
 

 

 

 

Ostirala, Ekainak 15 

 

18:00etan Txupinazoa herriko 

plazan.Eguraldi txarra eginez gero,  kiroldegian 

eginen da. 
Zapiak jartzea azken urtean jaiotakoei eta 

gure herrian erroldatutakoei. Izen ematea: 
olloki@olloki.com 

Piñatak eta kalejira herriko kaletan barna Noaingo 

erraldoiekin kiroldegiraino gaiteroen musikaz 

lagundurik. 

  

18:30- 20:30 Puzgarriak  kiroldegian 

20:00 - 22:00 DJ Josu Nerabeentzako 

musika 

20:30 - 21:00 Entzierro txikia 

21:30ean Afaria norberak ekarria 

kiroldegian/karpan . Parrilak, ikatza, mahaiak eta 

aulkiak utziko dira. Ez da beharrezkoa izena ematea.  

OHARRA, jai garbiak izan ditzagun: herri afariaren 

ondoren erabilitako eremua garbi ezazu. Utz ezazu 

dena aurkitu bezala, guztiona da. Mila esker! 

00:00- 04:00 DJ Josu Denontzako dantzaldia 
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Larunbata, Ekainak 16 

 

11:00- 13:00 Herri kirolak kiroldegian 5 

urtetik gorako haurrentzat:  Ingudea jasotzea, 

sokatira, artaburuak, kontrabandistak, harria 

eramatea, uztaiak, txingak… olloki@olloki.com 
 

12:30ean Ardo eta gazta dastaketa 
Ochoa Arnotegiaren eskutik  kiroldegian. 

Izen ematea 2.5€, txartelak barran erosten 

dira.  

13:30ean  Aparraren festa Kiroldegiaren 

aurrean. 

14:00etan Herri kaldereteak nahi duen 

ororentzat. Platerraren prezioa: euro bat. Zure 

zain egonen gara!  

16:00 - 20:30 Mojito eta Saltsa festa 
helduentzat, Puzgarriak  haurrentzat. 

18:00etan Txokolatada  euro bat 

19:00 – 20:00 Zumba guztiontzat  

20:00 -22:30 DJ Nerabeentzako musika 

22:00 Afaria norberak ekarria 

kiroldegian/karpan . 

00:00- 04:00  “Los Habituales”  "Tributo"  taldea 

80ko hamarkadako pop eta rock klasikoak jotzen dituena.   

 



 
Igandea,  Ekainak 17  
 

11:00etan Puzgarriak  kiroldegian  Noaingo 
erraldoiak eta buruhandiak Ibilbidea: 

Esteribar etorbidea, Asketa, Otsagain, 

Baratxueta eta agurra eta bukaerako dantzaldia 

kirol pistan. 

11:00 -13:00 Pintxo-Potea barran 

12:00etan  Meza eta lore eskaintza San 
Adriani. Lore bilketa larunbat arratsaldean eginen 

da, txokolatadan elkartuko gara.  

14:00etan Paella norberak egina. 

OHARRA, jai garbiak izan ditzagun: herri 

afariaren ondoren erabilitako eremua garbi ezazu. 

Utz ezazu dena aurkitu bezala, denona da. Mila 

esker! 

16:00etan Mus txapelketa. Aldez izenik eman 

gabe. Bazkariko koadrilek antolatua.  

16:30ean Mahai jokoak haurrentzat. Aldez 

aurretik izena eman: olloki@olloki.com 

17:00etan Euskal Pilota Txapelketa 
Esteribarko Pilota Eskolak antolatua  

20:30ean  Sari banaketa  

21:00etan  Gaixoa ni. Jaien bukaera. 



 

 

 

 

 

Ollokiko Bizilagunen plataformatik beste urte bat ere, 

gure jaiak antolatu ditugu. Lerro hauetatik eskerrak 

eman nahi dizkiegu festak  aurrera ateratzen laguntza 

eman duten guztiei. Ahalegin horren ondorioz, adin 

guztietarako egokia den ekitaldiz betetako egitaraua 

osatu dugu. Zuen gustukoa izatea espero dugu. JAI 

ZORIONTSUAK! 

Aurrekontua   
Erraldoien konpartsa 1.200 € 

Musika animazioa:  DJ, Zumba… 2.100 € 

Haurrentzako animazioa 3.700 € 

Ardo eta gazta dastaketa 1.000 € 

Zapiak 200 € 

Egitarauaren diseinua eta edizioa 300 € 

Eszenatokia eta aulkiak 1.000 € 

Txokolatada eta zizka-mizkak 1.300 € 

 

JAIETAKO ZAPIEN SALMENTA barran. 

Aukerak: gorria ala urdin koadroduna. 
Prezioa 5€  
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