehena)
Ordutegia: 19:00-21:00
Hizlaria: Ana Beaumont
Prezioa: 5 € erroldatuak/ez erroldatuak
Izena eman behar da:
Berdintasun Zerbitzua, Oltza Zendeako Udala
Zendeako emakumeentzat.
HELBURUAK: Desberdinkeria eta bazterketa egoerak
mantendu eta babesten dituzten egitura sozial eta
politikoak agerraraztea.
Elkarrekin gogoeta egitea, genero ikuspegitik,
emakumezkoen eta gizonezkoen sozializazioren hainbat
osagairen gainean.

5

BERDINTASUN Zerbitzuaren Jarduerak
ARGAZKIGINTZA TAILERRA

ARGAZKI ERAKUSKETA

TAILER PARTE-HARTZAILEA, EMAKUME
EZKONTATUAK, GENEALOGIA FEMINISTA
ARTEAREN HISTORIAN

“EL BURDEL DE LOLA”
Azaroaren 16tik 25era bitarteko astea
Ordutegia: goiza 11:00-13:00; arratsaldea 18:00-20:00
Ororbiako Kulturgunea

Azaroak 15, osteguna.
Ordutegia: 19:00-21:00
Azaroak 16, ostirala.
Ordutegia: 19:00-21:00
Azaroak 17, larunbata.
Ordutegia: 10:00-14:00
Hizlaria: Silvia Ayerra
Prezioa: 5 €
Izena eman behar da:
Berdintasun Zerbitzua,
Oltza Zendeako Udala
Oltza Zendeako pertsoneentzat.
HELBURUAK: Tailerrak artearen historia androzentrikoaren
berrikuspena proposatzen du, jenioaren ideia desmuntatuta,
eta nola normaltzat jo dugun korrelatu femeninorik ez izatea.
Paraleloan egindako ibilbide bat mugimendu feministaren
historian barrena.
LEHEN SAIOA: KRITIKOKI KOKATUKO GARA Artista sorta
zabala berrikusiko dugu, pintura klasikotik hona gure orainak
eraikitzen dituztenak, etorkizun aukera berriak imajinatu eta
sortzeko.
BIGARREN SAIOA: IRUDIEN TRATAMENDU KOLEKTIBOA
Arte feministaren garrantzia aztertuko dugu, kolektiboki
tratatu nahi ditugun irudien gaineko eztabaida sortuta.
Irudiak geureak edo besteenak izan daitezke. Internetetik
ateratako argazkiak, eskuz egindako marrazkiak, argazki
zaharrak eta testu idatziak eraman ditzakegu, eta jakina,
guk egindako argazkiak ere bai.
HIRUGARREN SAIOA: KALEKO ARGAZKI-EKINTZA.
Denon artean, kaleko ekintza bat sortuko dugu. Kalean
esku hartzeko irudiak aztertu,, eta haiekin, talde ekintza bat
eginen dugu. Horretarako, Rasterbator programa erabiliko
dugu (ez da deskargatu beharrik) irudien pixelak guk nahi
dugun tamainara aldatzeko. Behin itsasgarria eginda,
irudiak itsastera aterako gara. Kalera!
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SOLASALDIA: PSYLAN
EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIA,
SISTEMA MAKUR BATEN ERREAKZIOA
Azaroak 22, osteguna. Ordua: 19:30 Hizlariak: Ainara
Iraizoz eta Yolanda Resano Prezioa: Doan

BERDINTASUN Zerbitzuaren Jarduerak

VII. ZINEMA ZIKLOA:
EMAKUMEAK
K 2018-19
IKASTURTEA
FILMA

SINOPSIA
Izenburua: “SU MEJOR HISTORIA”
Zinema talde britainiar batek aberriaren aldeko film
bat egiteko enkargua jaso du, soldadu ingelesei adorea
emateko, hegazkin naziek Londres Bigarren Mundu Gerran
bonbardatu ondoren. Sexuen arteko egiazko gudua sortuko
da, ordea, eta horrek arazoa eraginen du. Komedia.

