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Welcome to Palestine

Omar

Yael Lerer arabieratik 
hebreerara  testuak itzultzen 
dituen Andalus Publishing 
argitaletxe independentearen 
sortzailea

La piedra de Salomón eta
Bajo el cielo

Mai Masri zuzendari palestinarraren 
film berrienak Layal-en benetako is-
torioa kontatzen du:  Israelgo espetxe 
batean kateaturik zegoela erditu zen 
emakumea. Palestinako herri osoaren 
bizipenen metafora. 

Hitzaldia: emakumea Palestinako 
jendartean eta bere papera Israelen 
okupazioaren aurkako erresistentzian. 

“Welcome to Palestine” herri hartako 
lurrak zapaltzean entzuten den ongie-
torri-esaldia da gaur egun ere. Pales-
tinarrak itotzen eta suntsitzen dituen 
erregimen sionistaren okupazioaren 
70 urteek ez dute lortu bere autode-
terminazioaren eta aitortzaren alde 
borrokan dabilen herri baten harrota-
suna ezabatzea. 

Erakusketa honen bidez, Bakea 
eta Duintasuna elkarteak eta “Biladi” 
Kultur Zentro Palestinarrak herritarrak 
Palestinako errealitatera hurbil daite-
zen nahi dute.

Hany Abu-Hassad zuzendariak apar-
theid harresiak banatzen dituen bi 
gazteren arteko maitasun istorioa eta 
Israelen okupaziopean egunero bi-
zirauteko erronka latza deskribatzen 
ditu. Proiekzioa bukatutakoan solasal-
dia izango da.

Ramzi Maqdisi zuzendariaren film la-
bur bat eta dokumental bat. Ondo-
ren, solasaldia zuzendariarekin.

20:00tan Nafarroako Filmotekan
2018ko urriaren 5an, ostirala

2018ko azaroaren 8an, osteguna
11:00tan UPNA
19:00tan ekitaldi aretoa, Kondestable

09:00 – 14:00 eta 17:00 – 22:00
Kodestable Jauregiko patioan
2018ko azaoraren 2tik 15etara, 
astelehenetik larunbatera

20:00tan Nafarroako Filmotekan
2018ko urriaren 19an, ostirala

18:30etan Civivoxen, Mendillorri
2018ko azaroaren 9an, ostirala

20:00tan Nafarroako Filmotekan
2018ko urriaren 26an, ostirala



Nai Barghouti

Tres mujeres palestinas

Salah Jamal

Palestinaren aldeko afaria

BDZri buruzko lantegia

Jafra

Palestinako giza eskubideei buruzko 
zinema zikloa.

Salah Jamal idazle palestinarrak 
“Nakba. 48 relatos de vida y resisten-
cia en Palestina” eta “Aroma árabe” 
aurkeztuko ditu.

Palestinako sukaldaritzaren gutiziak 
dastatzeko aukera.

Parte hartzeko lantegia, Boikota, 
Desinbertsioak eta Zigorrak mugimen-
duaren zergatia eta mamia aztertze-
ko. Koordinatzailea: Europako BDZko 
Ana Sánchez.

Dantzak trukatzeko lantegia: dabke 
palestinarra eta euskal dantzak.

Hitzaldia: Israelgo jendartea Palesti-
narekiko harremanari dagokionez.

18:00h Kulturgunean, Tafalla
2018ko azaroaren 13an, asteartea

19:30tan Antzaran, Mendillorri
2018ko azaroaren 16an, ostirala

21:00tan Antzaran, Mendillorri
2018ko azaroaren 16an, ostirala

18:00tan Maravillas Gaztetxean
2018ko azaroaren 21an, asteazkena

11:00tan ekitaldi a. Civivox, Mendillorri
2018ko azaroaren 17an, larunbataNai Barghouti, flautista eta abesla-

ria, Palestinako musika eszenaren izar 
gazte bat da. Nazioarteko hainbat 
bira oso arrakastatsutan parte hartu 
du bakarlari gisa, Palestinako gazte-
riaren orkestrarekin musika klasikoa 
jotzen eta musika tradizionala eta jaz-
za fusionatzen.

20:00tan Kultur Etxean, Sartaguda
2018ko azaroaren 9an, ostirala
20:00tan Ganbera aretoan, Baluarte
2018ko azaroaren 10an, larunbata

Mahai-ingurua. Parte-hartzai-
leak: Ana Sánchez, Lidón 
Soriano eta Xabier Agirregabiria

BDZ Palestinako okupazioaren aurka-
ko tresna gisa: eztabaidatzeko saioa.

18:30tan Civivoxen, Mendillorri
2018ko azaroaren 23an, ostirala



Moisés No Duerme y Los 
Noctámbulos eta Kher Fody

Gau honetan, rap nafarra eta elektro-
folk palestinarra Moisés No Duerme 
eta Kher Fody-ren eskutik, hurrenez 
hurren, Palestina Habibtiren itxiera 
kontzerturako. 

21:30tan Zentral Cafe Antzokia
2018ko azaroaren 29an, osteguna

Amaiera emateko 
ekitaldia

A la Deriva

Abu Mahmud-ek eta Nafarroako 
Gobernuko eta Iruñeko Udaleko or-
dezkariek parte hartuko dute. 

La Puerta Rojak errefuxiatuei buruzko 
antzezlan bat aurkeztuko du.

19:00tan ekitaldi aretoa, Kondestable
2018ko azaroaren 30an, ostirala

19:00tan ekitaldi a. Civivox, Mendillorri
2018ko abenduaren 11an, asteartea

Abu Mahmud: 
70 urte erresistentzian

Hau guztia bizi izan duen norbaiten 
aparteko testigantza: Nakba, 1967ko 
gerra eta inbasioa, bi intifadak eta 
okupazioaren eta apartheid israelda-
rraren inposizioaren egungo testuin-
gurua.

2018ko azaroaren 27an, asteartea
10:00h NUPeko Esperientziaren Ikasg.
19:00tan Kaldereríako aretoan, 11 zk.
2018ko azaroaren 27an, asteazkena
10:00h NUPeko Esperientziaren Ikasg.

Najla Shami

Kontzertua Najla Shamiren eskutik. 
Abeslari eta konpositore galiziar-pa-
lestinar honen galizierazko, gaztela-
niazko eta arabierazko kantuek bere 
kultur ondarearen gurutzaketa abe-
ratsa islatzen dute. Oso artista ezagu-
na bere sorterrian, Galizian.

21:00tan Kultur Etxean, Huarte
2018ko azaroaren 23an, ostirala

Y sin embargo Al-Quds 
eta Puertas al mar

Palestinako giza eskubideei buruzko 
zinema zikloa.

18:00tan Kulturgunean, Tafalla
2018ko azaroaren 27an, astearea


