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02AURKEZPENA:
Dxusturi teatroaren aurreko aurkikuntzetako bat izan 
zen Karramarroa pertsonaia. Karramarroa 50 urteko
emakume bat da, bitxia, mihiluzea, zorrotza eta
zirtolaria.

Hemen aurkezten dugun Lakoste antzezlanean
jarraipena eman nahi izan diogu jokalaria eta 
pertsonaiaren artean kokatzen den izaki berezi honi.

Oraingo honetan Karramarroak ikuslegoa begietara 
begiratuko du zuzenean harekin hainbat gai 
partekatzeko: estralurtarrak, artistak, familia 
estandarra, krokodiloak, menopausia…

Humore absurdoak zein beltzak, kritika sozialak eta
ironiak zipriztintzen duten proposamen hau egituratu 
dugu ikuslegoarengan barrea eta hausnarketa aldi 
berean sortarazteko asmoz..



03TESTU LAGINAK:
“Aldaketa abian da. Froga zientifikoetan oinarrituta 
baieztapen hau egin dezakegu hemen eta orain: 
hilabete batzuen buruan Ganimedes eta Raticulinetik 
etorritako zoro andanek hartuko dute lur planeta.” 

“Txikitan ez nuen ingurukoez tutik ulertzen eta horrek 
paralisi egoeran uzten ninduen; gogortuta, isilik, mutu. 
Munduaren konplexutasuna ulertzeko gai nintzen baina 
hurkoek eragiten zuten erabateko harridura nigan.” 

“Hor dago. Arretaz begiratuz gero erraz nabarmentzen 
da. Bazter horretan. Ikusten duzue? Hor. Aste osoa 
darama nire buru gainean zikoina ilun baten gisan 
hegan.”

“Zotz! Hostixa! Kaguendana! Nik ere sarritan izaten 
dut norbait txikitzeko gogoa. Nor txikitu? Ez da azkarra 
zu baino boteretsuagoekin aritzea. Batez ere eskura 
bazterrerago kokatzen duzun gorputzen bat baldin 
baduzu. Olatu moduan funtzionatzen du edo nork 
nor-aren antzean: hark ni, nik zu, zuk hura eta berriz 
hastera.”



04LANTALDEA:
Testua_ Eneritz Artetxe Aranaz
Zuzendaritza_ Dxusturi Teatroa 
Antzezlea_ Eneritz Artetxe Aranaz

Irudiak_ Aitor Gametxo
Argiztapena_ Amaia Iurrebaso
Estetika_ Dxusturi Teatroa
Kartela_ Roberto Quintana 
Diseinu grafikoa_ No Media Estudio
Dosierreko argazkiak_ Alaitz Artetxe Aranaz

Banaketa_ Dxusturi Teatroa



05BEHARRIZAN TEKNIKOAK:
ANTZOKIETARAKO

Soinua_
PA Altabozak.
2 monitore

Soinu mahaia_
Cd erreproduktore bat.
Edo minijack ordenagailu portátil batentzat

Argiztapena_
2 PC (2 kw)
2 PC (1 kW)
7 par  (2 Zenbakiduna) 
11 dimmer kanal 
Programatzeko gai den argi mahaia
Proiektorea eta pantaila
HBMI kablea proiektoretik kontrol kabinara

Eszenografia_
Proiekzioak
Katu janariz egindako 2 metroko lur eremua
Eserleku txikia

Beharrizanak_ 
Aldagela bat.
Ura
Teknikari bat
Karga eta deskarga egiteko eta
autoa uzteko leku libre bat.
4 ordu muntaia egiteko.
Ordu bat desmontaia egiteko



06BEHARRIZAN TEKNIKOAK:
TOKI TXIKIETARAKO 

Soinua_
Musika erreproduktore bat.

Argiztapena_
Frontal bat / Cenital bat
Argi Mahai bat
Publikoentzako argia 
Eszenatokia
Gutxienez 2x3 metroko azalera.
Eszenografia 
2 mtroko lur eremua
Aulki bat 
Telebista bat

Beharrizanak_ 
Aldagela bat.
Ura
Teknikari bat
Karga eta deskarga egiteko eta autoa
uzteko leku libre bat.
2 ordu muntaia egiteko.
Ordu bat desmontaia egiteko



07SALNEURRIA:

KONTAKTUA:

1.200 €

artetxe.e@gmail.com

Tel: 605 767 447 (Eneritz)