Izenburua: “7 DIOSAS”
Goako hondartza zoragarrian, Frieda argazkilari
arrakastatsuak bere lagunik onenak bildu ditu ezkontza
bezperan. Taldea Indiako gizarte modernoaren adibidea
da. Dena prest dago ospakizun gauerako. Xehetasun txiki
bat falta da, ordea; Friedak ez die esan lagunei norekin
ezkontzera doan. Komedia dramatikoa.

NOIZ/ORDUA/
NON
Urriak 19,
ostirala
20:00etan
Aratzuriko
Kontzejua

Azaroak 2,
ostirala
20:00etan
Asiaingo Kontzejua

Izenburua: “LA HABITACIÓN”
Jack bost urteko haur bat da, eta berarentzat, logela da
mundu osoa, hots, jaio, jan, jolastu eta amarekin ikasten
duen lekua. Gauez, amatxok armairuan sartzen du lotara,
Nick zaharra etortzen bada ere. Logela Jacken etxea
Abenduak 14,
baita. Amarentzat, berriz, zazpi urte itxita daraman gela
ostirala
ziztrina da, hemeretzi urte zituenetik bahitua baitago.
Adorez eta asmamen handiz, neska gazteak bizitza bat 20:00etan Ororbiako
Kulturgune
sortu du semearentzat toki txiki horretan, eta harenganako
maitasunak soilik ematen dio indarra egoera jasanezin hori
jasateko. Jacken jakin-mina,
mina, ordea, handitzen doa amaren
etsipenarekin batera, amak ederki baitaki logelak ezin
izanen diela muga jarri bi gauza horiei luzaroan. Drama.
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FILMA

SINOPSIA

NOIZ/ORDUA/
NON

Izenburua: “LADY BIRD”
Bere buruari “Lady Bird” (Saoirse Ronan) esaten dion neska
gazte bat Kalifornia iparraldera joan da bizitzera institutuko
azken ikasturtea han emateko. Artezalea da eta Ekialdeko
kostaldean bizitzeko ametsa du. Neska bere bidea aurkitzen
saiatuko da, amaren itzal babesgarritik kanpo ibiltzeko.
Komedia.

Urtarrilak 18
Ostirala,
20:00etan
Ororbiako
Kulturgune

Izenburua: “UNA RAZÓN BRILLANTE”
Neïla Salah Parisko hiri-inguruko neska gazte bat da eta
abokatua izatea du amets. Parisko zuzenbide fakultaterik
Otsailak 15
garrantzitsuenean matrikulatu da, baina lehen klase egunean
enfrentamendu bat dauka Pierre Mazardrekin, hau da, irakasle
Ostirala,
liskarti samar batekin. Jarrera horretaz ohartuta, irakasleak
20:00etan
Neïlari lagundu nahi dio maila nazionaleko proba garrantzitsu Oltzako Kontzejua
bat prestatzen. Zinikoa eta zorrotza izanik ere, Pierre da Neïlak
behar duen laguntzarik onena, baina horretarako, biek ere
aurreiritzi batzuk gainditzen hasi beharko dituzte. Komedia.
Izenburua: “MUJERES DEL SIGLO 20”
70eko hamarkadaren bukaeran, hiru emakumek maitasuna
eta askatasuna sentitu nahi dituzte Kalifornian. Aldi berean,
mutil nerabe batek heldutasunerako bidea biziko du, emakume
horiek inguraturik (ama eta amaren bi lagun), eta betiko
Martxoak 7
markatuko dute. 1979. urtea da. Santa Barbaran, Dorothea
Fields (Annette Bening) emakume ezkongabe adoretsua da,
osteguna
eta 15 urteko semea (Jamie -Lucas Jade Zumann-) heztea du
20:00etan
kezka-iturri nagusi, kultura errotik aldatzen ari den matxinada Izkueko Kontzejua
garai eta giro betean. Semea menderatu ezinik, Dorotheak
bi emakume gazteren laguntza eskatuko du: Abbie (Greta
Gerwig), espiritu libreko punk artista bat, ama eta semearen
etxean gonbidatu gisa bizi dena, eta Julie (Elle Fanning),
auzokide buru-azkarra eta probokatzailea. Komedia.

www.ayuntamientoolza.com
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