Ataría

Ebaluazioa

Baliabideak Gida

.ei

Proiektua Web-mapa

Tipolog ia
Dantza ludikoak eta irekiak / Erromeria

Ezaugarri ak
Arin-arina, be re izenean bertan islatzen denez,
exe kuzio arine ko dantza da. Hainbat egitura
koreograf iko iza n dit zake. Dantzariak b ikote
bat en aurrea n edo ta Idean dantzatzen du (maiz
b irib ilean). Ez dago kontakt u fisiko rik
dantzakideen art ean.
A rin-arina p rakt ika alaia et a pa rte-ha rtza ilea da.
Erro n ka ere izan o h i d a.

Deskribapena

i

Arin -arina d antzatzeko modua hau da: aldakak,
hanka k et a oinak modu koordinatuan mugitzen
di ra; b itartean, e n borra eta besoak tente
m antentzen dira.

.. •·
•
•••

Arin-arina 1 + Fandangoa eta Arin-arina 11 +
Fand angoa eta Arin-arina 111+ Arin-arina IV

SOeko ha markadatik aurrera , arin-arinak
bila kaera na barmena izan du eta urrats berriak
et a koreografi a eraka rgarriak ere sortu d ituzte
dantzariek.

Non/Noiz

Urratsak

9

A rin -arina da nt za herrikoia da et a Euska l Herriko
edozein h errit ako plazan dantzatu daiteke, hala
n o la urtea n zehar eg iten d iren erromeriet an.
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Proiektua Web-mapa

Tipologia
Dant za ludikoak eta ire kiak / Erromeria

Ezauga rriak
Dant za m istoa da. Bikotean zein b irib ilketan
dantzatze n da. Fanda ngoa et a arin-arin a, nah iz
eta pauso eta d enbora e rrit m iko ezberd inak izan,
b at a bestea ren at zet ik dant zat u o h i d ira.
Edu ki errit ual hand ia dut en best e d antza bat zu k
ez b eza la, e uskal d ant zen artean alaienet akoa da
fandangoa.

Deskribapena
Dant za honen u rrat s t radi zionalak pu nteoa ,joa netorria et a b ira d ira.
Hamasei konpaseko zati melod iko bako it zea n
u rrat s ho rietako b at baino ez d a da nt zat zen . Lau
konpasetik beh in ezker-eskuin eg it e n d a,
etengab e e rrepikat uz kon pasa b u kat u arte. Beste
u rrat s bat era pasat u ba ino lehen b uelt a osoa

Urratsak
Fandangoa 1+ Fa ndan goa eta A rin -arina 11 +
Fandangoa eta Arin-arina 111 + Fandangoa IV

emat e n d a.

Non/Noiz

9

Euska l Herriko dant zarik ezag u neneta ko bat da,
arin -arinarekin batera. Edozein j ait an da nt zat zen
da.
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Proiektua Web-mapa

Tipologia
Dantza forma lak et a itxiak / Brokel-d antza

Ezaugarriak
Gipu zkoako brokel-da ntzen zik loko da ntza bat
da.
Tresnek in egit e n di ren best e dantzen ant zeko
eg it ura du Makil Hau nd i dant za k: bu ruzag iare n
bakarkako saioa, t aldea k da ntzatuko duen
zortzikoa, et a t resnak e lka r joz eg in go den j okoa.
Brokel-ma k ile n et a uzt ai t xikie n j okoet an beza la,
lehenbizi t alde osoa k eg ingo du jokoa; ond o ren,
erdiko laukoteak; et a, azkeni k, t ald e osoak berriz
ere.

Deskribapena
Zortzi edo hamabi dant zarirekin da nt zat zen d a
norma lean . Lau d ant zari behar d ira hasieran
jokoa ikasteko.

Urratsak
Makil haund i dantza

Dantzariak b i lerrot an ant o lat uta daude,
buruzag ia aurrea n dut e la. Doinua hastean,
buruzag iak zortzikoa da nt zat u ko du, da kizkien
u rrat sekin konbin azioak eg inez eta bere
trebetasu na erakutsiz. Ondoren, dei nagusia
dant zat uko d ute denek, et a zortzikoa . Ja rra ian,
jokoa hasiko d a. Leh enengo, t alde osoak egingo
du; ondoren, deia dant zat u eta erdi ko laukot ea k
bakarrik eg ingo du jokoa. Segida n, deia eg ingo
da eta t alde osoa k errepikat uko du jokoa.

