
• abuztuak 4, ostirala↕  

• 12:00 Udaletxeko Balkoitik, Jai Ofizialak iragartzen due n suziria jaurtikiko da, kanpai iraulketa 
orokorraren artean. Klarin eta Tinbalari Bandak Agurra Hiriari joko du; Larraiza eta Ibai Ega 
taldeetako Dantzariek Larrain Dantzaren Jota Zaharr a dantzatuko dute, eta Musika banda, 
txistulariak, gaiteroak, errondailak, akordeoilariak, dantzari oh iak, kalejira alaitsuak jotzen eta 
dantzatzen ibili ko dira kaleetan zehar.  

• 12:15 Foruen plaza, haurrendako Japoniar Lehergailu sorta bat botako da.  
• 13:00 Foruen plaza, omenaldia Hilario Olazaran aitari. Larrain Dantza dantzatuko da, Lizarrako 

Francisco Beruete dantzari ohien elkarteak antolatua.  
• 13:00 San Martin plaza, voces navarras jota taldearen ekitaldia, San Andres Peñak antolatuta.  
• 16:30 Udaletxetik, erraldoi eta buru handien konpartsaren irteera.  
• 17:45 Udal Gorenaren irteera bere segizio ofizialaz lagundurik, hau da: klarinariak, tinbalariak, 

mazolariak, errespetu-guardiak, gaiteroak, dantzariak eta Musika banda, baita ere Erraldoien eta 
Buru Handien konpartsaz lagundurik.  

• 18:15 Puy Birjinaren Basilika bezpera nagusiak kantatuko dira, Lizarrako Abesbatza batek 
Ugartearen Salbea kantatuko du. Bertan Udala izanen da. Haurrendako Japoniar Lehergailu sorta 
bat erreko da Puy-ko zelaian. 
Jarraian ohizko bajadica del puy eginen da.  

• 18:30 San Martin plaza, haurrendako animazioa, "El gran libro mágico"  
• 20:15 Foruen plaza, musikaldia ingenio orkestrarekin.  
• 20:30 Santiago plaza, Dantzaldia trikidantz taldearekin, Lizarra Ikastolak antolatuta.  
• 20:30 Behi igoera entzierroaren bidean zehar.  
• 21:00 La Bota eta San Andres Peñen irteera Udaletxetik, non oroitgarriko zapien oparia eginen 

baitzaie.  
• 22:00 Foruen plaza, Zezensuzkoaren lasterketa.  
• 23:00 Txosna-esparruan, musika: ON, porco bravo eta bolbora, Lizarrako Festagiro Taldea 

Elkarteak antolatua.  
• 00:00 Foruen plaza, Dantzaldia ingenio orkestrarekin.  
• 00:00 Santiago plaza, Dantzaldia trikidantz taldearekin, Lizarra Ikastolak antolatuta.  
• 01:00 Foruen plaza, Desmayo, Larrain Dantza, eta Lizarrako Pot-purria Gaita eta Danborreko 

gela gaiteroekin. Jarraian, Peña La Bota irtengo da bajadica del che ohizko ibilbidea egiteko.  

	  

	  

• abuztuak 5, larunbata↕  

• 08:00 Dianak eta alboradak Musika banda eta Gaiteroekin.  
• 08:00 Ohizko ibilbideari jarraituz, entzierrotxoa eginen da.  
• 08:15 Lizarra Ikastolako barrakan, Santiago plazan kokaturik, herri-salda eskainiko da.  
• 09:00 Lehen entzierroa, ohizko ibilbidea Zezen plazaraino, bertan Bigantxak askatuko dira.  
• 10:30 Udalbatzaren irteera, bere segizio ofizialaz lagundurik.  
• 11:00 Puy Birjinaren Basilikan eta Gure Goitiar Patroiaren ohoretan, kantaturiko Meza nagusia 

izanen da. Udalbatza bertan egonen da. 
Jarraian Japoniar Lehergailu jaurtiketa. 
Hurrengoan nesken bajadica del puy ospatuko da.  

