Sinopsia
Elurrek Londresko The Pink
Flamingo klubean egiten du lan.
Dantzatzeaz eta kantatzeaz gain,
bere showa izatea lortu du eta
gauero jende asko joaten da bera
ikustera. Harrigarria izan da
Elurren eraldaketa. Izan ere, duela
10 urtera arte baserrian bizi zen
bere familiarekin. Nola demontre
lortu du baserritar euskaldun honek
modako trans artista izatea
Londresen? Zer bizipen izan ditu
Elurrek azken 10 urte hauetan? Eta
zergatik da Beyoncé guzti honen
erruduna?
Esnatu Naiz antzerkia, dantza eta
musika nahasten dituen showa da.
Identitatea, giza-harremanak eta
sexualitatea ditu hizpide, besteak
beste, baina batez ere, gure nortasunarekin bat egin eta aske
bizitzeko gonbitea egiten digu.

Lantzen ditugun gaiak
Ikuskizun honek kontatzen digun istorioa xelebrea izan arren, galdera
sakona proposatzen digu: gure nortasuna eta gure bizimodua bat al
datoz? Beste modu batean galdetuta: gure nahiek, beharrek eta ametsek zer
leku dute gure egunerokoan?
Bere azken 10 urteko bizipenen kontakizuna egitearekin batera, hainbat
gai zehatzei buruzko hausnarketa egingo du Elurrek obra honetan:
harreman sozialak, generoa, auto-estimua, lotsa eta beldurrak, sexualitatea,
sormena, bizipoza… gizartean errotuta dauden hainbat ohitura eta arau
zalantzan jartzeaz gain, LGBTI+ komunitatearen eskubideen aldeko
mezua zabaldu nahi dugu obra honen bitartez.

Ikuskizunaren berezitasunak
Esnatu Naizek antzerkia, dantza eta musika nahasten ditu. Hitz bakar
batekin laburbilduta, kabareta da.
Dantza estilo ezberdinen bilduma ere bada Esnatu Naiz: euskal dantza,
garaikidea, burlesquea, stripteasea, performancea… teorian zer ikusirik ez
duten hainbat dantza estilo uztartzen ditu show honek Elurren bizipenen
bitartez.

Formatua eta eszenograﬁa
Kabareta izan arren, Esnatu Naiz formatu txiki-ertaineko ikuskizuna da.
Artista bakarra du oholtza gainean eta eszenografia ere sinplea da: piano
aulki bat, mahai txiki bat, neoizko flamenko arrosa bat, arropa
zintzilikatzeko gurditxoa, arropa eta osagarri batzuk. Hori dela eta,
eszenatoki txikietan taularatzeko aproposa da: antzoki txikiak, kultur
etxeetako aretoak, gaztetxeak, kafe antzokiak... Dantzako koreografiak
izan arren, espazio mugatuetan dantzatzeko modukoak izango dira,
publikoarengandik gertu.

Behar teknikoak
- Eszenatokiaren gutxieneko neurriak: 4 x 3 metro
- Argiak: Gutxienez 6 foku PC. Horietatik bi neutroak, beste bi urdinean
filtratuta eta gainontzeko biak, gorriak edo laranjak.
- Soinua: mahai txiki bat, musika eta audioa bertatik kontrolatzeko.
- Bi bafle.
- Diadema mikro bat eta bere petaka.

Fitxa artistikoa
IZENBURUA: Esnatu Naiz
IDEIA, GIDOIA ETA ZUZENDARITZA: Andoni Mutiloa
AHOLKULARITZA ETA KANPO BEGIRADA: Amancay Gaztañaga
ARTISTA: Andoni Mutiloa
MUGIMENDU ZUZENDARITZA: Eneko Balerdi
NORI ZUZENDUTA: Nerabeak (14 urtetik gorakoak) eta helduak.
IRAUPENA: 50 minutu
HIZKUNTZA: Euskara
ESTREINALDIA (bertsio luzea): 2020ko irailaren 30ean Hernaniko Kultur
Etxean.
EKOIZPENA: Elur Etxea
BABESLEAK: Donostia Kultura, Gipuzkoako Aldundia eta Dantzagunea.

Biograﬁa: Andoni Mutiloa
Andoni Mutiloa (Hernani, 1976ko abuztuaren 17a) kazetaria, irakaslea eta
sortzailea da. Irratiko esatari eta erredaktore moduan egin du lan batez
ere, Gaztean eta Euskadi Irratian. Azken urteetan, ordea, arte eszenikoen
alorrean buru-belarri sartu da eta dagoeneko bi ikuskizun sortu ditu: Esnatu
Naiz kabareta (2020) eta Sex Sua musikala (2022). Horrez gain, antzerkia,
dantza, musika, performancea eta ikus-entzunezkoak lantzen dituenhttps://elur.eus
Elur
https://elur.eus
https://www.youtube.com/channel/UC5fZpIkVqPa_ChLHbvAsXEA
Etxea sortu du Andonik. 2022an bere musika
proiektua aurkeztu du: Hiruki.

Informazio gehiago eta harremana
- Elur Etxea facebooken: https://www.facebook.com/profile.php?id=100033225799815
- Elur Etxea instagramen: https://www.instagram.com/elur_etxea/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.209555053912715
- Esnatu
Naiz kabaretaren argazkiak.
https://www.youtube.com/watch?v=a1VrsZ5B05I
- Esnatu Naiz. Bertsio luzearen
bideoa youtuben
https://www.berria.eus/paperekoa/1872/032/001/2020-09-30/baserritik-klubeko-agertokira.htm
- Bertsio luzearen estreinaldiaren
harira Berrian argitaratutako erreportajea.
https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/eitb-kultura/bideoak/osoa/8130553/bideoa-esnatu-naiz/
- ETB1eko
EITB Kultura saioan eskainitako erreportajea.
- Telefonoa: +34 655748789 (Andoni Mutiloa)
- Emaila: info@elur.eus
- Webgunea: https://elur.eus
elur.eus