Non/Noiz
Ma kil-d ant zak lpa rraldean dant zat zen d ira
bereziki, ba ina A nt zuolako alardekoa k edo
Durangaldekoak ere oso ad ie ra zga rriak d ira.
Hemen aurkezten den a Gi puzkoako da nt zen
bertsioa da.

info@mizzpi.eu
Lan hau Creative Commons Creative Co111111ons Aitortu Partekatu-Berdin 4.0 Espainia lizentzia baten mende dago.

lkasmaterial honek 2020ko azaroaren 6an Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren onespena jaso du.
© 2019 Mizzpi. All right reserved.

ENHANcEo sv

Googl

Ataria

Ebaluazioa

Baliabideak Gida

~

Proiektua Web-mapa

Tipologia
Dant za fo rma lak et a itxiak

Ezauga rriak
Dant za t rad izional hau e rabat zaba lduta dago
mundua n zehar, bait a Euskal He rrian ere.
Tresnek in egit e n di ren da nt zen ohiko eg it ura du;
h au da, b u ru zag ie n ba ka rka ko sa ioa rekin hast e n
da, seg idan ta ldeak da ntzat zen du zortzikoa, eta,
azken ik, zint a-jokoa dantzatze n dut e. Egit ura h au
bi aldiz e rrepikatzen da bet i.

Deskribapena
Dant za h au ko loret ako zinta k d it ue n masta
bat e n ing u ruan eg iten da . Dantzariak mast aren
inguruan bi ribilean j art zen d ira eta bakoitzak
zint a bat i eust e n dio. Bu ruzagiak et a taldeak
aurrera beg ira eg iten dute da nt za; o ndoren,
koloret ako zint ak masta n lot zen d it uzte d antza
ga rat u z doan hein ea n . Atzera begira geratzen
dira. Seg idan, ba i d ant za bai zinta-jokoa berriz
h ast en d ira zint ak erabat askatu arte.

Urratsak
Zinta -da ntza jokoa

Zinta-mast ak b i metrot ik hasi eta lau met ro
arteko alt ue ra izan dezake. Koloretako zint ak
makilaren goiko m ut u rretik zintzil ikatzen di ra,
dantzari ad ina zinta.

Non/Noiz
Zinta-da ntzak Hegoa ldea n d ant zatzen dira
bereziki.
Hemen au rkezten den a Gi p uzkoako da ntze n
bert sioa da.
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Proiektua Web-mapa

Tipologia
Dant za fo rma lak et a itxiak

Ezauga rriak
Gipu zkoako ezpat a-da nt za izendat zen dugu n
honek antz hand ia du Euska l Herriko zen bait
h errit an eg it en diren ezpat a-da nt zekin. Iza n ere,
antze ko eg it ura dut en ezpat a-da ntzak arru ntak
dira Euska l Herrian : Legazpi koa, Ma rk inaXemeingoa, Zuma rraga ko eta Tolosakoa, bestea k
best e.

Deskribapena
Ezpat a-da nt zariak lau lerrotan ant o lat zen dira.
Dant zari bakoitza k bere ezpat a esku-lekutik
h art uko du esku ine ko eskuarekin, et a ezpata re n
punt a aurrea n duen da nt zariari eska in iko dio.
Horre la, d antzari bakoitza k ezkerreko eskua re kin
atze ko dant zariak eskaintze n dion ezpat are n
punt a h art uko du. Horret arako, eskua
ka n poa ldera irekiko du. Lau lerroen aurrean
buruzagia dago, et a honek lerro bakoitzaren
aurrean d auden d antzarie k eska init ako lau
ezpate n p u nt ak hart uko d it u, b i esku
bakoitzarekin. A zkenda riak, b in a ezpata t xiki
dit uzt ela, t a Idea re n azken lerroan egokit u ko d ira,
bakoitza ilara bat en at zea n .

Urratsak
Ezpat a-da nt za/pordon da nt za u rratsa + Gurpila
lurrekoa + Mu riska erd ia + Sentziloa + Lau arina
+ Lasterka + O in gora edo mozketa + Artazia +
Ezpata -da nt za j okoa (oinak) + Ezpata-dantza
j okoa (esku ak) + Ezpat a dantza j okoa

Ezpat a lu zeak d au zkaten da nt zarie n ja nt zia
pra ka zuriak d it ue n o h izko traj ea da. Bu ruzag iak
et a h iru kapit aine k, berriz, b elaun azpirainoko
pra ka gorriak daramatzat e.

