
          

  
 

Vital Fundazioa | Komunikazioa      945 064 354 / 688 679 752    comunicacion@fundacionvital.eus     www.fundacionvital.eus 
 

 
 

        prentsaprentsaprentsaprentsa----oharraoharraoharraoharra    

 

Sarrera dohainik da eta eserlekuak bete arte izango da sartzeko aukera  

 

Lance Armstrong txirrindulariaren goraldia eta Lance Armstrong txirrindulariaren goraldia eta Lance Armstrong txirrindulariaren goraldia eta Lance Armstrong txirrindulariaren goraldia eta 

erorialdia, Estadio Fundazioaren Zineklubaren erorialdia, Estadio Fundazioaren Zineklubaren erorialdia, Estadio Fundazioaren Zineklubaren erorialdia, Estadio Fundazioaren Zineklubaren 

hurrengo emanaldiaren protagonistahurrengo emanaldiaren protagonistahurrengo emanaldiaren protagonistahurrengo emanaldiaren protagonista    

 
• Estadio aretoan, astelehenean, The Program (Idoloa) filmaren emanaldia  

• Emanaldiaren ostean, filma kirol ikuspuntutik eta ikuspuntu Emanaldiaren ostean, filma kirol ikuspuntutik eta ikuspuntu Emanaldiaren ostean, filma kirol ikuspuntutik eta ikuspuntu Emanaldiaren ostean, filma kirol ikuspuntutik eta ikuspuntu 
zinematografikotik komentatuko dazinematografikotik komentatuko dazinematografikotik komentatuko dazinematografikotik komentatuko da. 

 

Vitoria-Gasteiz, 2019ko otsailak 1.- Zineklubaren, hau da, Estadio Fundazioaren kirol-zinema 
zikloaren hirugarren ekitaldiak The Program (Idoloa) emango du astelehenean, Lance 
Armstrong txirrindulari iparramerikarraren goraldia eta erorialdia kontatzen duen film 
biografikoa. Emanaldia 18:00etan hasiko da, Estadio aretoan, sarrera dohainik da eta aretoko 
eserlekuak bete arte izango da sartzeko aukera. Josemi Beltrán Donostia Kulturaren Zinema 
Atalaren arduradunak eta txirrindulari ohia eta kirol zuzendaria den Juan Fernándezek 
komentatuko dute filma.  
 
Joan den 21ean, Estadio Fundazioak zinema-ziklo interesgarria abiarazi zuen eta lau astetan 
zehar beste hainbeste film emango dira. Emanaldiaren ostean, komentatu egingo dira film 
horiek kirol ikuspuntutik nahiz ikuspuntu zinematografikotik. Hirugarren ekitaldia datorren 
astelehenean izango da, otsailak 4, eta The Program (Idoloa) izango da protagonista, 2015eko 
drama biografikoa, Stephen Frears zuzendari duena eta Ben Foster, Chris O’Dowd eta Dustin 
Hoffman, besteak beste, aktore-taldean.                
 
Film honen argudioaren haria kirol kazetari irlandar baten eskutik hasiko da. Kazetari horren 
iritziz, ez dago zalantzarik Lance Armstrong txirrindulariaren garaipenak Frantziako Tour-ean, 
dopingari esker direla. Uste oso horri jarraiki, ikertzen hasiko da eta Armstrongen egia argitara 
aterako duten frogak bilatzen.   
 
Emanaldiaren ostean, Estadio aretoan solasaldi interesgarria egingo da eta Donostia 
Kulturaren Zinema Atalaren egungo arduraduna den Josemi Beltránen  kontura izango dira 
komentario zinematografikoak. Beltránek, gainera, Gipuzkoako hiriburuko Zinema eta Giza 
Eskubideen Jaialdiak eta Fantasiazko eta Beldurrezko Zinema Astea koordinatzen ditu. Orhum 
Zineklubaren sortzailea Vitoria-Gasteizen, kultura arloko kazetari aritu zen hainbat urtetan.    
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Kirol arloaz Juan Fernández arduratuko da, txirrindulari ohia eta kirol zuzendaria. Hiru aldiz 
brontzezko domina errepideko fondoko munduko txapelketetan (1980, 1987 eta 1988), eta bi 
aldiz Espainiako txapelduna errepideko fondoan (1980 eta 1988), Fernándezek berrogeita 
hamar garaipen ditu, orotara, bere kirol ibilbidean. Txirrindularitza arloko teknikari lanetan, 
garrantzitsuena, Espainiako Vueltan lortutako lau garaipen izan dira, Tony Rominger-en bi eta 
Ángel Casero-ren bat, eta beste garaipen bat Italiako Giroan, Rominger-ekin hori ere.     
 
Aitor López Aberásturi izango da mahai-inguruaren moderatzailea. Zinema zuzendaria, 
gidoigilea eta muntatzailea da eta, gaur egun, bere lehendabiziko lan handia prestatzen ari da 
film luze dokumentalen zuzendari lanetan, Bidean Jarraituz, Bingen Mendizabal zinema 
musikagilea ardatz duen lana. 
 
Emanaldia 18:00etan hasiko da, Estadio aretoan, sarrera dohainik da eta aretoko eserlekuak 
bete arte izango da sartzeko aukera. Azken ekitaldia otsailaren 11n izango da.  
 
 
 
 
 

 


