
Kaixo, lagunok!

Gabonak eta OPORRAK ate joka ditugu, baina gu ez gara oporretan joango. Zuekin 

egongo gara inoiz baino gehiago. Izan ere, programazio berezia prestatu dugu, eta 
hainbat ekimen aurkeztu nahi dizkizuegu: Durangoko Azoka, Bizkaia Park 

Abentura, ETB3ko zinea, 3txulotarren diskoa, Ibaizabal argitaletxearen 

liburua…

3TXULOTARRAK, DURANGOKO AZOKAN!

HIRU3 komunitateak diskoa kaleratu du, eta hori aurkezteko, 

Durangoko Azokan egongo dira 2ttor, 4ra, Xbel, izeba Kattalin eta 
Gorritxo, abenduaren 6an. Aurkezpen ekitaldia Saguganbaran izango 

da, 14:00etan. Aurretik, 12:30ean hasita, Azokan bertan, Elkar

argitaletxearen standean ere izango dira ”3TXULO” saioko 

protagonistak diskoak sinatzen. Gainera, Saguganbaran, aterako 

ditugun argazkiak HIRU3ren webgunean ikusteko aukera izango 

duzue!

BIZKAIA PARK ABENTURARA JOATEKO SARRERA 

BAT DOAN

EiTBk Bizkaia Park Abentura gunearekin lankidetza-hitzarmena

sinatu du, eta HIRU3ko kideek parke horretara joateko sarrera bat

lortu ahal izango duzue doan, beste sarrera bat erosiz gero. Hartara, 

haurrek piraten munduan murgiltzeko aukera izango duzue: 

zuhaitzetara igo, faro baten gainean jarri, piraten sareetatik 
ihes egin, txirristatik jaitsi… Parkea urtebete eta 13 urte bitarteko 

umeentzat da, eta adinaren arabera egokitutako hainbat gune ditu. 

Kide bakoitzak behin bakarrik erabili ahalko du eskaintza hau.

GOZATU GABONAK ETA ZINEA, EUSKARAZ, 

ETB3N!

Azaro bukaeratik aurrera, Gabon kutsuko edo umeentzako pelikulak 

ditugu ikusgai ETB3n. Doraemonen marrazki bizidunen ostean 

eskaintzen ditugu, 16:30ean hasita, larunbat eta igandeetan. Larunbat 

honetan, adibidez, “Betizu eta Xangaduko misterioa” filmaz gozatu 
ahal izango dugu, eta igandean, berriz, “Olentzero eta subilaren 

lapurreta” ikusi ahalko dugu. Zerrenda osoa ikusteko, HIRU3ren web 

orrira jo dezakezue.

HIRU3 KOMUNITATEAK DISKOA KALERATU DU!

HIRU3 komunitatearen disko berria kalean da dagoeneko. 

Hamar kantuz osatutako lanak ”3TXULO” saioko hainbat abesti 

ezagun biltzen ditu; "Bota 5ekoa", "Lotaratu", "Plisti-plasta", 

"Zori, Zorionak" eta "3TXULO!", besteak beste. 2ttor, 4ra, Xbel 

eta izeba Kattalin fin aritu dira kantuan, eta zuek ere eurekin 

batera behar den moduan abesteko, kantu guztien letrak ere 

jasotzen ditu disko honekin batera doan liburuxkak. Elkar dendetan 

duzue eskuragai!

IBAIZABALEN URRIKO LIBURUA ZOZKATU DUGU

Urrian, Ibaizabal argitaletxearen liburua zozkatu dugu. Izan ere, 

hilero, hilabete horretan urteak bete dituzuen HIRU3ko kideen artean 

liburu bat zozkatzen dugu, Ibaizabalen eskutik. Zerrenda osoa 

HIRU3ko web orrian ikus dezakezue. Urrikoa Ilargi Etxeberria 
Wallace-i egokitu zaio. "Aberastu naiz azkenean!" liburua jasoko 

du. Zorionak, Ilargi!
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