BELDUR BARIK MONOGRAFIKOAK

Beldur Barik Musika

SOY YO (BOMBA ESTEREO)
https://open.spotify.com/track/
4Egb5xP6cniUx0kgZd5zLB

Oinutsik (Kashbad)
Beldurrak ahaztuta (M-n ezten)
https://open.spotify.com/tra https://open.spotify.com/track/0Zbd
ck/1dEEna9bMfm21jHGIskvEn
HkjA7rDwS9wVFNdrlS

Quiero ser libre (La Basu)
Con tol deskaro (Tremenda Jauría)
https://open.spotify.com/trac https://open.spotify.com/track/72iP
k/1XSUyeYQFVO2Sz9QZlcbBu
Kp7LMfXPfQri8vBsrm

Mano arriba (Rebeca Lane)
https://open.spotify.com/trac
k/6ZkyBJhhBeo4XN978lT16W

BBJarrera duen musika gehiago gure Spotify-ean aurkituko
duzue

Jarraitu Beldur Barik BBdj gure profila https://open.spotify.com/user/beldurbarik
Jarraitu #BBPlaylist-a https://open.spotify.com/user/beldurbarik/playlist/5nOPQl8ZNgz49sk4OynV6a
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Beldur Barik Post-ak

BELDUR BARIK JARRERA BERTSOTAN
18/08/2016

http://beldurbarik.org/eu/2016/08/beldur-barik-jarrera-bertsotan

https://youtu.be/MbDzkxD6Xls

Eta kasualitatearekin jarraitzen dugu... kasualitatea al
da ere bertsolarien %15a bakarrik emakumezkoak
izatea?

Bizitza musikarik gabe ez dut imajinatzen. Izugarri
gustatzen zait musika. Ahal dudan musika guztia
entzuten eta disfrutatzen saiatzen naiz. Cumbiarako
egunak ditut, baina baita pop, rock, rap... egunak ere.
Eta kontzertuetara joatea ere izugarri maite dut. Taula
gaineko taldearen abestia abestuz, burua mugituz,
gorputza soinuaren uhinek mugituta. Eta bapatean nire
kontzientzia feminista piztu eta taula gainean zelako
taldeak diren, zelako letrak entzuten ditudan, nire
inguruan dagoen jendea nolako portaera duen
analisatzen hasten naiz. Ai ama, kontzientza feminista
bihurrikeritan. Eta taula gainera begiratuta beti dago
pentsamendu hau nire buruan... zenbat emakume
daude momentu honetan taula gainean? Edota
heteroarauaren barruan sartzen ez diren gorputzak?
Musika festibaletara joatea ere atsegin dut, eta kartela
begiratzean beti egiten dut zenbaketa berdina... zenbat
emakume edo gorputz ezberdinak... imajinatuko duzue
erantzuna.
Eta lan horretan berdin du heavy, rap, udalerriko
jaietako kontzertu, gaztetxeetako kontzertu, indie, pop,
reaggeton... den ala ez. Bertsolaritzan ere. Ez goaz
hemen ezer berririk esatera.
Beraz... musika eredu guztietan gertatzen bada, leku
guztietan...ezin du kasualitatea izan.. Ez da
kasualitatea!

ABUZTUA

https://youtu.be/EXFQZB2lhAQ

Amaitzeko bideo hau utzi nahi dizuegu.
Lasaitasunarekin ikusi, entzun... Uxue Alberdi-k
umoreaz, lotsagabekeriaz, neutrotasuna, panpinei…
buruz hitzegiten digu.

https://youtu.be/d3klweIUHJo

Bertsolaritzan ere nolako bertsolaritzan emakume
ereduak dauden azaldu digu Uxue Alberdi-k bideo
honetan. Emakume izatearen kontzeptu hori eraikia
izan denez... deseraiki dezakegu! Beraz, goazen berri
bat berreraikitzera!!!
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Bertsolaritzan ere Beldur Barik Jarrera agertuz!

