
KASILDA, bukatzen ez den sua

-Ikuskizuna eta konpainiaren material osagarria-

Konpainia:

2012ko  ekainean  osatzen  da  Saioa  Iribarren  eta  Ander  Basalduaren  eskutik,  biak
Bartzelonako “Escuela Internacional de Teatro Estudis Berty Tovías” eskolan ikasiak.

Jacques  Lecoq  maisu  frantsesaren  pedagogiari  amen  eginez,  Goitibera  konpainiaren
antzerkia  mugimenduan  oinarritzen  da,  ikuspegi  ezberdinak  lantzen  dituelarik  (kluna,
maskarak, pertsonaiak, bufoiak...).

TEATRO a la BOINA kolektiboaren parte dira (www.teatroalaboina.tk). Hauekin Pabilioi Nº6-
eko Antzerki  arinaren IV.  Jardunaldietan publikoaren saria eskuratzen dute “I’M A REAL
ARTIST” lanagatik.

Berriki  Pabilioi  Nº6-eko  Antzerki  arinaren  VII.  Jardunaldietan  Kriselu  saria  euskarazko
piezarik onenari eta publikoaren saria eskuratzen dituzte AMATXIK DIXIT lanagatik eta aldi
berean YIJAAA!!! euren kaleko lehen ikuskizuna estreinatzen dute Leioako Umore Azokan. 

Beste  aldetik  lan  pedagogiko  bat  garatzen  dute,  urte  osoko  ikastaroak  zein  ikasataro
trinkoak emanez (antzerki fisikoa, kluna, maskarak...).

Saioa Iribarren (Iruñea - 1983)

Bere jaioterriko Arte eta Lanbideetako Eskolan ikasi ostean, Bartzelonara aldatu egiten da.
Bertan,  besteak beste  Alain  Vigneauk zuzendutako arteterapia  formakuntza (2005-2008)
burutzen  du  eta  Merche  Ochoaren  eskutik  bere  klun  formakuntzari  hasiera  ematen  dio.
Ikasketa eszenikoei  lehentasuna emanez, “Escuela Internacional  de Teatro Estudis Berty
Tovías”  (2008-2011)  eskolako  antzerki  fisikoko  bi  urteko  formakuntza,  sormenean
oinarritutako hirugarren urte batekin osatzen du, Titzzina konpainiak gidatua.
Goitibera konpainiaren sortzaile da eta bertan aktore zein zuzendari eta idazle giza lan egiten
du. Goitiberak Jacques Lecoq maisu frantsesaren pedagogia jarraitzen du, mugimenduan
oinarritutako  antzerkia  jorratuz,  eta  ikuspegi  ezberdinak  landuz  (kluna,  maskarak,
pertsonaiak, bufoiak...).
Zuzendari bezala, 2016-an Teatro a la Boina kolektiboaren “I’m a real Artist” (P6-ko antzerki
arinaren  publikoaren  saria),  2019-an  Goitibera-ren  “AMATXIK  DIXIT”  (P6-ko  antzerki
arinaren Kriselu  saria  euskarazko piezarik  onenari  eta  publikoaren saria)  eta  2019/20an
Logela  Multimediaren  “Tartalo”  umeentzako  ikuskizunean  lan  egin  du  besteak  beste.
Zuzendutako azkenengo lana “Adela eta Martirio, Bernarda Albaren etxean” izan da, Naita
Produkzioak ekoiztua 2020an.

www.doyoubuzz.com/saioa-iribarren

http://www.doyoubuzz.com/saioa-iribarren
http://www.teatroalaboina.tk/


Ander Basaldua (Bilbo-1984)

Antzerkilaria  eta  klun-a.  Gaztarotik  arte  eszenikoen arlo  ezberdinak (antzerkia,  dantza...)
ukitzen ditu,  2009an Klun-a  ezagutu  arte.  Honek  Buenos Airesera  bultzatzen du,  maisu
anitzekin (Guillermo Angelleli,  Cristina Martí,  Marcelo Katz...)  ikastera.  Egonaldi  horretan,
klun  formakuntza,  bestelako  ikastaroekin  aberasten  du;  akrobazia,  dantza,  magia  eta
maskarak, besteak beste. Maskarak medio, Lecoq-en pedagogia ezagutzen du.

