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Sarrera doan da eta Estadio Aretoko edukiera bete arte izango da sartzeko 

aukera  

 

 
• Astelehen honetako emanaldiaren ondoren (18:00etan), Koldo Uriarte 

musikariak eta Javier Gamboa boxeoan adituak komentatuko dute   

 

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urtarrilak 29.- Datorren astelehenean (18:00etan) Estadio 

Fundazioaren zine zikloaren hirugarren saioa izango da. Zine ziklo hori, lau astez, 

kirol gaiei buruzko emanaldiak eskaintzen ari da, solasaldiez lagunduta. Oraingo 

honetan, Ron Howard-en ‘Cinderella man’ filma izango da protagonista, eta Koldo 

Uriarte eta Javier Gamboaren esku izango dira solasaldiak. Sarrera doan izango da 

eta aretoaren edukiera bete arte izango da sartzeko aukera.  

 

2005ean egindako film horrek Ron Howard du zuzendari. 'Cinderella man' drama 

autobiografiko arrakastatsua da, eta Russell Crowe eta Renée Zellweger ditu 

protagonista. Hiru izendapen lortu zituen Oscar sarietarako eta bi Urrezko 

Globoetarako, besteak beste. James J. Braddock-en istorioa kontatuko digu, boxeotik 

erretiratu ondoren ringera itzultzea erabakiko du, Ipar Amerikako Depresio Handiaren 

garaian, bere familiari jaten eman ahal izateko. Braddock ez zen talentudun 

boxeolaria, baina bere kemenak, sakrifizioak eta duintasunak gailurrera eraman zuten.  

 

Emanaldiaren ondoren, mahai-ingurua egingo da eta Koldo Uriartek zinemagintzaren 

ikuspuntutik komentatuko du filma. Uriartek piano, harmonia eta inprobisazioari 

buruzko prestakuntza du. Mikel Urdangarin, Betagarri, Gari, Kepa Junkera, Xabi 

Aburruzaga edo Bingen Mendizabalekin aritu da grabazio eta kontzertuetan, eta azken 

horrekin, hainbat filmetako soinu banda grabatu du ('Kamchatka', 'Frágil', 'Reinas', 

'Arriya', 'Bypass' eta abar). 2020an Juanma Bajo Ulloaren 'Baby' film luzearen soinu 

banda konposatu zuen Mendizabalekin batera, eta Stigeseko Nazioarteko Jaialdian 

musika onenaren saria lortu eta Goya sarietarako izendapena jaso zuten. Antzerki-

eremurako ere konposatu du musika, teklatu eta musika-zuzendari lanetan hartu du 

parte hainbat artistaren biretan, eta Jazzaren eremuan hainbat musikarirekin 

elkarlanean aritu da eta Sant Pau 44rekin grabatu du izen bereko diskoa. Gaur egun, 
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Kapland pop talde ingeleseko kide da, eta 'Three' bere hirugarren diskoa kaleratu berri 

dute. 

 

Kirol arloko iruzkinak Javier Gamboak egingo ditu. Duela hamarkada batetik da 

Euskobox Boxeoko bazkide. Euskobox Boxeo boxeolari profesionalen ordezkaritza 

agentzia da, Euskadiko dekanoa boxeoaren sustatzaileen artean eta Espainiako 

beteranoenetako bat jardunean etengabe jarraitzen dutenen artean; José Luis Celaya 

gasteiztarra du buru. Hainbat ekitaldiren antolaketan hartu du parte, hala nola 

Espainiako txapelketak, Munduko Boxeo Kontseiluaren Youth munduko txapelketa, 

Munduko Boxeo Kontseiluaren Silver munduko txapelketa, eta abar. Azken urteetan, 

besteak beste, Natxo Mendoza, Fran Mendoza, Andoni Alonso, Kevin Baldospino, 

Molero, Molinillo eta Israel Carrillo boxeolarien ordezkari izan da. New Yorkeko 

munduko txapelketa batera joateko zortea izan du, eta 2017an Miamiko Munduko 

Boxeo Batzarraren Munduko Konbentzioan saritua izan zen kirol hori sustatzeko 

egindako lanagatik.  

 

Aitor López de Aberásturik moderatuko du solasaldia. Zuzendari, gidoilari eta 

zinema-proiektuen muntatzaile den gasteiztar hori gaur egun, film luze dokumentalen 

zuzendari lanetan, bere opera prima prestatzen ari da. 'Bidean jarraituz' lana da, 

Bingen Mendizabal zinema musikagilea ardatz duela. 

 

‘Cinderella man’ filmaren emanaldia 18:00etan hasiko da Estadio Aretoan (Cervantes 

ibilbidea). Sarrera doan izango da eta aretoaren edukiera bete arte izango da sartzeko 

aukera. Azken emanaldia otsailaren 8an izango da.  
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