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

 

 
• Astelehen honetako emanaldiaren ondoren (18:00etan), Brais Pampínek eta Txus 
Martínek komentatuko dute filma   

 

Vitoria-Gasteiz, 2021eko otsailak 5.- Datorren astelehenean (18:00etan) Estadio 
Fundazioaren zine zikloaren laugarren eta azken saioa izango da. Zine ziklo horrek, azken 
asteetan, kirol gaiei buruzko emanaldiak eskaini ditu, solasaldiez lagunduta. Aurtengo 
agurrerako Paul Newman protagonista duen 'El Castañazo' komedia-filma aukeratu dute. 
Zinema eta kirol komentarioak Brais Pampín eta Txus Martinek egingo dituzte, hurrenez 
hurren. Sarrera doan izango da eta aretoaren edukiera bete arte izango da sartzeko aukera.  
 
‘El castañazo’ komedia dibertigarria da. Film horretan, Paul Newmanek izotz hockeyko talde 
bat entrenatzen duen jokalari beteranoa interpretatzen du. Porrotak bata bestearen atzetik 
datozela ikusten du, taktikarik bortitzena aplikatzea erabakitzen duen arte: partidetan 
benetako animaliak balira bezala jokatzeko aholkatzen die jokalariei, erabiltzen duten 
indarkeria legezkoa den ala ez kontuan hartu gabe.  

 
Proiekzioaren ondorengo solasaldian, Brais Pampín zinema arloko komentarioez arduratuko 
da. Pampínek ikus-entzunezko komunikazioa ikasi zuen eta Euskal Herriko Zinema Eskolako 

irakaskuntza eta argazkilaritza saileko lana uztartzen ditu. Besteak beste, 'Juego de Tronos', 
'Jupiter Ascending' eta 'El Hoyo' proiektuetan egin du lan. 
 
Txus Martin izango da kirol arloko esataria. Curriculum zabala du, oso gazterik hasi zen izotz 
hockeyan, eta kirol hori ahalik eta ikuspegi gehienetatik bizi izan du: jokalari izan da (orain 
beteranoa) klub nazional askotan (Portugalete HK, Bartzelona HK, Gasteiz HK) eta Alemaniako 
ligan ere bai; izotz eta linea hockeyko entrenatzaile aritu da maila guztietan; linea hockeyko 
Espainiako hautatzaile izan da eta euskal izotz selekziokoa ere bai; izan da izotz hockeyko 
selekzio nazionalen team manager kategoria guztietan (mundialak, olinpiar aurrekoak, 
europarrak); Neguko Kirolen Euskal Federazioko Izotz Hockeyko Batzordeko zuzendari 

teknikoa eta presidentea ere izan da, eta; Izotz Kiroletako Espainiako Federazioko kidea…  
 
Gainera, boluntario olinpikoa izan zen Bartzelona 92an eta zuzi olinpikoaren eramailea izan 
zen Euskal Herrian. 
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Aitor Lopez de Aberasturi zuzendari, gidoilari eta zinema muntatzaileak moderatuko du 
debatea. Gaur egun, film luze dokumentalen zuzendari lanetan, bere opera prima prestatzen 
ari da 'Bidean jarraituz', Bingen Mendizabal zinema musikagilea ardatz hartuta. 
 
‘El castañazo’ filmaren emanaldia 18:00etan hasiko da Estadio Aretoan (Cervantes pasealekua 
23) eta sarrera doakoa izango da aretoaren edukiera bete arte. Azken emanaldia otsailaren 
8an izango da.  
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