Non/Noiz

9

Zu ma rragako ezpat a-da nt za, uzta ilare n 2a, Sa nt a
Isa bel egu n ea n.
Hemen au rkezten den a Gi p uzkoako da ntze n
bert sioa da.
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Tipologia
Dant za ludikoak eta ire kiak / Mut il-da ntzak

Ezauga rriak
Lantzeko zortzikoa in aut e rieta ko ospakizunen
barnean kokat zen da . Moment u eta t estu inguru
ezberdi neta n da nt zatzen da: eg u ne roko ibi lb idea
amaitzea n (egu erdiz zein iluntzean) eta M ie l
Ot xin erretzen denea n .
Lantzeko in aut e rieta ko zenbait pertsonaiak parte
h artzen dut e zortziko honet an, t xat xoek et a
zaldi koak bereziki. Da nt za ho n en bertsio
ezberdi nak da ude.

Deskribapena
Dant za zirkularra dugu La ntzeko zortzikoa,
erloj ua ren kont rako noranzkoan da ntzatzen
dena, h ain zuzen ere. Tradizionalki gizonek
dant zatzen dut e, nah iz et a gau r eg un
ema ku meek e re parte hartzen duten . Bere
koreograf ia b i zat iz osatut a dago.

Non/Noiz

Urratsak
Lantzeko zortzikoa

••••••
•••

•••

9

Nafa rroako Lant z herrian da ntzat zen da zortziko
h au ; iza n ere, herri honet ako inaut eri famatua ren
ezin beste ko at al bat da.
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Ezaug arriak

4

~

Da ntza hau etxean egin ohi zen nagusiki. Izan
e re, etxeko g iroa erabiltzen zuten helduek
haurrei dantzak irakasteko. Beraz, gaur egu n,
haurrek dantzatzen dute geh ienetan et a oso
o hikoa da Dantzari Tx iki t aldeeta n.

.....

-

-·- Iil,, t-".·

•

r

~

-

..

..,
(11 ••

••

Dantza hon en bertsio ezberdi nak da ude.

Deskribapena
Koreogra f ia b i atalet an banatzen da.
Lehe ndabizikoa d antzatua da, eta orokorrean,
Baztang o zortzi koaren koreografia dagokio.
Bigarren at alea n dantzariek lurra ukitu behar
dute g orputzaren atal ezberdinekin (oinak,
hatza k, belaunak, ukalondoak, belarriak,
ipurd ia...) abestiak agintzen duen momentuan.
Azkenik, itzu lipurdi bat eginez bukatzen da
dantza.

Urratsak
Sa n Petri ke

••••••
•••

•••

Euska l Herrian zeha r, hainbat izen hart zen dit u:
Lepetike, Jean petit q ui dance, lpurdi-dantza ...
Oskorri m usika-t aldeak grabatu zuen San Petrike
abest ia 199l n : Hona hem en abest iaren letra :
O in pun ta b at ez, beste nor batez
Sortik (Zu ti k) e t a ingura
Oi n punt a bat ez, beste nor batez
Erion batez, beste noiz batez
Sortik eta ingura
Oin punta batez, beste nor batez
Erion batez, beste noiz batez
Belaunon batez, beste non batez
Sortik eta ingura
Oin punta batez, beste nor batez
Erion batez, beste noiz batez
Belaunon bat ez, beste non batez
Ukondo batez, beste non batez
Sorti k eta ingura
O in pun ta bat ez, beste nor batez
Erion batez, beste noiz batez
Belaunon batez, beste non bat ez
Ukondo b atez, best e non batez
l purd i b at ez, b este non batez
Sorti k e t a i ngura
Oi n pun t a bat ez, beste nor batez
Erion ba t ez, beste n oiz batez
Belaunon batez, beste n on batez
Ukondo batez, beste non ba tez
l purdi batez, beste non batez
Zein buru batez, beste non batez
Ez da itzuli ipurdi

Non/Noiz

9

Baztan ba ilaran eta lpa rra ldea n aurkit u deza kegu
dantza h au, ba ita Va lentzia n et a Kat alu n ian ere.
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Tipologia
Dant za ludikoak eta irekiak / Jauziak

Ezauga rriak
Zazpi yaut sia k (Za ldua) eta Zazpi sa lt oa k ere
esat e n za io. Bazt ango m ut il-dantzaren parte
kont siderat zen da. Koreog raf ian, kon pasa jau zi
bihurtzen da. Pa usua k bete ostea n, ja uzi bat
eg it en da. Dantza errepikatzen da j auziak zazpi
iza n arte. Hortik dat o rkio izena dantza ri.

