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LEITZA

Leitza, filma berri baten eszenatoki
‘Ocho apellidos vascos’
filmerako figuranteak
hautatzeko casting-a
egin zuen atzo La Zona
Films ekoiztetxeak
:: ELISA BELAUNTZARAN
LEITZA. Goizeko 10:00etan hasi
eta 20:00ak bitarte egon ziren atzo
Leitzako udaletxean La Zona Films
ekoiztetxekoak. Emilio Martinez
Lazaro zinemagilea egiten ari den
‘Ocho apellidos vascos’ filmerako
figuranteak hautatzeko casting-a
egin zuten bertan. Adin askotariko
jendea gertura zen, gehienak gazteak eta langabetuak ziren.
Eskarmentu zutenen artean Ibarrako Rosi Garcia eta bere iloba Asier
Leon zeuden. Lehena «duela 20 bat
urte, ‘Yoyes’ filmaren grabaketan
parte hartu nuen parte. Ordutik ez
dut ezer gehiago egin» zion ibarratarrak, baina saiatu egin nahi zuela
berriro eta Leitzara hurbildu zen.
Berarekin Asier Leon egon zen. Honek ere eskarmentua bazuela aitortzen zuen «Goenkalen lana egin dut
behin baino gehiagotan figurante
gisa eta antzerkia ere ikasten ari
naiz» zion. Filma batean aritzeko
interesa zuela erakusten zuen eta
behin froga burutu eta gero, diarek
zain gelditu zen.
Baziren eskarmenturik ez zutenek ere castingean. Froga egin eta
gero, Jabi B. Mariezkurrenak gustora gelditu zela aitortzen zuen. beste guztiak bezala probatzeko gogoa
erakusten zuen.
akoitzari zenbaki bat eman diete eta duten itxuraren arabera, filmaren atal batean edo bestean kokatuko dituzte. Filmaren arduradunek azaldu dutenaren arabera, zinemagileari herria asko gustatu zitzaionez, Leitzako kaleetan zehar
grabatuko dituzte irudi batzuk. Horrez gain, pilotalekuan ere hartuko
dituzte irudiak. Grabaketak ekaina-

Rosi Garcia, Asier Leon eta Jabi B. Mariezkurrenak udaletxera jo zuten filmako kastinean parte hartera. :: BELAUNTZARAN
ren 1ean hasiko dira eta uztailera
arte luzatuko dituzte.

Leitzan pozik
Filma grabaketa ekaina eta uztailean zehar egingo dela iragarri dute.
Arrasaten, Sevillako tablao bat bilakatuko dute uztailaren 13an Al-Andalus elkartea, Zumaia eta Getariako kaleak eta portu inguruan ere
hainbat eszena grabatuko dituztela iragarri dute filmeko ordezkariek.
Hala ere jakin dugunez «Leitzan

egingo da pelikularen grabaketaren
zati handiena. Herriko alde zaharrean eta plaza inguruan izango dira
grabaketak» azpiamrratzen zuten
udaletxetik. Gainera «herriko bi etxe
ere izango dira pelikularen eszenatoki. Orain dela aste batzuk zuzendaria bera tekniko eta filmean lanean arituko diren hainbat lagunekin etorri ziren eta ikusten aritu
ziren etxe horiek». Gauza handirik
ezin omen da aurreratu baina «leku
egokiak bilatzen aritu dira euren fil-

maren istoria kokatzeko» . Gainera
leitzarrak pozik agertzen ziren berriz ere, euren herria filma baten
eszenatoki izango delako.

Azken aukera Zarautzen
Gaur, Zarautzen, Getarian eta Zumaian izango dira froga gehiago egiten. Castingeko arduradunek diotenez «18 urte eta 100 urte bitarteko jendea behar dutela adierazi
dute, hainbat perfiletakoak: gazteak
manifestazio bateko irudiak hart-

zeko, helduak portuan grabaketak
egiteko, marinel itxura dutenak,
ekialdeko eta afrikar itxura duten
jendea, frontoian jolasten dakitenak, andaluziar itxurakoak, gitarra
jotzen dakitenak, Sevillako dantzak dantzatzen dakizkitenak, kirolariak…» Film honetan figurante
moduan parte hartu nahi dutenek
ochoapellidosvascos@temps.es helbide elektronikora mezua bidali
behar dute argazkiarekin, edo bestela, 915 558999 dei dezakete.

ALEGIA

Belostegi auzoko Baratze Parkea
inauguratu zuten atzo
Ekitaldian izan ziren
Alegiako Udaleko, Kutxa
Ekoguneko eta
Kutxabankeko
ordezkariak
:: AMAIA GOIKOETXEA
ALEGIA. Alegiako Baratze Parkea
inauguratuta geratu zen atzo eguerdian. Belostegi auzoan kokatu den
parkean bertan egin zen ekitaldian,
Unai Iraola Alegiako alkateak eta
Mikel Insausti Kutxa Ekoguneko
zuzendariak hartu zuten hitza. Alegiako alkateak Kutxa Ekoguneari

eta Kutxabanki eskerrak eman nahi
izan zizkien «Alegiako Udalaren buruan zebilen egitasmo bat gauzatu
ahal izateko laguntza emateagatik».
Horrez gain, oraingoz 36 lursail esleitu direla gaineratu zuen eta guztira 44 daudela, 10 x 6 metroko azalerakoak. Herriak irabazi duen gune
berri bat dela azpimarratu zuen,
«pertsona ezberdinek elkarrekin lanean aritzeko aukera izango dutelarik», eta Udalak proiektuak
«etorkizun luzea» izatea espero duela gaineratu zuen.Insaustik bere aldetik adierazi zuen Alegia Gipuzkoako Baratze Sarean sartu den hirugarren kidea dela eta sare horren hel-

buruak anitzak direla. «Besteak beste, ekoizpen ekologikoa sustatzea
eta belaunaldi ezberdinetako kideak
elkarlanean aritzeko gune bat sortzea, naturarekiko errespetua bultzatuz». Kutxa Ekogunearen eskutik
erabiltzaileek ikastaro ezberdinak
jaso dituztela ere gaineratu zuen eta
erabiltzaileek eskura izango duten
www.baratzeparkea.ekogunea.net webgunea azpimarratu nahi
izan zuen; honen bidez erabiltzaileek Baratze Parkea Sareko informazio guztia eskuragarri izango
dute: baratzezaintzari buruzko
aholku praktikoak, ikastaroak, ekimenen agenda, argazki galeriak,...

Marijo Izagirre, Maria Rosario Arandia eta Jose Mari Lekuona, Unai
Iraola eta Mikel Insausti. :: GOIKOETXEA

