
 

 
 
 
 

EGITARAUA:  

- 11:00etan, kantuzaleei ongi etorria Maule 

zaharrean (gaztelu azpian). 

– 11:30ean, kantujira Mauleko karriketan. 

Kalejira musikatua.  

– 13:30ean, Kantujira amaiera Mauleko plazan.  

– 14:30ean, herri bazkaria Urdiñarben.  

– 16:30ean kantu eta dantza saioa eta azken 

agurra Urdiñarben 

 

KANTUTEGIA:  

- Kantu-liburuxka bertan eskainiko da, 2 €tan  

- Goizeko kantujiran abesti guztiak ahots 

hutsez abestuko dira (Xiberotar erara), 

bazkalostean berriz musikarekin.  

- Kantu xiberotarrak Xiberoko Botza irratiaren 

webgunean jarriko dira ikasteko:  
EHKantuz egunea: Xiberoko Kantuak   

 

HERRI BAZKARIA:   

- Urdiñarbeko pilotalekuan izango da.  

- Menuaren prezioa: 20 euro.  

BAZKARIAN IZEN-EMATEA:  

- Maiatzaren 20tik 31a bitartean.  

- Diru-ordainketa egin (20 €/perts.) honako kontu 

korrontean: ES66 2095 5095 43 1061795745.  

– Ordainketaren kontzeptuan zein herritik eta 

zenbat kide eman duzuen izena jarri.  

– Ordainagiria jaso ondoren, argazkia egin eta 

bidali gure emailera:       

euskalkantuzaleenelkartea@gmail.com 

 
 

INFORMAZIOA ESKURATZEKO 

KONTAKTUAK: 

HEGOALDEAN 

euskalkantuzaleenelkartea@gmail.com 
Telefonoa: 669 546 357 

  IPARRALDEAN   

iulen@hotmail.fr 

Telefonoa: 678 813 417 

 

EUSKAL HERRIA KANTUZ eguna 
Maule-Urdiñarbe (ZUBEROA) 

2019ko EKAINAren 15ean 

Euskal Herriko kantu-taldeen topaketa. 

Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa… dagoeneko 

herrialde hauetako hiriburuetan elkartu gara, kantuzale 

ugari elkartzea lortu dugu, eta alaitasunez, parte-hartze 

irekian, gure musika, dantzak eta kantuak oinarri hartuta, 

familia bereko anai-arrebak bezala, gure euskalduntasuna 

harrotasunez erakutsi dugu lau  haizetara.  

“AGUR XIBERUA” 

Aurten Xiberoan dugu hitzordua, herrialde txikia bezain 

ederra eta maitagarria. Orhipean, bertan sortutako kantu 

zoragarriak ezagutzeko eta abesteko gonbitea luzatu nahi 

dizuegu. Bide batez, bere lurraldea, historia eta pertsonaien 

inguruan zerbait gehiago jakiteko aukera paregabea duzue. 

Ez galdu aukera, eta ekainaren 15ean zatozte Xiberora!!! 

 
 

http://www.xiberokobotza.org/artikulu/1197
mailto:euskalkantuzaleenelkartea@gmail.com
mailto:iulen@hotmail.fr


MAULEra abiatzeko ibilbideak: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• A63 autobidea Pau/Toulouse norabidean
• 7. irteera hartu Salies de Bearn/Mauleon.
• Maule-Lextarre

Baionatik 

ordubete eta 15 min.

• A-8 autobidea Baiona norabidean
• 5.1 irteera hartu Pau/Toulousse 
• 7. irteera hartu Salies de Bearn/Mauleon
• Maule-Lextarre

Bilbotik 2 ordu eta 40 min.  
Donostiatik ordubete eta 40 min.

• A-1 autobidea Eibar norabidean
• A-8 autobidea Baiona norabidean
• 5.1 irteera hartu Pau/Toulousse 
• 7. irteera hartu Salies de Bearn/Mauleon

Gasteiztik

3 ordu 

• N135 errepidea Luzaide norabidean
• D933 errepidea hartu Donibane Garazi 
norabidean

• D918 errepidea hartu (Larzabal, Muskildi,...)
• Maule-Lextarre

Iruñeatik 

2 ordu eta 20 min. 

 

Kantujira ibilbidea 

Hasiera: Maule zaharra 

(Bela karrika / Gaztelu azpian) 

2. Gunea: Txerbero parkea 

 
 3. Gunea: Victor Hugo karrika 

 
 4. Gunea: Mauleko Udaletxea 

 
  5. Gunea - amaiera:  

Mauleko plaza / Pilotalekua 

 


