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Errenteriatik Txekiara 
dantzan

2016ko abuztuaren 15eko goiz beroan autobusa kargatu genuen: dantzarako materiala, 
dantzarion arropak, maletak… zortzi eguneko bidaia ez da txango makala gero!

Ander Oyarbide 

Halatan goiz hartan abiatu ginen Errenteriatik 
Ereintza Dantza Taldekoak ia bi eguneko bidaia luze 
bat aurretik genuelarik; helmuga? Txekiar Erre-
publikaren ipar-mendebaldean  kokatuta dagoen 
Červený Kostelec herria. Mezinárodního folklorního 
festival jaialdi folklorikoaren alorrean egin genuen 
bidaia hau, bertan geure parte-hartzeaz gain beste 
hainbat herrialdetako folklorearen ordezkari ziren 
talde askok ere parte hartu zuten, esate baterako, 
Israel, Frantzia, Turkia, Serbia, Algeria eta AEB, bes-
teak beste.

Ereintza Dantza Taldea Pragan
Horiek horrela, 17an gure helmugara iritsi ginen (tar-
tean Colmar, Nuremberg eta Praga bisitatzeko pribi-
legioa eduki genuen) eta jaialdiaren irekiera ekitaldian 
parte hartu genuen. Hurrengo goizean ostatatuta 
geunden herrian (Náchod) turismoa egin eta aldi be-
rean pilak ondo kargatu genituen gau hartan egingo 
baikenuen geure lehenengo emanaldia. Dantza Tal-
deak Corteseko (Nafarroa) eta Durangaldeko dantzak 
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eskaini zituen; aipagarria da gure kulturak eta dantzek 
bai txekiarren, baita beste dantza taldeengan ere izan 
zuten harrera ona.

Alain Maya jaialdiaren                 
irekiera ekitaldian

Gau hura arrakastatsua izan bazen ere, Červený Kos-
telec-en eman genuen lehenengo erakustaldia gure 
herritik prestatuta eramandako guztiaren aurrera-
pen bat besterik ez zen izan, 19a eta 20a (ostirala eta 
larunbata) izan baitziren “lan” gehiena egin genuen 
egunak. Abuztuaren 19ko goiz eguzkitsuan herrian 
zehar egindako desfile batekin dibertitu ginen, gel-
dialdi batzuetan herritarren aurrean dantzatuz eta 
besteetan gainontzeko taldeen dantzak ikusiaz, goiz 
ederra benetan. Baina dena ez zen dantzatzea izan-
go, ezta? Ostiral gaueko emanaldiaren aurretik he-

rriaren ondoko lakuan merezitako deskantsua hartu 
zuen taldeak.

Abuztuaren 19ko gauean birritan atera ginen ohol-
tzara jaialdian parte hartzen genuen hamaika tal-
deok, guztira hogeita lau agerraldi, haien artean oso 
ezberdinak, eta aldi berean hori izan zen festibalaren 
alderdirik aberasgarriena. Estatu Batuek “claqué” 
erakustaldi ederra eskaini ziguten; frantziarrek euren 
traje eleganteekin Euskal Herriko iparraldean egiten 
direnen antzeko dantzak egin zituzten; Indonesiako 
taldeak  ekarritako instrumentu tradizionalekin Danu-
bio Urdinaren tankerako pieza ezagunak jo zituzten; 
serbiarrekin aldiz geure txapelak eta euren artilezko 
kapelak trukatu genituen. Gure aldetik ikustaldi haie-
tan Zuberoako dantzak (zer esanik ez Godalet dantzak 
izan zuen arrakasta), Gipuzkoako makil jokoak eta fan-
dango eta arin-arina eskaini genizkien ikusleei. Gaine-
ra, behin agerraldi guztiak amaitu zirenean, jaialdiaren 
antolakuntzak beste taldeekin (eta alderantziz) gure 
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kultura eta dantzak partekatzeko aukera izan genuen 
(hots, amerikarrak gu “claqué”-a dantzatzen jartzen  
saiatu zirenean, batzuon abilezia faltak eragin zuen 
porrota). Gau aberasgarria benetan.

  

Ereintza Dantza Taldea ostiralean 
dantzan

Lehen aipatu dudanaren haritik, 20a, larunbata, izan 
zen jaialdiaren egunik garrantzitsuena: herria jendez 
lepo, eta arratsaldean eta gauean emanaldi bana 
(hortaz prestatutako dantza guztiak erakutsi geni-
tuen). Gure dantzak erakusteaz ez ezik, zera nabar-
mendu nahi nuke: egun hartan guztian egon zen pu-
bliko mugimenduak, interesak eta batez ere herrialde 
ezberdinen arteko giroak Txekiaraino egin genuen bi-
daia luzeak benetan merezi izan zuela erakutsi zigu-
tela denoi. 

Igandea agur esateko eguna izan zen. Herriko bilgu-
nean bildu gintuzten talde guztiok, eta azken dantza 
bat eskaini ondoren jaialdia itxi zuten: opariak, agurrak 
eta sariak. Azken honen inguruan, azpimarragarria da 
herriko alkateak Dantza Talde Onenaren saria eman 
zigula, dudarik gabe egindako lanari errekonozimendu 
itzela.

21 goizean hartu genuen bueltarako busa eta 23an 
iritsi ginen Errenteriara (tartean Regensburg bisitatu 
ondoren). Dudarik gabe esperientzia eta bidaia bikai-
na izan zen Txekian bizitakoa, baina guztiaren gainetik 
aberasgarria hitza azpimarratu nahi nuke, hori baita 
Europan barrena 2016ko udaran bizi izan genuena 
ondoen definitzen duen hitza.

Hala ere, akatsa izango litzateke Ereintzak lehengo 
urtean egindako lan handia bidaia batera mugatzea, 
beraz hemen urteko jardueren laburpena:

Mezinárodního folklorního festival



233

Oarso 2017 Oarso 2017

• 2016ko ekaina: San Juan bezperako soka, Uda-gau 
bateko ametsa.

• 2016ko uztaila: Salouko Euskadi eguna, Errente-
riako Erromeria eguna, Errenteria dantzan, Amabirji-
naren prozesioa.

• 2016ko abuztua: Txekiara bidaia.

• 2016ko iraila: Atlantikaldia.

• 2016ko urria: Baionan Euskal Herriko Dantzari eguna, 
Ezpeletan emanaldia, Arrangoitzeko Muxiko Eguna.

• 2016ko abendua: Caritas Gipuzkoaren 50. urteu-
rrenaren jaialdia Kursaalean, Santo Tomaseko feria 
Errenterian.

• 2017ko otsaila: Azeri dantza Errenterian, emanaldia 
Ustaritzen, Sardinaren ehorzketa Errenterian. 

• 2017ko martxoa: Kukai + Adiskideak emanaldia Kur-
saalean eta Biarritzen, M19 Gure Esku Dagoren gal-
deketa.

• 2017ko apirila: Apirileko feria Errenterian, Hernaniko 
Dantzari eguna, Errenteriako Sagardo eguna.

Ereintza Dantza Taldea

EREINTZA
elkartea