Beldur Barik Post-ak

EZIN BADUT BELDUR BARIK JARRERAREKIN DANTZATU, EZ DA NIRE IRAULTZA!
11/08/2016

http://beldurbarik.org/eu/2016/08/ezin-badut-beldur-barik-jarrerarekin-dantzatu-ez-da-nire-iraultza
Genero estereotipoekin amaitu nahi dugulako...

Dantza egitea izugarri gustatzen zait. Musika jarri eta
berehala hasten da nire gorputza dantzan. Nire
burmuina ere astintzen hasten da musika entzutean.
Erritmoarekin bat egiten dut. Bakarka zein taldeka
dantza egitea gustokoa dut. Bakarrik nagoenean ni
naiz erritmoa markatzen duena, nora jo edo ez
erabakitzen duena. Gustora egiten dut dantza. Neurea
egiten dut askotan “Dantzatu inor begira egongo ez
balitz bezala” leloa. Baina ere gustokoa dut
jendearekin dantzatzea, bikoteka edo taldeka. Eta une
horretan… zas! Etortzen dira genero estereotipo
guztiak gainera. Neska banaiz, neskari dagokion
papera hartu behar dudalako (eta berdina mutila
banaiz). Neska edo mutila izateagatik ezin dudala
dantzatu zenbait dantza. Gurpildun aulki batean
mugitzen banaiz ezin dudala dantzatu. Zuei ere gertatu
zaizue horrelakoak? Erromerietan zuen genero papera
mantendu behar al duzue? Mantentzen ez baduzue
lelokeriak entzun behar ahal dituzue? Zerbait esan
nahi duzuet... nik ere horrelakoak entzun ditut. Eta
kokoteraino nago! Dantzaz gozatu nahi dut, aske, nire
gorputza askea den bezala! Eta inork ez dit esan behar
nire “papera” egokia den ala ez! Goazen Beldur Barik
Jarrerarekin dantzatzera! Let’s dance!!!

Brasileko BATEKOO dantza mugimendu batean
bihurtu da, bertan genero estereotipoekin apurtu eta
gure ipurdia da hitzegiten duena. LGTBIfobia,
arrazismoaren aurkako dantza. Move your ass! Do
the twerking!

https://youtu.be/n95hzZ8KWPo

https://youtu.be/SVLlhgAqmYo

https://youtu.be/JYqi3uVvtkw

Zer egin dezakedan edo ez esaten diguten hoiei
erantzun nahi diegulako...

Dantza feminismoz bete nahi dugulako...
https://youtu.be/bNThDZwxd4U

https://youtu.be/HKOCVb-2nyA

Dantzan ere genero eredu zaharrei GAME OVER
esango diegu. Datorren astean gure Beldur Barik
Jarrera zabaltzen jarraituko dugu. Bidaian gurekin
etorri nahi duzue? Astindu orduan hegalak
aireratzera goaz eta!!!
https://vimeo.com/171933767
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Beldur Barik Elkarrizketa
Nalua taldeak indarkeria sexistaren aurrean beraien Beldur Barik Jarrera zein den agertzen digute.
15/11/2016
http://beldurbarik.org/eu/2016/11/nalua-taldeak-indarkeria-sexistaren-aurrean-beraien-beldur-barik-jarrera-zein-den-agertzen-digute

Esatera goazena ez da berria: Iraultza bati ekiteko
beste lagun bat besterik ez duzu behar. Indarkeria
sexistari aurre egiteko ere, beharrezkoa da norberak
aurre egitea, baina baita ere erantzun kolektibo bat
eman beharra dago. Indarkeria sexista ez da bakarrik,
modu indibidual batean ematen den zerbait. Eta
indarkeria sexistari aurre egiteko mobilizatu, elkartu,
sareak sortu, ohikatu egin nahi dugu. Horixe da Eibarko
Nalua taldekideek pentsatuko zutena? Elkarrizketa
honetan beraien Beldur Barik Jarrera zein den agertzen
digute.

azken finean feminismoaren helburu nagusienetariko
bat.

