
GERNIKAKO LEKUEK FESTIBALAREN BIGARREN 
EDIZIOA BADATOR

Martxoaren 8tik 15era musikari lotutako hainbat jarduera egongo dira.

Iazko edizioaren harrera ona ikusita musikaren arloan ari garen hainbat lagun berriro batu gara 
Gernikako Lekuek festibalaren bigarren edizioa antolatzeko.

Lekuek zaletasunetik abiatzen den festibala da. Musika maite dugulako antolatzen dugu Lekuek. 
Gure asmoa herri oso bat musikaren bueltan jartzea da. Musika entzun, dantzatu, ikasi eta 
bizitzeko aste beteko egitaraua antolatu dugu. Bakoitzak bere zaletasunetik eta lekutik egindako 
festibala izanda, berezia da Gernikako Lekuek: txikia, askotarikoa, eklektikoa, horizontala, 
merkatuaren logiketatik kanpo dagoena.

Dozena bat leku

Irudi berriarekin dator festibala. Roberto Quintana sortzaileak egin du aurtengo kartela. Leku txiki 
askoren batura irudikatu du entsegu lokaletan hain erabilia den arraultza kaxaren bidez.

Izan ere, aurten, iaz baino gehiago dira festibalera batu diren lekuek. Kultura arlotik, Astra, 
Iparragirre Rock, Trinkete anti-txokoa eta Lizeoa. Tabernen artean, berriz, Arima, Aterpe, Atxur, 
Irrintzi, Lagun-etxea, Ospa, Zaplast, Zeppelin, Basurde, Musutruk, Revolution eta Zarata.  

Ezin ditugu aipatu barik utzi festibalean parte-hartzen duten eragileetako batzuk, besteak beste: 
Zine-Klub Gernika, Kafea eta Galletak, Gernikako Liburutegia, Allende Salazar ikastetxea, Kultur-
Etxea, Asunek talde feminista…

Egitaraua

Aurten 30 musika emanalditik gora izango ditu festibalak, estilo eta publiko ezberdinetakoak, 
atzerrikoak eta bertakoak: Albert Pla, Bide Ertzean, Paus portugaldarrak, Zea Mays, Bullet proof 
lovers, Hesian, Ray Fenazdez kubatarra, Londresetik Shur-i-kan, Tooth, Morau eta Beñardo, 
Sustrajah, Ainara LeGardon, Croissant Djs, Potato, The Riff Truckers, Mike Whellans eskoziarra, 
Aterkings, James Room…

Zuzenekoez gain musikari lotutako bestelakoak egongo dira. Aipagarriak dira Ainar LeGardonek 
autoekoizpenari buruz egingo duen ikastaroa, Jose Alberto Batiz musikari gernikarrarekin 
solasaldia edo bideoklipak egiteko ikastaroa, EHZ festibalarekin hartu emana, swing dantzak, 
scooter kontzentrazioa, Zine kluba, Kafea eta Galletak, erakusketak, binilo salmenta…

Festibalaz gozatzeko

Iaz bezala bono bat jarriko dugu jendearen eskura. Horrela 20 euroko prezioan festibal guztiko 
emanaldietan parte-hartzeko aukera egongo da. Otsailaren 23tik aurrera eskuragarri egongo dira 
Astran eta Arima tabernan.

Aurten Astra, Trinkete eta Iparragirre Rock elkarteko kontzertuetarako sarreren aurre-salmenta 
egongo da kopuru mugatuan internet bidez.

Egitarau eguneratua eta sarreren eta bonoen inguruko informazio guztia 
www.gernikakolekuek.com web orrian dago.

Gora LEKUEK!!


