


Linfraviolet Konpainiak (Reims, Frantzia) gorputz espresioa, dantza eta animazio-zi-
nema uztartzen dituen ikuskizun bat antzezten du.

Helduen eta umeen amestea eragiten dion eta irudimena estimulatzen duen espe-
rientzia, familia partekatzeko saio ludiko eta kreatiboa batek.

Urriak 19 larunbata  /  Irekitze saioa  /  Arte Ederren Museoan 12:00



HOLLY ON THE SUMMER ISLE Animazioa
12’ 58” DANIMARKA, Euskera, azp.: gaztelania
Karla Nor Holmbäck 

Holly asperturik dago aitonaren etxean. Esploratzera 
joan nahi du, eta aitonak dagoeneko zer esploratu ez 
dagoela esaten dion arren, ez du etsiko.

 

GRIZZY AND THE LEMMINGS Animazioa
7’ 02” FRANTZIA, Elkarrizketarik gabe
Victor Moulin

Aizkora magiko batek Grizzy ebaki eta izaera erabat 
aurkakoak dituzten bi hartz berdin-berdin sortu dira: bat 
erabat petrala da eta bestea zeharo eztia.

SIEN VAN SELLINGEN Fikzioa
9’ 34” HOLANDA, Euskera, azp.: gaztelania
Pieter Verhoeff 
 
Holandako nekazari baten alabak bere familiari eta egu-
neroko bizimoduari buruz idazten du, baina batez ere 
bere ahizpa txikiari, Sieni, buruz. Ahizpa neskatila se-
tatia da, ez ditu soinekoak jantzi nahi, futbolean jokatu 
nahi du eta orotariko arazotan sartzen da.

IAN, UNA HISTORIA QUE NOS MOVILIZA-
RÁ Animazioa
9’ 41” ARGENTINA, Elkarrizketarik gabe
Abel Goldfarb 

Ian garun-paralisiarekin jaio zen. Guztiok bezalaxe, la-
gunak izan nahi ditu. Hori lortzeko ahalegina egin behar 
du, inork ez bezala. Jasaten dituen diskriminazio, bull-
ying eta ezaxolaren ondorioz egunetik egunera bere jo-
las ataritik urrundu egiten da. Baina Ianek ez du horren 
azkar etsiko eta sinesgaitza dena lortuko du.

Urriak 20 igandea  / +6 urte gomendatua  /  Arte Ederren Museoa12:00



NOEL Fikzioa
12’ 38” ESPAINIA, Gaztelania, azp.: euskera
Kike Arroyo 

Noelek 8 urte bete ditu, eta bere urtebetetze-egunean 
bere irakasleak mozorro-joko bat antolatu du ikaste-
txean. Bere pertsonaia kuttuna bezala mozorrotuta, 
bere zaletasuna partekatzen duen lagunen bat aurki-
tuko duela uste du.

MY BEST FRIEND Animazioa
4’ 04” ESPAINIA, Gaztelania, azp.: ingelesa
Myriam Ballesteros

Carola nerabe trebe baina ezerosoa da. Behinola robot 
bat eraikitzea erabakitzen du. Baina istripu batek Annie 
hondatzen du, androide txinpartatsu eta maitagarria, 
Carolak inoizko urtebetetze-festa ero eta dibertigarriena 
izan dezala ziurtatzen duena.

CRAYONA Animazioa
2’ 14” AEB, Euskera, azp.: gaztelania
Aishwarya Sadasivan

Koloredun arkatz kaxa baten antzera, Estatu Batuak 
arraza anitzeko jendez beteriko kaxa bat da. Bidali nahi 
dudan mezuak “Aniztasuna ederra da” dio.

TWO EDGES OF EARTH Fikzioa
2’ 30” IRAN, Elkarrizketarik gabe
Sahar Mahmoudi

Aisiarako gune batean mutiko batek kometa, puztuki eta 
jakiak saltzen ditu, eta neskato bat leku berera iristen da 
aitarekin kometak erosi eta dibertitzeko asmoz. 
 

