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KUTXA EKOGUNEKO UDABERRI
FESTA, ONGI PASATZEKO AUKERA

Giro ederra egongo da bihar Donostiako Kutxa Ekogunean. Ekologiaren kultura bultzatzeko eta familia osoak ederki pasatzeko
ekitaldi ugari antolatu dituzte: bisita antzeztuak, jokoak, tailerrak, ikuskizunak, musika jaialdiak...

M

erostea edo Internet bidez,
http://erreserbak.ekogunea.eus/
eu web helbidean.
Bazkaria eta bazkalostea alaitzeko, Mikel Karton musikariak
kontzertua emango du 14:45etik
16:00ak arte. Otordua egin ondoren, haurrek jasangarritasun inguruko tailerretan parte harte
hartu ahal izango dute eta Play ‘N’
Kids taldeak egingo duen ikuskizunaz gozatzeko.
Halaber, 16:00etatik 17:30ak
arte musikaren inguruko hainbat
tailerretan ongi pasatzeko aukera
izango dute haurrek eta gaztetxoek. Beatles, Rolling Stones eta
beste zenbait musika talde ezagunen diskoen azalak margotu ahal
izango dituzte, eta gitarra bat edo
baxu bat ere bai; mozorroak, ileordeak eta musika tresnak eskura
izango dituzte, eta rock izar
bihurtzeko aukera izango dute
argazkiak egiteko; musika tresnak egingo dituzte —marakak,
tronpetak, danborrak...— egunero erabiltzen diren material birziklatuekin; eta helduagoak diren
haurrentzat audio mahai tailerra
antolatuko dute, musika nahasketak egiten ikas dezaten.
Jaiaren amaiera aparta izango
da. 17:30etik 19:00ak arte kontzertu ikusgarri bat izango da Super Star aurkezlearen eskutik.
Beatles, Rolling Stones, AC/DC,
Queen, Michael Jackson, Stevie
Wonder eta beste hainbat talde
ezagunen kantuekin, gurasoak
eta beren seme-alabak berehala
hasiko dira dantzan, eta Super
Star aurkezleak zenbait dantza,
joko eta ekintza proposatuko dizkie.
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Eguna ospatuko dira. Biak uztartuz, Donostiako Kutxa Ekogunean festa polit bat antolatu dute
udaberriari ongietorria egiteko.
Ekologiaren kultura familietan
bultzatzeko asmoz, jarduera interesgarri eta dibertigarri ugari
egingo dira goizeko 11:00etatik
arratsaldeko 19:00ak arte.

DOAKO EKITALDIAK

Ekitaldi guztiak doakoak izango
dira, bazkaria eta dastatzeak izan
ezik. Egitarauaren aurkezpena
11:00etan egingo da anfiteatroan,
handientzat eta txikientzat. Handik orduerdira, familia osoarentzat antolatuko den ginkanan,
haurrek, gaztetxoek eta helduek
elkarrekin hartuko dute parte,
eta kontsumo jasangarriaren inguruko ekintzetan, baratzean
egingo diren jardueretan, eta herri kiroletan ariko dira. Ordu berean, bisita gidatu antzeztuak
egongo dira familia osoarentzat.
12:30etik 14:00ak arte, bertako
eta garaiko produktuen dastatzeak egingo dira. Produktuen itxura, aurkezpena eta zaporea puntuatzeko eta zozketa batean parte
hartzeko aukera izango dute dastatzeetan aritzen direnek.
Aldi berean, haur txokoan bi
tailer egingo dira. Tailer bat librea
izango da, bestea gidatua, eta biak
udaberriarekin, loratze garaiarekin lotuta egongo dira.
Goiz guztian Furgobaratza Kutxa Ekogunean egongo da. Zenbait landaketa motaren inguruko
ikastaro txikiak emango dira eta
hainbat aditu egongo dira baratzeen eta lorategien inguruko
edozein zalantza argitzeko. Baratzekide diren familien artean landare eta barazki saski ederrak
zozketatuko dituzte .
Etxeko txikiak Kutxa Ekogunea parkearen alboan bizi diren
poniak ikusteko aukera izango
dute, poni jaio berriak ere bai.

AUTOBUS ZERBITZUA
Udaberri festako kartela. EKOGUNEA

Parkean dagoen oilotegia bisitatzeko parada ere izango dute, bertako oiloak ezagutzeko eta arraultza fresko-freskoak erosteko.
Udaberri festara etortzen direnek parkean bertan bazkaltzeko
aukera izango dute, horretarako
zenbait zerbitzu eskainiko baiti-

ra. Alde batetik herri bazkaria antolatuko dute —14:00etan hasiko
da—, bestetik talo ekologikoak eskuratu ahal izango dira, parkeko
tabernan ogitartekoak eta pintxoak izango dira, eta haur parkeko kafetegian bertan prestatutako bazkari gozoak. Parke bat iza-

nik, Ekogunean belardi ederrak
daude etxetik janaria ekartzen
dutenek otordua giro lasai batean
eta eroso egin dezaten.
Antolatutako bazkarietarako,
aurretik lekua erreserbatzea gomendatzen da, eta txartelak Kutxa Ekoguneko Haur Parkean

Parkera iristeko doako autobusak
antolatuko dira. Miramongo Parke Teknologikotik Kutxa Ekogunera joan-etorriak egingo ditu 15
minutu inguruko maiztasunez,
eta ordutegia hauxe izango da:
10:30-13:30, 15:00-17:00 eta
18:30-20:00.
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