
ZARAUTZ, UZTAILA - ABUZTUA 2011



Ideia
ZINEMATIK SURFING Zarauzko 

Malekoian egiten den Surf Zinema 

jaialdia da, udara partean.

Orain dela hiru urte lagun talde 

batek sortutako ideia da. Ordutik, 
urtero antolatu du jaialdia, modu 

eskuzabalean, herriko talde honek.

Zinematik Surfing ekitaldiaren 

helburua nazioarteko zein tokiko 
surf pelikulak ezagutzera ematea 

da, hain lasaia eta goxoa den 
Zarauzko hondartzako malekoian.

Zarautz erreferentea da Euskal 
Herriko surf giroan, batez ere tokiko 

eta kanpoko surfisten artean 
dagoen giro onagatik.

Hori da helburua: giro on hori 
sustatzea, eta surfa maite dutenek 

filma eta musika ona gozatu 
dezaten Udarako iluntzetan.

Zinematik Surfing 2010 
abuztuaren 28an, eta irailaren 10 eta 

18an egin zen iaz.

2011 Edizioa

Aurten formatua aldatu egin 
dugu. Modelo Zineman martxoan 

egindako saio berezi batekin 
(Neguko Saioa) hasi zen jaialdia.

Bertan, New York-eko Surf 
zinemaldian irabazle izandako “Dark 

Side of the Lens” eta “Dark Fall” 
pelikulak estreinatu ziren.

Zinematik Surfing 2011 Udara 
Zarauzko Malekoian, Beraza parean 

egingo da, uztailaren 1 eta 22an, eta 
abuztuaren 12 eta 26an.

Pelikulaz gain, Zinematik 
Surfing 2011 Udara zuzeneko 

musika, dj-ak eta beste ekitaldiak 
ditu barne, guztia Zarauzko 
malekoian.

Zer da Zinematik Surfing



Zinematik Surfing 2011: 

STOKED AND BROKE
(2011, USA, Cyrus Sutton)

Edo nola surfari bat egin zero  
(0) dolarrengatik...

Beraiek eginiko taula, 

bamboo rickshaw, eguzki 
indar sukaldeak... Ryan 
Burch eta Cyrus Sutton-ek 
Californiako Hegoaldetik 8 
eguneko bidaia egiten dute.. 

Teaser: http://
www.youtube.com/watch?
v=xhKAU2ThjqM

WALLS OF PERCEPTION
(2011, Oxbow)

Oxbow taldearen azken 
luzemetraiaren premierra,  
Matt Meola, Antoine Delpero, 
Duane Desoto, Jason 

Polakow, e.a. bezelako 
surfalierkin.

Teaser: www.oxboworld.com

THE ENDLESS SUMMER
(1964, USA, Bruce Brown)

Aurten 45. urteurrena 
ospatzen duen surflariei 
buruz eginiko lehenengo 
luzemetraia, surfarekiko 

beraien obsesioa eta 
etengabeko Uda bizitzeko 
ideiari buruz, hemisferiotan 
bidaiatzen eta kultura berriak 
ezagutzen

Protagonistek Afrika (Nigeria 
eta Senegal) y Zelanda Berria 
bezelako tokitan surfeatu 
zuten.

Beraiek izan ziren Cape 
Saint-Francis aurkitu zutenak 
Hegoafrikan, Jeffrey´s Bay-tik 
oso hurbil. 

The Endless  Summer 60. 
hamarkadan gaztediaren 
asaldaketa adierazten du, 
surfa Iparamerikako 

gehiengo 
kontserbadorearengatik 
gaizki ikusia zegoenean.

Teaser: http://

www.youtube.com/watch?
v=cU0x2hLgbis

ONE CALIFORNIA DAY
(2007, USA, Jason Baffa, 
Mark Jeremias)

Singlefin: yellow, DRIVE eta 
Stylemasters-en 
zuzendariengandik, surfaren 
kultura eta ohituren inguruko 

luzemetrai bat aurkezten 
digute.

One California Day eskualde 
hortatik ikus bidai bat da, sei 

kostalde zati, surfing-aren 
experientzia eta surfaliek 
nola bizi duten California-n 
isladatuz. 

Koloretako Super 16mm-tan 
proposamen bikaina, 
California bakarra egiten 
dutenaren ezberdintasun 
arinen azterketa.

Teaser: http://
www.youtube.com/watch?
v=5SAX0r8oDg0

SIGHT / SOUND
(2010, USA, Mikey Detemple)

Picaresque sortzaileen azken 
luzemetraiaren premier 
Europearra.