• 11:00 Remontival pilotalekuan, Eskuz Binakako xii. Pilota Txapelketaren Finalak.  
• 12:00 Garean jai alai "Lizarran kantuz"  
• 13:00 Los Llanos pasealekuan, Gorgoritoren abenturak, "Gorgorito y los toros del encierro"  
• 17:15 Udalbatzaren irteera, bere segizio ofizialaz lagundurik.  
• 17:30 San Pedro Ruakoa eliza, bezpera nagusiak kantatuko dira, San Andres Apostoluaren 

ohoretan. Udal Gorena bertan izanen da.  
• 18:30 Zezen plaza, zezenketa handia "Antonio San Roman", Santa Maria del Cubillo (Avila), 

Abeltzantzaren sei zezen eder zezenketan arituko dira, honako toreatzaile hauentzat: curro díaz - 



diego urdiales - javier marín zeinak beraien pikadore eta banderillero taldeak lagundurik izanen 
baitira. 
Jarraian, zaletuentzat Bigantxak askatuko dira eta La Bota eta San Andres Peñak irtengo dira.  

• 18:30 San Martin plaza, haurrendako animazioa, Potxin eta Patxinekin.  
• 19:00 Txosna-esparruan, haurrendako animazioa: Rockodromo eta Malabar-Tailerra 

mugiturekin.  
• 20:00 Santiago plaza, garean jai alai: irrintzi txapelketa.  
• 20:15 Foruen plaza, musikaldia london orkestrarekin.  
• 21:00 Santiago plaza, dantzak Aita Hilario Olazaran txistulariekin eta Ruiz-Echeverria 

gaiteroekin.  
• 22:00 Foruen plaza, Zezensuzkoaren lasterketa.  
• 23:00 Txosna-esparruan, musika-Kontzertuak; aizkora, niña coyote & chico tornado eta 

skabidean, Lizarrako Festagiro Taldea Elkarteak antolatua.  
• 00:00 Santiago plaza, Dantzaldia trikiteens taldearekin, Lizarra Ikastolak antolaturik.  
• 00:00 Foruen plaza, Dantzaldia london orkestrarekin.  
• 01:00 Foruen plaza, Desmayo, Larrain Dantza eta Lizarrako Pot-purria Deierri Akademiako 

gaiteroekin. Jarraian, Peña La Bota irtengo da bajadica del che ohizko ibilbidea egiteko.  
• 01:45 Foruen plaza, Dantzaldia london orkestrarekin 

	  

	  

• abuztuak 6, igandea↕  

• 08:00 Dianak Musika banda eta gaiteroekin eta entzierrotxoa.  
• 08:15 Lizarra Ikastolako barrakan, Santiago plazan kokatuta, herri salda eskainiko da.  
• 09:00 entzierroa. Jarraian Zezen plazan, bigantxak zaletuentzat.  
• 10:30 Udalbatzaren irteera, bere segizio ofizialaz lagundurik.  
• 11:00 San Pedro Ruakoa elizan, Hiriko Patroi Gorenaren ohoretan, San Andres Apostolua, Meza 

nagusia eginen da, eta Udalbatzaren etorrerarekin.  
• 12:00 Prozesio handia san Pedro Ruakoa elizatik, Hiriko Udal Goren Korporazioa, Erraldoien 

eta Buru handien konpartsa, txistulariak, ermandadeak, kofradiak, akordiolariak, errondailak, 
txarangak, Dantza taldeak, gaiteroak, eta Estella-Lizarrako Musika bandaren etorrerarekin. 
Jarraian la pañuelada ospatuko da (herri ekimena)  

• 13:00 Los Llanos pasealekuan, Gorgoritoren abenturak, "En el fondo del mar"  
• 13:00 Santiago plaza, Bertso Bermuta, Oihana Iguaran eta Ane Labakarekin.  
• 13:15 Foruen plazan. Dantza Plazan: Jauzi festa, Estellerriko Herri Dantzen Tailerrak antolatua.  
• 13:15 Zezen plaza, nobillada, pikadoreekin erriberriko (Nafarroa) Hermanas Azcona 

abeltzantzaren lau zezenko toreatuko dira, nobillero hauentzat juan carlos benítez - yannis 
djenibla "el adoureño" 
Jarraian, zaletuentzat bigantxak askatuko dira eta La Bota eta San Andres Peñak irtengo dira.  