https://youtu.be/f776fpxKfP8

Nola egiten diozue zuek aurre indarkeria sexistari?
Bide ezberdinak erabiltzen ditugu (gure energia
mailaren arabera, noski)

Noiz sortu zenuten taldea?
Nalua talde moduan orain dela 2 urte eta erdi (gutxi
gora-behera) hasi zen martxan; aurreko talde
feministari errelebua hartuz (Atakapa). Herri mailan,
gazte ekintzaile asko zeuden eta baita emakume
elkarteak ere. Baina ez zegoen, gazte feminista
talderik.
Ze nolako helburuarekin? Edo ze nolako
beharrizanak ikusi zenituzten taldea antolatzeko?

Orain adibidez, azaroaren 25erako kanpaina bat
martxan jarri dugu: Plaza Bete Zapata lelopean. Honen
bidez, emakumeok egunero gure azalean bizi ditugun
eraso mota ezberdinak plazaratu eta ikustarazi nahi
ditugu.
Beste alde batetik, ikastaroak eta barne formakuntzak
antolatzen ditugu.
Askotan feministak haserre eta protestan irudikatzen
gaituzte eta irudi kolektibo horren aurrean, erakutsi nahi
dugu borroka egiteko beharrezkoa dela festa, umorea,
musika, dantza, alaitasuna... Hori dela eta, otsaila
aldera jaialditxo bat prestatzen hasi gara.
Eta azkenik, azpimarratu nahi dugu Sare Sozialen
garrantzia. Azaro hasieran Facebokean 900 jarraitzaile
lortu genituen! Momentu honetan primerako
baliabideak dira gure ekintzen berri emateko eta guk
ere kolektibo feminista ezberdinen berri jasotzeko.

Orokorrean, Eibar feminismorantz bideratzeko
asmoarekin. Gure herritarrak sistema matxistarekiko
sentsibilizatzeko, eraso sexista ezberdinak
identifikatzen ikasteko eta hauei erantzun bat emateko.
Hortaz aparte, Eibarko neska gazteei erremintak eman
nahi dizkiegu (informazioa, kanpainak, eredu anitzak,
kontzertuak, ahalduntzeko ikastaroak…) euren bizitza
modu autonomo eta libre batean eraikitzeko, hau da
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Nalua taldearen Plaza Bete Zapata kanpaina.
Gehiago ezagutzeko, jo beraien Facebook
perfilera (sakatu hemen)

Beldur Barik Elkarrizketa
Zergaitik uste duzue neska gazteak antolatu behar
direla?

Zein izan da Beldur Barik bezalako programa
batean parte hartzearen aportazioa?

Sistema Heteropatrialkalaren estrategia bat da
erakustea neskak gure artean arerioak garela. Honen
aurrean, gure erantzuna bateratua izan behar da,
elkarrekin indar gehiago daukagulako. Talde feminista
bateko kidea izatea plazer handia da. Hain zuzen ere,
gure beldurrak, bizipenak, hausnarketan
elkarbanatzeko gune seguru bat delako; generoan
oinarritzen den botore harremanik gabe.

Gure azken bi urteei omenaldia izan da guretzako.
Orain arte egindako lana eta ekintzak laburbiltzen
dituen bideoa da. Eta eskerrak eman nahi dizkiegu izan
ditugun Bidelagunei.

Zer esango zenioketen beste neska gazteei?
Alde batetik, batzeko eta euren artean zaintzeko (ez da
zertan talde feminista batean izan behar) eta bestetik
erreferente anitzak eta ezberdinak bilatzeko.
https://youtu.be/Xuu9KLxmrAE

Eta mutil gazteei?

Hona hemen Beldur Barik Lehiaketa 2016ean aurkeztu duten bideoa

Euren espazioak sortzeko poliki-poliki (ez gureetan
sartzea) dakaten botere eta pribiligioen inguruan
hausnartzeko.

