
 

PORTADA:SPENCER TUNICK eta DORA STEFANOVA 

ELKARRIZKETA:   JUALESI 

SASKI NASKI: EGURALDIA 

LUMAREN KILIMA:KOPAKO FINALA 

Kaixo adiski-

deok : 

Gaur goizean 

9:00etan asanbla 

euki dugu eta 

horregatik Jualesi 

elkarrizketa egi-

tea pentsatu dugu.       

Horretaz aparte 

baditugu lumaren 

kilima, egural-

dia… 

Espero dgu gure 

super A.B.E.a 

gustatzea. 

AGUR!!!  

La artista búlgara Dora Stefanoa 

(1.966) presenta en la galeria kur 

Su obra Eclosión, con la que consigue 

definir un territorio plástico personal, 

que si bien puede incluirse dentro de lo 

plástico escultorio, en realidad 

desborda la definisión genérica. 

Galeria Kur (Pº de la Zurriola, 6. 

Donostia.) 

ENTRETENIGARRIAK: colorea 

GU ERE IDAZLE:HIZKI ZOPA Gorka, Ignacio, Jhonattan 

64. zb 

 El artista Spencer Tunick convoca 

a todos  aquellos voluntarios a 

participar el próximo 22 de Abril 

en la 2 gran instalación viviente 

llevada a cabo en España. Utiliza 

el desnudo como expresión.  



Gaur asanblada izan degu. Goize-

ko 9:00tan hasi  da eta ikasketa 

buruarekin egon gara. Patioko 

arazoa ez denez garbi geratu, ge-

letan bozketa egin beharko dugu. 

    

Zer moduz joan da dena asanbladan? 

Ondo, oso ondo. 

 

Lehengo asanblada baino hobeto joan al da? 

Antzekoa. 

 

Zerbait hobetu al dego? 

Bai 

 

Zer? 

Megafonia eta aurkezleak  

 

Zer hobetu beharko genuke? 

Gai gutxiago eta pantala digitala 

 

Zenbat denbora behar duzute asam-

blada prestatzeko ? 

Ordu bat ordezkariekin eta 2 geletan 

 

Nori bururatu zitzaion I.A egitea? 

Loli Anauti 

 

Zembat urte daramatzazue I.A egiten 

 23 urte  



 

 

 

 

 

 

  

Donostiak   2006ko otsailaren 2a osteguna 
 

Tenperatura 10 gradukoa  
zerua urdina dago                      
Lurra lehorra dago 
 eguzkia dago 
 



Liverpoole (Old trador) futbol zelaian, munduko ko-

pako finala ari zen jolasten. Alemania  Argentinaren 

aurka ari zen jolasten. 2. zatiaren bukaeran, Argentina 

gol batekin ari zen irabasten baina orduan, Bekem-

baurrek, gola sartu zuen eta norgehiakoa berdiduta 

gelditu zen . Prorrogan penalti bat egon zen. Argenti-

nako jokalariak karrerila hartzen  zuen bitartean Ale-

maniako atezaina penaltia gelditzeko zutoin ondoan 

jarri zen eta orduan palanka bati eragin zion eta futbol 

zelaia zulo bat egin zen. Penaltia jaurti behar zen eta 

Argentinako jokalariak zu-

toinera bidali zuen baloia. 

Orduan , penaltietara joan 

behar izan ziren eta Argen-

tinak galdu egin zuen. Ar-

gentinako jarraitzaileak, 

haserre, epaileari gauzak  

jaurtitzen hasi ziren eta 

partidua borroka batean 

bihurtu zen. Desagertutako 

jokalaria Maradona zen eta 

poliziak, asko aztertu 

arren, ez zuen inoiz aurki-

tu. 

          EGILEA: Mikel I.  



 

  HERRIAK 

6 herri dira 

eta goitik be-

hera, behetik 

gora ezkerre-

tik eskubira, 

eskuinetik ez-

kerrera eta 

diagonalean 

daude. Saia 

zaitez bilat-

zen!!!!!!!!!!!!!! 

A O M P Z X F G L H 

N I K E R R U S I A 

D M E Z  X A B H U E 

A O B U G I O F R L 

L R H L D G K M T F 

U E A B U R G O S U 

Z T C J Z X T M P O 

I X A S T U R I A S 

A K J E G U L D F H 

T U M K O S N J A I 

KARINE BOULANGER 

Numerosos girasoles secos que marcan el final del ve-

rano, se unen con la inmensidad de los frondosos árbo-

les desnudos en un reflejo 

de las viviendas  más ínti-

mas de esta pintura.  

En la galeria kur. Donostia. 

 

              Egilea : Gonzalo 



coloreabe 

Patricia Ontoria 

 

                                Pinta de verde  2/4. 

                      Pinta de amarillo 3/5. 

                      Pinta de rosa y rojo 2/6 

A.B.E HITZA  AURKITU  

 PORTADAKOAK EZ DU BALIO  !!! 