Urriak 20 igandea  / +6 urte gomendatua  /  Arte Ederren Museoa12:00



CAT LAKE CITY Animazioa
6’ 42” ALEMANIA, Elkarrizketarik gabe
Antje Heyn

Percy Cat desiratzen dago Cat Lake Cityn atseden egun 
bat igarotzeko, oporraldien paradisuan. Baina lekua ez 
da berak espero bezalakoa. Xukadera bera ere ez da 
berak uste bezain segurua…
 

MILES AWAY Animazioa
3’ 31” SUITZA, Elkarrizketarik gabe
Barbara Brunner 
 
Miles hareatza batean ari da jolasten. Motel eta sigi-sa-
ga eran astigarraren hosto bat ikusi du erortzen eta bere 
irudimena lehertu egin da. Bat-batean atrakzio-parke 
baten erdian dago eta bere lagunik onena orgatxo ba-
tean dagoen zuhaitz bat da.

NAGIA Animazioa
3’ 37” ALEMANIA, Elkarrizketarik gabe
Julia Ocker 

Nagiak izozkia jan nahi du, baina zoritxarrez motelegia 
da.

KOYAA-Ezabagoma bizkorra Animazioa
2’ 45” ESLOVENIA, Elkarrizketarik gabe
Kolja Saksida 

Koyaak untxi txiki eder batzuk marraztu ditu paper zati 
batean, eta markoztatu egin ditu. Bere ezabagoma al-
boan ustera doanean, hura jauzika eta erasoan hasten 
da! Koyaak irtenbide azkarra behar du anabasa horre-
tan.

Urriak 20 igandea  /  +2 urte gomendatua  /  Arte Ederren Museoa 17:00



SUPER BOOBA Animazioa
3’ 38” ERRESUMA BATUA, Elkarrizketarik gabe
David Petrosyan

Booba ezohiko gauzei aurre egin, lagunei lagundu eta 
dibertitzeko aukera ematen dioten super botereak ditue-
la ohartzen da.

WAWEL DRAGON, The real story Animazioa
3’ 07” ERRESUMA BATUA, Euskera, azp.: gaztelania
Roksana Pierzga

Gaztelua burugabe baten eskuetan uztea erabakitzen 
duen errege bati buruz bi mutikok kontatutako ipuina... 

JIRAFA Animazioa
3’ 37” ALEMANIA, Elkarrizketarik gabe
Julia Ocker 

Jirafatxoak zuhaitzetako zenbait hosto izan nahi ditu. 
Baina ez da horietara iristen eta handiek ez lituzkete 
partekatu. 

    

PINS AND NEEDLES Animazioa
2’ 13” IRLANDA, Elkarrizketarik gabe
Julien Celin & Kerrie Costello 

Bere lekua egiten saiatzen ari den mutiko berri baten 
inguruko istorioa.

Urriak 20 igandea  /  +2 urte gomendatua  /  Arte Ederren Museoa 17:00



FRÜHLING Animazioa
2’ 41” ALEMANIA, Elkarrizketarik gabe
Moritz Mayerhofer 

Negu luze baten ostean, erle bat udaberriaren bila dabil.

THE NIGHT FAIRYTALE Animazioa
6’  ERRUSIA, Elkarrizketarik gabe
Maria Stepanova

Katu txiki baten bizimoduan ere mirariak gerta daitezke 
Gabon Gauez.

EULIA Animazioa
3’ 37”’ ALEMANIA, Elkarrizketarik gabe
Julia Ocker

Hiru igel euli zaporetsu bat lortzeko borrokan ari dira. 
Baina bada euliak irakatsi ahal dien zerbait.

    

OH, BEE... Animazioa
2’ 26” SUITZA, Elkarrizketarik gabe
Noah Erni & Marion Täschler

Bat-batean, erle bat eta landareko bere lagunak lorate-
gitik kanporatuak izan dira atzerriko loreen aginduz. Gai 
izango ote dira beren etxeak berreskuratu eta inbadit-
zaileak kanporatzeko?

Urriak 20 igandea  /  +2 urte gomendatua  /  Arte Ederren Museoa 17:00 Urriak 20 igandea  /  +2 urte gomendatua  /  Arte Ederren Museoa 17:00



EDÉN Animazioa
4’ ESPAINIA, Elkarrizketarik gabe
Rodrigo Canet & Eva Urbano

Rufina egun bat igarotzera doa landa zabalera, bake 
eta natura atseginaz inguratuta, dirudien bezain erraza 
izango al da?