Bartzelonara  aldatu  egiten  da  “Escuela  Internacional  de  Teatro  Estudis  Berty  Tovías”
eskolan, pedagogia horretan sakontzeko (2010-2012). Denboraldi horretan, Philippe Gaulier
edo Gabriel Chamé-ren neurriko maisuekin ikastaroak eginez klun formakuntzari jarraipena
ematen dio.

Goitibera konpainiaren sortzaileetako bat da eta Teatro a la Boina kolektiboaren parte da.
Aldi berean, Transeduca, Teatro Paraíso, Markeliñe edo Laurentzi producciones bezalako
ekoizle eta konpainia ezagunen sormen ugarietan lan egin du aktore gisa.

Beste aldetik, ikastaroak ematen ditu (antzekia, kluna, maskarak…).

www.doyoubuzz.com/ander-basaldua

Leire Orbe

Leire  Orbe  (Barakaldo,  1988).  8  urterekin  hasten  ditu  antzerki  ikasketak  BAI  eskolan.

Ondoren,  Getxoko Antzerki Eskolan Arte Eszenikoko ikasketak eta soinu-teknikariaren goi-

mailako zikloa burutzen ditu.

Lástima Teatro konpainia osatzen du beraiekin honako sorkuntzetan lan eginez:  Parejas o

trio, Mazedonia, The txou Must go on, El diablo del teatro. Aldi berean beste konpainiekin ere

lan egin du: Noche de Reyes (C. Baiges), Teatro mohicano (R. Barea), Planteamiento, nudo

y desenlace (G. Etxegarai). 

Kamera aurrean, Goenkale telesailean parte hartzen du, bi urtez ETBko Y punto saioan lan

egiten du eta hainbat film labur egiten ditu.

Gaur  egun,  Barakaldoko  Arimaktore  antzerki  aretoaren  kudeaketa  darama  beste  7

pertsonekin batera.

http://www.doyoubuzz.com/ander-basaldua


Aiora Sedano

12 urterekin Bonbolinak talde amateurrean hasten da Aintza Uriarte-ren zuzendaritza pean

eta 2003an aktorerik onenaren Electra saria eskuratzen du.

BAI eskolan (Bizkaiko Antzerki Ikastegia) arte eszenikoen ikasketak burutzen ditu.

Karrera  bukatu  aurretik  Kukubiltxo  konpainiarekin  lanean  hasten  da  eta  “Agujeros  en  el

cielo” filman parte hartzen du, bestelako laburmetrai eta bideokilip eta publizitate iragarkietan

bezala.

Glu-Glu, Eidabe, Hortzmuga eta Teatro Arriaga bezalako konpainiekin lan egiten du eta bere

ekoizpen  propioak  aurrera  eramaten  dituzten  taldeak  sortzen  ditu  egun  horiekin  lanean

jarraitzen duelarik: Anodino Teatroa, Plataforma Tirante kolektiboa eta Bibote gorriak.

KASILDA, bukatzen ez den sua-ren dosierra:

https://drive.google.com/file/d/1RGOPE-C7F3YEt35nIqK7-E0G1ZOkWWRh/view?
usp=sharing

KASILDA, bukatzen ez den sua-ren promozio bideoa:

https://youtu.be/kfhcppY7nj4

Antzezlana, konpainia eta bere kideei buruzko informazio gehigarria duen web-
orria:

http://www.goitibera.info/

Konpainiaren beste lanen bideoak:

 I’m a real Artist: https://vimeo.com/22749161   (Teatro a la Boina kolektiboarekin)
 YIJAAA!!!: https://youtu.be/toRcfu611Bk
 Amatxik Dixit: https://www.youtube.com/watch?v=R32Uvb4aUNU

 

https://youtu.be/kfhcppY7nj4
https://www.youtube.com/watch?v=R32Uvb4aUNU
https://youtu.be/toRcfu611Bk
https://vimeo.com/22749161
http://www.goitibera.info/
https://drive.google.com/file/d/1RGOPE-C7F3YEt35nIqK7-E0G1ZOkWWRh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RGOPE-C7F3YEt35nIqK7-E0G1ZOkWWRh/view?usp=sharing

