
Aurtengo topaketa berrikuntza ugarirekin dator, hala ere, badira aurreko 
ediziotik mantenduko diren gauzak, data eta herria, esate baterako, Lau-
dion izango da, abuztuaren 16an. Berrikuntzak ordea, ekimenaren egitarau 
eta parte-hartuko duten konpartsetan izango dira ikusgai. 

Bigarrenez ospatuko dute 
erraldoiketa Laudion 

ERRALDOIKETAKO MATERIALA 

2. alea 2019ko ekainaren 7an                                                                                       Webgunea: https://sorginlarren.webnode.es/erraldokieta/  

Aiaraldea.eus en argazkia 

erraldoiketainfo 
 Euskal Herriko erraldoi mitologioen topaketako aldizkaria 

Kamisetak 5€ Txapak 1€ zapiak 2,50€ 

 Bidasoako konpartsak bere 30. urteurrena ospatuko du 
estatu mailako hamaika konpartsarekin batera datorren 
ekainaren 8an. Erraldoiketan izango diren taldeetako 
batzuk ere bertan izango dira.                                         4. or. 



Aurrerapenekin jarraituz, aur-

ten ere, konpartsa gonbidatu 

ugari plazaratu dituzte antola-

kuntzako kideek dagoeneko 

sare sozialetan. 

Aurtengo edizioan, dozena 

erdi konpartsa eta talde izango 

dira Laudioko kaleak kolorez, 

musikaz eta irribarrez betet-

zen. 

Txantreako konpartsa, Bida-

soako konpartsa, Ostargi 

konpartsa, Gaztelumendi 

konpartsa, Bihotza konpartsa 

eta Sorginlarren taldea izan 

dira iragarritako lehenengo 

taldeak, eta hurrengo asteeta-

ko osteguneta aditzera eman-

go dira zeintzuk izango diren 

Laudioko jaietako bigarren 

egunean, ohitura bilakatzen ari 

den topaketa mitologiko ho-

nek bere bigarren edizioa os-

patuko du aurten ere, abuz-

tuaren 16an. 

Aurreko urtean lehen edizioa 

izanik, hainbat gauza man-

tentzea erabaki dute antolatza-

ileek, aldiz, badira hobetzen 

edo berritzen ahaleginduko 

diren beste hamaika kontu. 

Esate baterako, nahiz eta ora-

indik egitaraua ez den iragarri, 

Julen Andak, erraldoiketako 

antolakuntzako kideak, azaldu 

digu aurtengo edizioan 3 kale-

jira nagusi izango direla 

guztion gozamenerako. 

bertaratuko diren gainontzeko 

konpartsak. 

Hauetaz gain, gaitero eta 

Laudion ospatuko da Euskal Herriko 
erraldoi mitologikoen topaketa bigarrenez  

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

Abuztuak 16 Erraldoiketa Laudion 

dultzainero ugari ekimenera 

bertaratuko direla azaldu di-

gute. 

Aiaraldea.eus en argazkia. 

Aiaraldea.eus en argazkia. 



Erraldoiketako material berria eta 
salgai dagoeneko 

Horretaz gain, ekimenaren egunean janzteko zapi arrosak egin dituzte, hauek berriz, 

2,5€ko prezioa dute. 

Azkeneko berrikuntza gisa, kamisetak egin dituzte, gris eta zuriak, neurri ezberdineta-

koak izan daitezke, baina hauek, enkargu bidez eskuratzeko aukera egongo da soilik. 

Erraldoiketako antolakuntzako kideek 

ekimenerako material berria prestatu dute 

topaketako bigarren ediziorako. 

Martxotik aurrera egon da materiala esku-

ratzeko aukera, izan ere, azoka eta plaza 

ezberdinetan izan dira giro onean ekimena 

lau haizeetara zabaltzen. 

Material berrikuntzak 

Aurreko urtean eginiko txapa modeloak 

berritu dituzte eta oraingoan 12 txapa mo-

delo ezberdin eta neurri ezberdinetan esku-

ratzeko aukera dago. Txapa guztiak euro 

baten truke saltzen dituzte 

  

  

  

  

  

3  E u s k a l  H e r r i k o  e r r a l d o i  m i t o l o g i k o e n  t o p a k e t a  

Ander Fernandezek eta aiaraldea.eus –eko irudiak. 

Ander Fernandezek ateratako irudia. 

Maiatzaren 31an ospatu zuten 
Sorginlarren eguna Laudion 
Iragan maiatzaren 31an os-

patu zuten Sorginlarren eguna, 

aurten Laudioko izaki mitolo-

gikoen taldeak, 3 urte betetzen 

dituelako. 

Ostiral arratsalde beroa izan 

zen nagusi Laudioko plazan, 

hala ere bertaratutakoek be-

roari aurre egiteko aukera 

ezberdinak izan zituzten be-

roari aurre egin ahal izateko. 

Graffiti tailerra, Sukaldaritza 

tailerra, Erraldoiketako ar-

gazki erakusketak, haurrentzako 

jolasak eta buruhandiak. 

Jende andana bertaratu zen arra-

tsaldean zehar herriko plazan izan 

ziren ekintzara. 

Iluntzean ordea, parrilada herri-

koiaren unea heldu zen, eta ez as-

koz beranduago kontzertuen unea 

Laudioko gaztetxean. 

Esne potak, Dj Masa eta Dj´s Poti 

arduratu ziren eguna giro parega-

bean borobiltzeaz. 



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 

izango dira asteburu honetako 

elkartasun topaketan. 

Urteurrena ospatzetik 

arago,  elkartasun nagusi 

Adimen urritasuna duten bi 

elkarteri zuzenduko zaizkie 

batik bat, topaketako iraba-

ziak. 

Atzegi eta Aurreratu elkarteaek, 

urte asko daramatzate inklu-

sioa, agerikotasuna eta anizta-

Bihar, ekinak 8 ospatuko du 

Bidasoako konpartsak bere 

30. urteurrena, horretarako 

estatu mailako hamaika kon-

partsa eta buruhandi zein 

erraldoi talde gonbidatu di-

tuzte. 

Antolatzaileek azaldu digute-

nez, 100 erraldoi baino ge-

hiago, 50 buruhandi baino 

gehiago, 40 konpartsatik gora 

eta 700 parte-hartzaile inguru 

suna gizarteratzen, egun ere 

jende ugarirentzat ezezagunak 

diren kontzeptuak direlako. 

Irunetik, Laudiora? 

Irunen izango diren konpar-

tsetako batzuk Erraldoiketako 

aurtengo parte-hartzaileak 

izango dira. 

Horretaz gain, Erraldoiketa 

ere bertan presente izango da, 

argazki erakusketen bitartez, 

Teléfono: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

Correo: alguien@example.com 

2019a urte berezia izaten ari da Iruneko 
konpartsarentzat, izan ere, haien 30. urteurrena 
ospatzeko ekintza bereziak prestatu dituzte 

ekimeneko materialarekin eta 

beste hainbat konturekin. 

k o n t r a  4  

30 urte bete ditu aurten konpartsa 
Irundarrak 