MAÑANA Y SIEMPRE Fikzioa
12’ 46” ESPAINIA, Gaztelania, azp.: euskera
Manuel V. Velasco

Istorio hau, miretsi eta “gaur, bihar eta beti” maitatuko 
duen amona osteoporosi daukala jakiterakoan, inda-
rrarekin eta ilusioarekin borrokatuko duen zortzi urteko 
neskatila baten begietatik ikusiko dugu.

PEIX AL FORM Fikzioa
4’ 05” ESPAINIA, Elkarrizketarik gabe
Gillem Miró

Modu kritikoan prestatutako errezeta tipiko mediterra-
neokoa.

LA BODA DEL GALLO PINTO Animazioa
10’ 13” ESPAINIA, Gaztelania, azp.: euskera
Ricardo Ramón

Granjan guztiak pozik zeuden ezkontza zela eta, Pine-
dako Azeria izan ezik. Hura sutan dago! Nola ezkon zi-
tekeen bere zilarrezko neskatoa horren harroputza zen 
oilar batekin?

Urriak 26 larunbata  / +8 urte gomendatua  /  Arte Ederren Museoa 12:00



COOKIE? Fikzioa
9’ 38” ESLOVAKIA, Euskera, azp.: gaztelania
Peter Trandžík

Irudika zezakeenarekin oso ezberdina den lagun bat 
lortzen duen gazte bati buruzko maitagarrien ipuina is-
latzen duen film laburra...

MERMIND Animazioa
4’ 45” TAIWAN, Elkarrizketarik gabe
Shiue Jen Chang

Halloween egunez, edozein edozer izan daitekeen egu-
nez, haur bat bere ametsa betetzeko mozorro perfektua 
prestatzen ari da.

HERMANAS Fikzioa
10’ ESPAINIA, Gaztelania, azp.: euskera
Carlos Iglesias

Familia burges bateko alaba bakar eta hezigabeak ez 
du onartzen bere etxeko laguntzaile bulgariarraren, 
gizarte segurantzarik gabe dagoena, alabak bera baili-
tzan jokatzea mediku-tratamendua jasotzeko.

FLAMENKOA Animazioa
3’ 37” ALEMANIA, Elkarrizketarik gabe
Julia Ocker

Txerrikume sutsu eta harro bat flamenkoaren ezkon au-
rreko festa dotorean traba eragiten ari da.

Urriak 26 larunbata  / +8 urte gomendatua  /  Arte Ederren Museoa 12:00



MY LABEL Animazioa
4’ 41” BELGIKA, Elkarrizketarik gabe
Janne Janssens

Guusek etiketa bat du eta hura eramateak zama han-
dia eragiten dio. Egunero larderia bortitza jasan behar 
izaten du. Atariko orduan beti bakarrik egoten da banku 
berean eserita. Behin, ordea, neskato bat aldamenean 
eseri eta sekretu bat partekatzen du berekin.

Urriak 26 larunbata  / +8 urte gomendatua  /  Arte Ederren Museoa 12:00 Urriak 26 larunbata  / +8 urte gomendatua  /  Arte Ederren Museoa 12:00



KOYAA - Paper iheskorra Animazioa
2’ 45” ESLOVENIA, Elkarrizketarik gabe
Kolja Saksida

Koyaak marraztu egin nahi du, baina bat-batean, bere 
paperezko orria tolesten hasten da paperezko hegazkin 
bihurtzeko. Koyaa haren atzetik dabil hark forma ugari 
hartzen dituen bitartean. 

BOXI: WINTER PLEASURES Animazioa
4’ 08” HUNGARIA, Elkarrizketarik gabe
Béla Klingl

Boxi kartoi-txakurraren istorio arraroak, eta Cartommy 
kartoi-umea, ume baten alegiazko munduan egia bihur-
tzen dira, etxe-zaborrekin egindak.

 

DACHSHUND Animazioa
3’ 37” ALEMANIA, Elkarrizketarik gabe
Julia Ocker

Saltxitxa txakurrak ez du ulertzen zergatik bere atzeal-
deak beti pisa egin behar duen.

 

I’M NOT SCARED OF THE CROCODILE
Animazioa
4’ 04” ESPAINIA, Euskera, azp.: gaztelania
Marc Riba & Anna Solanas

Bazen behin ehizan egitea atsegin ez zuen krokodilo 
bat.
 