• 18:30 San Martin plaza, haurrendako animazioa.  
• 19:00 Txosna-esparruan, garean jai alai: haur berbena, xilipurdi taldearekin.  
• 19:30 Santiago plaza, herri Dantzak patxi eta konpania taldearekin, Lizarra Ikastolak antolatuta.  
• 20:15 Foruen plaza, musikaldia la mundial orkestrarekin.  
• 21:00 Santiago plaza, dantzak Aita Hilario Olazaran txistulariekin eta Deierri Akademiako 

gaiteroekin.  
• 22:00 Foruen plaza, Zezensuzkoaren lasterketa. 

Jarraian, bajadica del che, ohizko ibilbidea. Peña La Botarekin.  
• 22:30 Santiago plaza, herri Dantzak patxi eta konpania taldearekin, Lizarra Ikastolak antolatuta.  
• 22:45 San Benito komentu zaharreko barnealdeko patiotik, Tomas pirotekniaren eskutik, suziri 

sorta bat erreko da.  
• 23:00 Txosna-esparruan, gau elektronikoa DJekin: imonowi; lis-J; juan-K; vita viñaras; eta 

langaran & chen, Lizarrako Festagiro Taldea Elkarteak antolatua.  
• 00:00 Foruen plaza, Dantzaldia la mundial orkestrarekin.  



• 01:00 Foruen plaza, Desmayo, Larrain Dantza, eta Lizarrako Pot-purria Iturrieta gaiteroen 
ekitaldia.  

	  

	  

• abuztuak 7, astelehena↕  

• 08:00 Dianak eta alboradak eta entzierrotxoa.  
• 08:15 Herri salda, Santiago plazan kokaturik dagoen Lizarra Ikastolako barrakan.  
• 09:00 entzierroa, eta segidan, Zezen plazan, Bigantxak zaletuentzat.  
• 10:00 Nafarroa Beherea kalean, entzierro txiki (itxurazkoa)  
• 11:00 Meza San Joan Bataiatzailea elizan, segidan, Foruen plazan udalaren omenaldia nagusiei 

eginen da.  
• 11:00 Erraldoi eta buru haundi konpartsaren irteera, Udaletxetik. 

Ondoren Japoniar Lehergailu sorta baten jaurtiketa Foruen plazan.  
• 11:00 Hamaiketakoa san Martin plazan, bertan Udalak ardoa eta garagardoa oparituko die etorle 

guztiei. Handik la bombada irtengo da, ibilbidea Hiriko kaleetan zehar egiteko (herri ekimena)  
• 12:30 Los Llanos Ibiltokian, kontzertua estella-Lizarrako Musika bandarekin. Atsedenaldian 

ekitaldia Hermanos Montero gaiteroekin.  
• 13:00 Los Llanos pasealekuan, Gorgoritoren abenturak, "Gorgorito y los indios Machakao"  
• 13:00 Aita Hilario Olazaran txistulari taldearen kalejira.  
• 13:00 Santiago plaza, Bermut Kontzertua, Urko, Amaia eta Lohitzunerekin.  
• 16:30 Santiago plaza, Musika Feelback Events-ekin.  
• 17:30 Los Llanos Kultur Gunearen aurrean, Japoniar Lehergailuen jaurtiketa.  
• 18:00 San Benito komentuko atzealdean (Ikastola ondoan), familia-animazioa: "María Puy 

Hermoso de Mendozak den dena zurrumurrutu nahi dizu"  
• 18:30 San Jeronimo zahar-etxeko lorategian, acordes navarros jota taldearen emanaldia.  
• 18:30 Zezen plaza, burtziketa artearen zezenketa portugaleko Jose Rosa Rodrigues 

ganadutegiaren, 6 zezen toreatuko dira, honako burtzikari hauentzat: joao moura - pablo 
hermoso de mendoza - guillermo hermoso de mendoza. 
Jarraian, zaletuentzat Bigantxak askatuko dira eta La Bota eta San Andres Peñak irtengo dira.  

