
Datorren abuztuak 16 ospatuko da Erraldoiketa, Euskal Herriko 
erraldoi mitologikoen topaketa, Laudion. Topaketan hiru 
konpartsa eta Sorginlarren taldea izango dira protagonista. 

Hiru konpartsa eta Sorginlarren 
izango dira nagusi abuztuak 
16ko topaketan 

ERRALDOIKETAKO 

MATERIALA 

SALGAI! 

1. alea 2018ko maiatzaren 30ean                                                                                Webgunea: https://sorginlarren.webnode.es/erraldokieta/  
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Erraldoiketarako 80 egun 

baino gutxiago falta dira da-

goeneko. 

110 egun falta zirela hasi zu-

ten antolatzaileek gizartearatze 

kanpaina, unera arte sare 

sozialen bitartez ari dira la-

nean. Baita ere, webgune bat 

zabaldu zuten iragan maiatza-

ren 3an, asteazkena. 

Asteazkenak izango dira albis-

teak plazaratuko diren eguna, 

gehien bat webgunean. Os-

tean, sare sozialen bitartez 

gehiago zabaltzeko baliatuko 

dira. 

Ekimena plazaratzeko dato-

zen hilabeteetan bestelako 

Laudioko jaiak bete betean 

hartuko dituen ekimena dugu 

Erraldoiketa, izan ere, herriko 

jaien bigarren egunean ospatu-

ko bait da topaketa. 

Sorginlarren, Laudioko bu-

ruhandi eta erraldoi mitologi-

koetaz arduratzen den taldea 

dabil ekimenaren antolaketan. 

Hauetaz gain, badira beste 

hamaika lagun ekimenaren 

inguruko prestaketetan buru 

belarri laguntzen. 

Antolatzaileek azaldu dute 

herriko zenbait elkarteren 

laguntzak garrantzia handia 

duela, eta dagoeneko izaten ari 

direla laguntza hori, positiboki 

baloratzen dutena. 

formatu zein erak baliatzeko 

asmoak dituzte. Tartean, 

“ERRALDOIKETAINFO” 

aldizkaria baliatuko dute hiru 

astetan behin kaleratuko da.  

Era digitalean izango da, eta 

ekimenak prestatu duen 

weborrialdean, zein sare sozia-

letan eskuragarri egongo da. 

Bertan, Erraldoiketaren ingu-

ruko zehetasunak, agenda, 

elkarrizketak eta bestelako 

hamaika albiste aurkitzeko 

aukera eskainiko du aldizka-

riak. 

Unera arte dozena erdi bolon-

dres ari dira aldizkarian la-

nean, parte hartzeko, erraldoi-

Laudion ospatuko da Euskal Herriko erraldoi 
mitologikoen topaketa Erraldoiketa izenpean 
abuztuak 16, herriko jaietako bigarren egunean  

2  E r r a l d o i k e t a  

Abuztuak 16 Erraldoiketa Laudion 

keta@gmail.com helbide elek-

tronikora mezu bat bidaltzea-

rekin nahikoa izango litzateke 

laguntzaile gisa jarduten has-

teko. 

Horretaz gain, ekimen jen-

detsua espero da, beraz, herri-

tarren kolaborazioa beharrez-

koa izango da aurretik eta 

egunean bertan, baita jaso eta 

garbiketa egiteko. 

Guztira abuztuak 16, 46 bo-

londresen laguntza beharko 

da, ezarrita dauden 22 txanda 

betetzeko. 

Ugariak izango dira bolondre-

sen eginkizunak, zaintzak, 

argazkilari gisa aritzea, sal-
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Erraldoiketako 
materiala salgai dago  

tartez, mezu zuzen bat bi-

dealtzearekin, edota erraldoi-

keta@gmail.com helbide 

elektronikora idatziz. 

Txapak euro baten truke 

daude salmentan, aldiz pega-

tinak borondatera dira. 

