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SINOPSIA 

Urteak itxita daramatza Dumontarren kabaret zaharrak baina Rose 
eta Juliettek ateak berriro irekiko dituzte. Lokal honetan hainbat 
artista arituko dira bezeroen egonaldia arintzen. Baina artista hauen 
egonaldia ez da batere arina izango. Teilatu desberdinen azpian 
jaioak eta berdinaren azpian elkartuta, euren biziak, ametsak eta 
ametsgaiztoak elkarbanatuko dituzte. Argiak eta itzalak. Agurrak 
eta ongietorriak. Enkajea, lentejuelak eta ezpain gorriak. Bertan 
emango diren tirabiren testigu izango da ikuslea Cedric Flamcourtek 
gidatuta. 

 

OBRAREN INGURUAN TALDEAK DIOENA 

Martxan daukagun proiektuak orain arte egin dugunarekin zeharo 
hausten duela esan genezake. Frantzian kokatuko litzateke, 
kabaretak arrakasta zuen garaian eta beraz, Kabaret estiloko 
emanaldi bat izango litzateke. Proiektu honekin, ikusleen adin maila 
pixka bat igotzea nahiko genuke.  

Gure helburua emanaldi ikusgarriagoa egitea da, orain artekoa alde 
batera utzi eta emanaldi eraberritu bat eskaintzea da. Proiektu 
honek dantza, abesti eta gidoia aldetik lan gehiago eskatzen du. 
Dantza eta abestiak elaboratuagoak eta zailtasun handiagokoak 
dira, honela ikusgarritasuna irabaziz. Istorioak ikuslearen atentzioa 
momenturo izango du, bertan normalean telebistan ikusten ez diren 
istorioak kontatuz. Ohituta gauden estandaretatik at dago, ikusleari 
zer pentsatua ematen diotelarik. Erlazio toxikoen eragin negatiboa, 
perfekziorako joerak duen kaltea, itxuraren garrantzi eza, 
bazterketa soziala… publikoari balore positiboak irakastea da 
helburua. Oraingo honetan, istorioa garatzeko orduan 

partehartzaile guztiek eman dute euren iritzia eta aktiboki jardun 
dute sormen prozesuan, honek denbora gehiago eskatu arren 
istorioa aberatsagoa delarik. 
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FITXA ARTISTIKOA 

 

IRAUPENA: 2 ordu (atsedenarekin). 

ADINA: 10 urtetik gorakoentzat gomendatuta. 
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TALDEA 

Bigoterik Gabea Antzerki Taldea 2010 urtean sortu zen, Azkoitiko 
Xabier Munibe Ikastolako 7 ikasleren eskutik, adina dela eta ezin 
zutelako antzerki eskolan jarraitu. Hasieratik helburu garbia zuen 
taldeak, antzerkirako afizio eta grina sustatzea herrian. Zenbait 
obra egin ziren hasiera hartan “Kontuk eta Komerik” eta “Bebarrun 
Maxixatzen” eta umeentzat bideratutako “Lore Lorea”, “Lapurlisa”, 
“Kresala Zoroetxea” eta “Bigoterik Gabea Kolore Bila”. 

Honekin batera antzerki eskolaren zuzendaritza hartu zuten 
sortzaileek. 25 ikaslerekin hasi eta gaur egun 80 ikasle baino gehiago 
dituzte, apurka-apurka herrian antzerkirako joera handitzen doala 
ikusi dutelarik. 

2013an orain artekoarekin zerikusirik ez zuen proiektu batean 
murgildu ziren taldeko kideak, formatu handiko antzerki musikalena 
hain zuzen. Hautaketa proba bat egin ostean Azkoiti ta Azpeitiko 25 
gaztetxoz osatu zuten taldea eta 2014ko ekainean  “Rise And Shine” 
antzerki musikala estreinatu zuten. Donostian XXII. Gazteen 
antzerki topaketetan eszenaratze onenaren saria jaso zuen eta 
Cocacolak antolaturiko Gazteen Buero Sarietan EAEko antzerki obra 
onenaren saria eskolaz kanpoko mailan. 

Ondoren, 2015ean, bigarren obra prestatzen hasi ziren “Shine 
Again”. Kasu honetan, eszenatoki gainean guztira 40 pertsona ikus 
zitezkeen. Obra honek Donostiako Antzerki Topaketetan aipamen 

berezia jaso zuen obra honek eskatzen duen lanagatik eta 
ikusgarritasunagatik eta Cocacolaren Buero saria jaso zuen beste 
behin. 

2017an berriz “K-Baret” antzerki musikalaren sortze prozesuan 
murgildu zen taldea. Kasu honetan, Azkoitia, Azpeitia, Zarautz eta 
Oikiako 30 pertsonaz osatua. Ordura arte egin dutenarekin 
zerikusirik gabea, landuagoa eta publiko helduago bati bideratua. 
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SARE SOZIALAK 

INSTAGRAM: kbaretmusikala 

FACEBOOK: K-baret Antzerki Musikala 

 

IKUSTEKO eta ENTZUTEKO 

Laburpen bideoa: 
https://www.youtube.com/watch?v=YI7SzOW_s90  

Bideo promozionala: 
https://www.youtube.com/watch?v=G0VLX0QnpNc  

Argazki gehiago: 
https://www.flickr.com/photos/kulturaz/sets/72157678106878447  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YI7SzOW_s90
https://www.youtube.com/watch?v=G0VLX0QnpNc
https://www.flickr.com/photos/kulturaz/sets/72157678106878447
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