• 19:30 Santiago plaza, garean jai alai: Hodei magoaren emanaldia.  
• 20:15 Foruen plaza, ganorazko Dantzaldia (boleroak, txa-txa-txa, pasodobleak, Cumbiak, 

baltsak, etab.) escala 2000 orkestrarekin.  
• 21:00 Santiago plaza, dantzak Aita Hilario Olazaran txistulariekin eta Iturrieta gaiteroen 

ekitaldia.  
• 22:00 Foruen plaza, Zezensuzkoaren lasterketa. 

Jarraian bajadica del che. Peña La Botarekin.  
• 00:00 Santiago plaza. últimos reyes eta pura posse, La Bota Peñak antolatua.  
• 00:00 Foruen plaza, Dantzaldia escala 2000 orkestrarekin.  
• 01:00 Foruen plaza, Desmayo, Larrain Dantza, eta Lizarrako Pot-purria ekitaldia Hermanos 

Montero gaiteroekin.  
• 01:30 Foruen plaza, Dantzaldia escala 2000 orkestrarekin.  

	  

	  

• abuztuak 8, asteartea↕  

• 08:00 Dianak eta alboradak eta entzierrotxoa.  
• 08:15 Herri salda, Santiago plazan kokaturik dagoen Lizarra Ikastolako barrakan.  
• 09:00 entzierroa, eta segidan, Zezen plazan, bigantxak zaletuentzat.  
• 10:00 Nafarroa Beherea kalean, entzierro txiki (itxurazkoa)  



• 11:00 Erraldoi eta buru haundi konpartsaren irteera, Udaletxetik.  
• 11:30 Harrera Haur Udalbatzari Udaletxean, bertan Hiria agintzen duen makila emanen zaie.  
• 12:00 Haur-Udalak suziriak botako ditu. 

Ondoren, San Pedro Ruakoa elizan, lore eskaintza, San Andres Apostoluaren ohoretan, bertan 
Haur Udalbatza izanen da erraldoi eta buru handi, mazokariak, klarinariak, haur dantzariak eta 
musika taldeak lagundurik. 
Jarraian, la pañuelada infantil burutuko da (herri ekimena). 
Berriro Udaletxean, Erraldoi eta Buru Handiek Hiriko kaleetan zehar beren ibilbidea hasiko 
dute.  

• 12:30 Koroatze plazatik Santiago plazara: kargak & deskargak, kaleko bertso eta musika ibiltaria 
(Igor Elortza, Unai Iturriaga, Rafa Rueda eta Josu Zabala)  

• 12:30 Los Llanos Ibiltokian, kontzertua estella-Lizarrako Musika bandarekin. Atsedenaldian 
ekitaldia Ruiz-Echeverria.  

• 13:00 Aita Hilario Olazaran txistulari taldearen kalejira.  
• 13:00 Los Llanos pasealekuan, Gorgoritoren abenturak, "El árbol hechizado"  
• 16:00 Los Llanos Pasealekuan, haurrendako jolasparke handia.  
• 18:00 Remontival Pilotalekuan, profesionalen pilota joko handiak.  
• 21:00 Santiago plaza, dantzak Aita Hilario Olazaran txistulariekin eta Hermanos Montero 

gaiteroekin.  
• 21:00 Foruen plaza. kontzertua: ezen balea, 2017ko Lizarrerria Jaialdia lehiaketaren irabazlea.  
• 22:00 Foruen plaza, Zezensuzkoaren lasterketa. 

Jarraian, bajadica del che. Peña La Botarekin.  
• 22:20 Foruen plaza. Gazte gaua. 

- kelly kapowsky. 
- gatibu. 
- Desmayo, Larrain Dantza, eta Lizarrako Pot-purria Gaita eta Danborreko gela gaiteroekin. 
- Disko festa ohian vega DJ-rekin.  

	  

abuztuak	  9,	  asteazkena	  

• 08:00 Dianak eta alboradak eta entzierrotxoa.  
• 08:15 Lizarra Ikastolako barrakan, Santiago plazan kokatuta, herri salda eskainiko da.  
• 09:00 entzierroa. Jarraian Zezen plazan, Bigantxak.  
• 10:00 Nafarroa Beherea kalean, entzierro txiki (itxurazkoa).  
• 11:00 Erraldoi eta buru handi konpartsaren irteera Udaletxetik. 