Deskribapena
Biribi lea n da nt zatzen d a. Bi pauso baka rrik
era b ilt zen d ira. lparraldeko izen bereko j auziet an
badit u bere parekoa k. Da nt za ren dinam ika
eg it u ra koreog raf iko bat errepikatzea n dat za .
Errepika pen bakoitzean handit u eg it en da
j auzien kopurua: bat , b i, h iru ... zazpi salt o eg in
arte.

Urratsak
Zazpi ja uzi

Txist ua et a danbol inarekin dant zatzen da. Oso
erraza da ident if ikatzea; iza n e re, abest i hon i
j arrait uz d antzat zen da:
Txori t xik i b at
n egarrez ari d a,
t xio -t xioka
am ari deika
Goizea n goiz
kab it ik ihes egin du
llu nt zean
b asoan galdu za ig u.

Non/Noiz

9

Bazta ngoa izan arren, lparralden ere badauzka
aldaerak d ant za honek.
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Tipologia
Dant za fo rma lak et a itxiak.

Ezauga rriak
Au rreskua dot oreziaz j antzit ako d ant za bat d a.
Omendu n ah i den pertsonari b eg iru nea
adierazt eko dant zatzen d a. Euska l kult u ra
t rad iziona laren adierazpiderik ezagu nen et ako
bat bih u rtu da gure herrialdean zein ka n poa n .
Gau r eg u n dant zat zen d en o ho rezko
aurreskua ren jatorria ant zinako soka-dant zan
aurkit zen dug u. Dant za horret an ga rra ntzi
berezia zuten au rresku (au rre ko esku) izene ko
dantzariek. Urteen poderi oz, baka rlariak
(au rreskuak) dant zatut ako soka da nt zaren zatiak
bana nd u et a bizitza p ropioa hart u zut e n.

Deskribapena
Urratsak
Au rreskua, g au r egu n ezag ut zen dug u n beza la,
dantzari edo aurresk ulari bat ek d antzatzen d u.
Era t radizio nalea n d ant zat ut a, bost piezaz
osatuta dago: Errebere nt zia edo Agurra, Esku
ha rtzekoa (alpargat a), Aurrez-au rrea (desaf ioa),
San Joan zort zikoa eta Sa lt oka ko zortzikoa.

Erreberentzia edo Agurra
Oin gorakoa {Agurra) + O in gora edo mozketa
+ Gu rpi la lurrekoa + Alboz gorakoa edo latera la
+ Gu rpi l gorakoa + Lau arina + Lasterka +
Lasterka pi katua + Muriska-erdia

Webgune honet an banan -banan ikusiko dit ug u
lehenengo bost zat iak; iza n e re, izaera p ropioa
dut e.
Hemen au rkezten den a Gi p uzkoan d ant zatzen
den bertsioa da.

Esku hartzekoa (Alpargata)
Oin gora edo mozketa + Sentziloa + Sentzi loa
mozket areki n + Lasterka + Girako lasterka +
Muriska-erd ia + Bira edo buelta + Artazia
Aurrez-aurrea (desafioa)
Oina gora {desaf ioa ren mozketa) +
Desaf ioa ren mozketa b irarekin + Aireko
gurpil a g irakoa + A lboz gorakoa edo laterala +
Gu rpi l gorakoa + Lau arina + Lasterka +
Zapat eatua edo pu nteoa gi rakoa + Muriskaerdia + Bira edo buelta + Artazia

Egungo aurreskua d ant zatze ko, d antza ri
espezializatua iza n be har d a, sasoi onekoa et a
entseg u -ordu asko egindakoa.

San Joan zortzikoa
San Joan urratsa (deiarekin) + Sentziloa + Oin
gora edo mozketa + Gurpil gorakoa + La u arina
+ Girako lasterka +San Joa n urratsa lasterka
girat ua + Bi ra edo buelt a + Mu riska-erdia + San
Joa n u rr atsa {bukaerako deia sentziloarekin)

Non/Noiz
Ohorezko da ntza izanik, ga ur egu n da nt za
zeremon ial o h ikoa da era gu zt iet ako
ospa kizunetan : ezkont za k, inaugu razioak,
kongresuak, e kit aldi po lit ikoak...

Saltokako zortzikoa
Sentziloa mozketarekin + Sentziloa + Lau arina
+ Gu rpi la lurrekoa + Lasterka + Zapateatua edo
punteoa + Alboz gorakoa edo latera la + Girako
lasterka + Mu riska + Muriska erd ia + Artazia
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