Surfa bakarkako ekintza dela 
suposatzen da. Naturan 
egiten dela eta sormena 
behar dela suposatzen da. 
Aldi berean gordina eta 

dotorea dela suposatzen da. 
Ez da suposatzen ordea 
koreografia bat denik.

Rider-ak nahi duena egin 

dezake taularen gainean. 
Nahi duten bezela ager 
daitezen utz diezaiegun. 
Beraien mugimenduaren 
bitartez adierazi daitezela. 

Hotzez, beroz, olatu haundi 
nahiz txiki, beraien etxean 
edo herrialde urrutietan 
surfeatu dezaten. Kamarak 
harrapa dezan utz dezagun.

Begiradak eta Soinua soilik 
izan dadila utz dezagun..

Teaser: http://vimeo.com/

18758953
Fotos: http://
www.surfermag.com/photos/
sightsound/
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Zinematik Surfing 2011: 
Laburmetraiak

BLACKHORSE HAWAII
(Igor Bellido)

Igor Bellido argazkilariaren 
eritziz, hilabete batzuk 
Hawaii-n.

NATHAN OLDFIELD IN 

SHORT
(Nathan Oldfield)

Nathan Oldfield zine 
zuzendari australiarraren 

laburmetrai sorta, bere lan 
hoberenen erakusgai.

ZARAUTZEKIN TOPO EGIN 
NUEN

(Mikel Yerobi)

Edo nola Californiako mutil 
batek lagun talde batekin eta 
beraien ohiturekin topo egin 

zuen Zarautzen.

ZARAUTZEN EZ DA DENA 
SURFA
(Manex Aranburu)

Manex-ek 310 Project-en 
skate-ari buruzko laburmetrai 
batzuen sorta ekartzen digu, 
beraien zigilu bereziarekin.

RODANDO
(Gabi García)

Merkatuko kamara txiki eta 
merkeenetako batekin 
mugimenduan eginiko 
laburmetraia. Hain merkea 
zein Atlantiko ozeanoko 

itsasertze batean aurkitu zen.  
Hortik aurrera  “Rodando” 
egin zen, etengabeko 
kamararen kokaera eta 
angeluen experimenduen 

bitartez etxean eginiko 
tresnak erabiliz, uretatik 
kanpo nahiz barruan. Taula 
haundiko surf eta skate-a 
beti mugimenduan dagoen 

kamara bat lagun dugula 
etaekintzatik oso hurbil.

LONELY LEAP

(Jeff Taylor)

Chris Burkard, argazkilari 
Californiarrari buruzko 
laburmetraia. Chris The 

California Project Book 
liburuaren egilea da eta surf 
eta bizimodu argazkilari 
onenetariko bat da.

TXORIA TXORI
(Hermanos Aguas)

“Txoria txori” laburmetraiak 
kontzientzia aztertzea 
bilatzen du, modaren 
kulturan orokorrean eta 
surfaren  modaren inguruan 
zehatzean ausnarketa bat 
sortzeko.
Lan honek biluztasunaren 
bitartez gizakiaren sorrera 
garbiena naturaren barnean 
berrezkuratzen saiatzen da. 
Erroparik gabe ez da moda 
existitzen.
Pertsona soilik existitzen da.
Gorputza.
Kontzietzia.
Neutraltasunera, aintzinera, 
naturaltasuneraren itzulera 
da.
Erropa modaren merkatuaren  
bilakaera aztertzen duen 
interpretazio artistikoa da.
Ideia gaurko gizartearekiko 
erantzun artistiko bat bezela 
sortzen da, kultura, moral eta 
etiko aldaketez betetako 
gizarte bati.
Lana Mikel Laboaren “Txoria 
Txori” abestiaren filma 
interpretazio bezela sortzen 
da, omenaldi bat izan nahi 
duelarik baita ere.

FIN TREE
(Ion Eizagirre)

Fin Tree-k killen bitartez 
tramankulu flotagarri aukera 
zabala aurkezten digu, 10 
anketatik anka bakarraraino.
Frogatu eta gozatu. Hori da 
transmititu nahi duen mezu 
bakarra, bakoitzak bere surf-
ara amoldatzeko erabiltzen 
duen tresna alde batera 
utziaz.

THE NIAS THEORY
(Igor Bellido)

Igor Bellido argazkilari 

lasartearra Indonesiako Nias-
eko irlan galtzen da.

STILL
(Yari Abou Rubio)

Zarautzen bizi den itsas 
gizon eta zuzendari honek 
bere azken lana aurkezten 
digu.