Ondoren, Japoniar Lehergailu sorta bat jaurtikiko da Foruen plazan.  
• 11:30 San Migel Auzoko pilotalekuan, aparraren jaia.  
• 12:00 Foruen plaza, herri kirolak, Peña La Botak antolaturik.  
• 12:30 Los Llanos pasealekuan, kontzertua estella-Lizarrako Musika bandaren eskutik. 

Atsedenaldian Gaita eta Danborreko gela gaiteroen ekitaldia.  
• 13:00 Udaletxean, harrera ofiziala Lizarrako Merindadeko Alkateei.  
• 13:00 Los Estellicas errondailaren eta Aita Hilario Olazaran txistulari taldearen kalejira.  
• 13:30 Santiago plaza. Rua negra taldearen emanaldia.  
• 15:00 Santiago plaza. Elkartasunaren bazkaria, Lizarra Harrera Hiriak antolatua.  
• 18:00 Santiago plaza. Musikaldia: MR.trufa DJ.  
• 18:30 Zezen plaza, errekortarien lehiaketa larragako (Nafarroa) Angel Macua Oinordekoen 

abeltzaintzaren zezenekin. 
La Bota eta San Andres Peñen irteera.  

• 20:30 entzierrotxoa zezenkoekin, ohizko ibilbidean zehar.  
• 20:30 Foruen plaza. Goateke arratsaldea los guayanes taldearekin.  
• 21:00 entzierroa zezenkoekin, zezen plazaraino.  
• 21:00 Santiago plaza, dantzak Aita Hilario Olazaran txistulariekin eta Ruiz-Echeverria 

gaiteroekin.  
• 22:00 Foruen plaza, Zezensuzkoaren lasterketa. 

Jarraian, bajadica del che. Peña La Botarekin.  



• 22:20 Foruen plaza. Tributo gaua, pop-rock talde klasikoei. 
- Omenaldi emanaldia pop-rock talde klasikoei. 
- momo, omenaldia Queen eta Freddie Mercury kantariari. 
- Desmayo, Larrain Dantza, eta Lizarrako Pot-purria Deierri Akademiako gaiteroekin. 
- Pop-rock klasikoek jotzen jarraituko dute.  

	  

	  

• abuztuak 10, osteguna↕  

• 08:00 Dianak eta alboradak eta entzierrotxoa.  
• 09:00 entzierroa, eta segidan, Zezen plazan, bigantxak.  
• 10:00 Nafarroa Beherea kalean, entzierro txiki (itxurazkoa).  
• 11:00 Erraldoi eta buru handi konpartsaren irteera, Udaletxetik.  
• 11:00 Santiago plaza, xlvii. Ajoarriero lehiaketaren partaideak hasiko dira bakailaoak atontzen.  
• 13:30 Ajoarriero Lehiaketaren lapikoak zigilatuko dira.  
• 17:30 entzierrotxoa zezenkoekin, ohizko ibilbidean zehar.  
• 18:00 Entzierroa zezenkoekin.  
• 18:15 Santiago plaza. Bigantxak askatuko dira.  
• 18:30 San Martin plaza, haurrendako animazioa, San Andres peñak antolatua.  
• 19:00 Santiago plaza, xlvii. Ajoarriero lehiaketaren epaimahaia bilduko da eta jarraian 

lehiaketaren epaia emanen du.  
• 20:15 Foruen plaza, musika disko-dantza Feelback Events.  
• 21:00 Santiago plaza, dantzak Deierri Akademiako gaiteroekin.  
• 22:00 Foruen plaza, Zezensuzkoaren lasterketa. 

Jarraian, bajadica del che. Peña La Botarekin.  
• 00:00 Foruen plaza, musika disko-dantza Feelback Events.  
• 01:00 Foruen plaza, Desmayo, Larrain Dantza, eta Lizarrako Pot-purria Ruiz-Echeverria 

gaiteroekin.  
• 01:30 Foruen plaza, musika disko-dantza Feelback Events.  

	  