Txapak eta pegatinak dira 

unera arte Erraldoiketako 

materiala. 

Datozen hilabeteetan materia-

laren salmentarekin hasiko 

dira antolatzaileak. Materiala 

eskuratzeko era ezberdinak 

egongo dira, alde batetik, an-

tolakuntzakoekin zuzenean 

hitz eginda, sare sozialen bi-
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mentan, seinalizazioa kokatzen,… 

Horretaz gain, ugariak izango dira 

aurretik egin beharreko lanak, be-

raz, laguntza eskaintzeko prest da-

goen orok erraldoiketa@gmail.com 

helbidera bidili dezake zertan lagu-

ndu dezakeen, bestela, laguntzeko 

prest dagoela adieraztearekin nahi-

koa izango da. 

Ekimenaren eguneko txandetara 

apuntatzeko Erraldoiketako 

webgunean egongo da aukera, gal-

detegi erraz bat erantzunaz. 

Hiru konpartsa hurbilduko dira Laudiora, Erraldoi-
ketako ekimenera, datorren abuztuaren 16an. Horre-
taz gain Sorginlarren ere eguneko protagonista izan-
go da.  
Ekainaren 11tik aurrera egingo dira publiko etorriko diren hiru konpartsen izenak. Hamabost 

erraldoitik gora bilduko dira Laudion jaietako bigarren egunean. Horretaz gain beste hainbat 

sorpresa dituzte eskuartean antolatzaileek. Hauek, ekainaren erdialdea pasata argitaratuko den 

alean etorriko dira azalduta. 

Goizean goizetik, iluntzerako ordura arteko egitarau oparoa prestatzen ari direla adierazi digute 

antolatzaileek, baita ere, dagoeneko ekintza gehienak loatuak dituztela. Hala ere, kartel ofiziala 

uztailaren 18an kaleratuko da. 

Ander Fernandezek ateratako argazkia. 



Éste es un lugar ideal para insertar unas líneas acerca de la orga-

nización. Puede incluir el propósito de la misma, su misión, la 

fecha de su fundación y una breve historia. También puede incluir 

una lista de los tipos de productos, servicios o programas que 

ofrece la organización, la zona en la que trabaja (por ejemplo sur 

de España o mercados sudamericanos), así como un perfil de los 

tipos de clientes o miembros a los que atiende. 

Resulta también muy útil especificar un nombre de contacto para 

aquellos lectores que deseen obtener más información acerca de la 

organización. 

Dirección del trabajo principal 

Línea 2 de dirección 

Línea 3 de dirección 

Línea 4 de dirección 

kuntzari. 

Promozio bideo batetaz gain, 

erreportai ikusentzunezkoa 

ere kaleratuko dute antolatzai-

leek datozen asteetan zehar. 

Antolaketa barrutik nola bizi-

Hilabete batzuen faltan Erral-

doiketarako, ekimenaren pres-

taketak aurera doaz, eta do-

goeneko meridianoa ganditu-

ta, zenbait lagunek ekin zioten 

iragan maiatzaren 18an ekime-

neko bideo bidezko presta-

tzen ari diren bolondresak, 

laguntza eskaintzeko prest 

dauden horiei beraien alea 

ekimenean izan dezakeen 

garrantzi azpimarratu dute 

besteak beste. 

Spota eta bideo erreportaia grabatzeari 
ekin diote zenbait lagun 

Teléfono: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

Correo: alguien@example.com 

Sorginlarreneko erraldoi eta taldekideak 
nagusi ekimenaren spotaren grabaketako 
lanetan, Lamuza parkea eszenatoki hartuta 

Hauek ez dira izango lan egun 

bakarrak ekimenaren egunera 

arte, izan ere, uztailean zehar 

zenbait lan egun zabal edota 

prestakuntza asanbladen pro-

posamenak baitdituzte eskuar-

tean antolatzaileek. 

k o n t r a  4  