Zinematik Surfing 2011: 
Musika

KONTZERTUAK

MUY FELLINI

Juan Maravi eta Edu Ugartek osatutako taldea da Muy 
Fellini; Rocka eta egunerokotasunatik ateratako 
esperientzien istorioak nahasten dituzte bere abestiek.

www.myspace.com/muyfellini

LOW RIDERS

DANTE PLACE

Dante Palce Jorge Hunte musikariaren proiektua da. Folk 
estiloa, eta bere aurreko talde izandako “Kids go Free” 

musikaren influentziak.  Dante Placek  "Two Shillings and a 

Penny" (Ewan, 2011) album berria aurkeztuko du. Abesti 
argitsuak eta pop-a spuntu malenkoniatsu batekin.

www.danteplace.es

MANETT

Bilboko Manett taldea Diego Rodríguez, Raul Rodríguez eta 
Edu Gumanek osatzen dute (azken honek McEnroe taldean 
ere jotzen du bateria).

EEBBko musika dute influentzi nagusia, betiko rockaren 
tankera. Argitaratu berri dute diska: Suburbia (2011)

www.myspace.com/manettbio

DJ -ak

NIMU GAUA

Musikazale eta agitatzaile talde donostiarra; Zinematik Surfin 
jaialdiko lehen eguna isteko, Dada Kluben emago dute saio 
berezia.

www.nimu.tv

KURANDO SHOJI & DEBOLEX KR3W

Etxeko lagunak gehi gure japoniar maitagarria, Kurando Shoji 
jauna. Soinu freskoenak bigarren saioa bukatzeko.

AXEL 

Axel Diaz zarauztarrak 80. hamarkadako soinuak ekartzen 
dizkigu ondartzara.

KATZA DJ

Katza Dj Dada Kluban jaialdia itxiz. Hip hop eta Dubstep 
erritmoak konbinatuz.

http://www.myspace.com/muyfellini
http://www.myspace.com/muyfellini
http://www.myspace.com/manettbio
http://www.myspace.com/manettbio
http://www.nimu.tv
http://www.nimu.tv


Programazioa 2011
1/07/2011

Zarauzko Malekoia / Beraza

20:00

Musika Zuzenean

MUY FELLINI

22:00

Laburmetraiak

BLACKHORSE HAWAI 

(Igor Bellido)

NATHAN OLDFIELD IN SHORT

(Nathan Oldfield)

ZARAUTZEKIN TOPO EGIN NUEN

(Mikel Yerobi)

Luzemetraia

STOKED AND BROKE

(Cyrus Sutton)

DADA KLUB

24:00

Zinematik Dj sesioa

NIMU GAUA

22/07/2011

Zarauzko Malekoia / Beraza

20:00

Musika Zuzenean

LOW RIDERS

22:00

Laburmetraiak

RODANDO

(Gabi García)

LONELY LEAP

(Jeff Taylor)

NEGU GORDINEAN

(Manex Aranburu, Axi Muniain)

Luzemetraia

SIGHT / SOUND

(Mikey Detemple)

WALLS OF PERCEPTION

(Oxbow)

24:00

Zinematik Dj sesioa

KURANDO SHOJI & DEBOLEX 

KR3W

12/08/2011

Zarauzko Malekoia / Beraza

20:00

Musika Zuzenean

DANTE PLACE

22:00

Laburmetraiak

THE NIAS THEORY

(Igor Belllido)

SKATE

(Manex Aranburu)

Luzemetraia

ONE CALIFORNIA DAY

(Mark Jeremias, Jason Baffa)

24:00

Zinematik Dj sesioa

AXEL

26/08/2011

Zarauzko Malekoia / Beraza

20:00

Musika Zuzenean

MANETT

22:00

Laburmetraiak

FIN TREE

(Ion Eizagirre)

TXORIA TXORI

(Hermanos Aguas)

STILL

(Yari Abousali)

Luzemetraia

THE ENDLESS SUMMER

(Bruce Brown)

DADA KLUB

24:00

Zinematik Dj sesioa

KATZA DJ

 



Babesleak
ANTOLATZAILEAK

KOLABORATZAILEAK

DADA

KLUB



Kontaktua
Informazioa eta materialak

Muskaria Surf Shop

Nafarroa Etorbidea 9 bajo / 20800 zarautz

943830529

xabi@muskariasurf.com

ONLINE:

zinematiksurfing.wordpress.com

facebook.com/zinematiksurfing

@Z

mailto:xabi@muskariasurf.com
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