Urriak 27 igandea  / +4 urte gomendatua  /  Arte Ederren Museoa 12:00



BE A HERO Animazioa
59” IRAN, Elkarrizketarik gabe
Mir Ali Hoseyni asli

Mutiko bat egiazko heroia bailitzan ari da jolasean egu-
rrezko bere ezpatarekin. Bat-batean, jendea iheska da-
bilela ohartzen da. 

BIG LITTLE SISTER Animazioa
3’ 12” AEB, Elkarrizketarik gabe
Chris Castor

Mutiko batek aparatu bat eraiki du, bere arreba txikiare-
kin batera abentura batean murgilarazten duena.

LAS AVENTURAS DEL JOVEN FELIX
Animazioa
10’ 36” ESPAINIA, Gaztelania, azp.: euskera
Ricardo Ramón

Felixek animalia guztiak hurbil izan nahi ditu, haiekin jo-
lastu, haien lagunak izan, zaindu eta elikatu ahal izate-
ko. Zortzi urterekin etxetik hurbil dagoen pikondoko ani-
maliak ehizatzen saiatzen da, eta txantxangorri kantari 
bat harrapatzea lortzen du. 

ZORIONAREN TXARTELA Animazioa
4’ 12” ERRUSIA, Elkarrizketarik gabe
Svetlana Andrianova

Hiri handia autoz eta presaka dabilen jendez mukuru 
dago. Inori ez dio txakur kaletar batek axola. Egongo al 
da arima borondatetsuren bat ezaxola orokor horretan?

Urriak 27 igandea  / +4 urte gomendatua  /  Arte Ederren Museoa 12:00



ITSAS ZAPOA Animazioa
3’ 37” ALEMANIA, Elkarrizketarik gabe
Julia Ocker

Itsas zapo txikiak ohera joan behar du. Baina ur sako-
nak izaki mehatxariz beteta daude.

THE UNBELIEVABLE NARRATOR Animazioa
2’ 33” KANADA, Euskera, azp.: gaztelania
Melissa Chin

Mutiko batek aitonari lotarako ipuin bat kontatzeko es-
katzen ditu, eta bien artean irudimenezko ipuin bat sor-
tzen dute.

SPLYUSHKA Animazioa
3’ 24” ERRUSIA, Elkarrizketarik gabe
Ruslan Sinkevich

Splyushka hontz txikiak egunean zehar egiaz lo egin 
nahi du, baina auzotarren zarata dela medio ezin du.

CYCLE Animazioa
2’ 15” HOLANDA, Elkarrizketarik gabe
Sophie Olga de Jong

Bizikletan ibiltzen ikasi eta bidea amaitzen den lekuan 
abentura hasten dela deskubritzen duen neskato bati 
buruzko istorio labur bat.

Urriak 27 igandea  / +4 urte gomendatua  /  Arte Ederren Museoa 12:00 Urriak 27 igandea  / +4 urte gomendatua  /  Arte Ederren Museoa 12:00



ARDIA Animazioa
3’ 37” ALEMANIA, Elkarrizketarik gabe
Julia Ocker

Arkumea abentura arriskutsu batetik bestera jauzika da-
bil. Artaldea sekula ez litzateke arriskatuko!

GOOD HEART Animazioa
5’ 12” ERRUSIA, Elkarrizketarik gabe
Evgeniya Jirkova

Antzinako baso batean antzinako familia bat bizi da. 
Ama zorrotza eta basatia da, eta triste dago. Nahi duen 
guztia jende oro asebeteta eta osasuntsu egotea da. 
Baina guztia aldatu egiten da semeak etxera txakur-ku-
me bat eramaten duenean... 

Urriak 27 igandea  / +4 urte gomendatua  /  Arte Ederren Museoa 12:00



Zinetxiki Zinemaldiaren aurtengo ixte saioan ARYMUX dantza eta antzerki 
Konpianiaren eskutik ospatuko dugu. Dibertsitate funtzionala duen publikoari 
omenaldia egin nahi diogu bere beharrei egokitutako ingurunean zinemaz 
gozatzeko.

Jaialdiko saritutako filmak keinuz, testuz eta musikaz lagunduta Zeinudantza 
pieza bakarretako eraldatzen dira.

Urriak 27 igandea  /  Ixte saioa  /  Arte Ederren Museoa 17:00