Eibar feminista izango da... ala ez da izango! Mila
esker Naluako taldekideei beraien Beldur Barik Jarrera
zabaltzeagatik! Jarraitu dezagun indakeria sexistari
aurre egiten, jarraitu gaitezen elkartzen, sareak egiten,
hausnartzen, zaintzen... Jarraitu sistema
heteropatriarkalari erantzuten. Heldu feminismoari eta
gozatu bidaia. Hori bai...

Ezin badut dantza, alaitasuna,
umorea, festa, musikaz...
disfrutatu.... ez da gure iraultza!

https://youtu.be/RYcjK6jtv4s

Nalua taldearen " 11 emakume, 11
bizipen, borroka 1" dokumentala
Zein da zuen mezua?
Momentu honetan, Euskal Herriko Mugimendu
Feminista indartsu dago eta ezinbestekoa da gure
artean sare potente bat sortzea. Berdintasunari
dagokionez, beharbada arlo “teorikoan” lorpenak eman
dira, baina egunerokotasunean eta praktikan, oraindik
bide luze bat daukagu aurretik. Indartsu eta ilusioz
beteta gaude eta espero dugu horrela jarraitzea.
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Beldur Barik Jarrera inguruko bideoak
Machote kontuz ibili
https://youtu.be/a9NL6cimnJU

Bakarrik bidaiatzea
https://youtu.be/1NjwrWVCdYg

Nalua aurkezpena
https://youtu.be/f776fpxKfP8
Los juegos del hambre
https://youtu.be/Q84zz2bDSMs
Emarock
https://youtu.be/EqlwsujtFiU

Har dezagun plaza heteroaraua suntsitzeko
https://vimeo.com/171933767

Girls to the front
https://youtu.be/LU1bEeKsHs8

Ciberfeminismo
https://youtu.be/x5VQNhr8TOo
MEFSST! Musika errebolta feminista
https://youtu.be/bRVbiF08xuQ

Whowillyouhelp
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

Ez da kasualitatea
https://youtu.be/MbDzkxD6Xls
Zergatik Wally
https://youtu.be/EXFQZB2lhAQ

Documental Mujeres+videojuegos
https://youtu.be/bGOvepwEsEI
Documental
Hombres+videojuegos
Las Tea Party dj’s
https://youtu.be/wWqnsMCY1HY
https://youtu.be/I-k3PZfp_a4
Nothing to prove. Geek girls & Doubleclicks
10 banda de punk/hardcore con letras feministas https://youtu.be/s4Rjy5yW1gQ
https://youtu.be/uLXpxJVdojc
Anita Sarkeesian

Como una niña
https://youtu.be/ECmW5ctnTfg
Roller derby
https://youtu.be/4xnzDKi7YFs

BESTE POST BATZUK:
BELDUR BARIK JARRERA DUTEN PELIKULAK NAHI DITUGU!
http://beldurbarik.org/eu/2016/08/beldur-barikjarrera-duten-pelikulak-nahi-ditugu
BAKARKA, BINAKA, TALDEKA…BELDUR BARIK JARRERAREKIN BIDAITU!
http://beldurbarik.org/eu/2016/08/bakarka-binakataldekabeldur-barik-jarrerarekin-bidaitu
ERORTZEN BANAIZ... BERRIZ ALTXATUKO NAIZ! HORI DA
BELDUR BARIK JARRERA!
http://beldurbarik.org/eu/2016/08/erortzen-banaiz-berriz-altxatuko-naiz-horida-beldur-barik-jarrera

INDARKERIA SEXISTARI GAME OVER
http://beldurbarik.org/eu/2016/08/indarkeria-sexistari-game-over

Beldur Barik jarrera agertzen duten herri eta hiriak
http://beldurbarik.org/eu/2015/08/beldur-barik-jarrera-agertzen-duten-herrieta-hiriak

BOOM! BELDUR BARIK JARRERAREKIN GATOZ!
http://beldurbarik.org/eu/2015/08/boom-beldur-barik-jarrerarekin-gatoz

Música con actitud Beldur Barik?
http://beldurbarik.org/eu/2013/10/musica-con-actitud-beldur-barik

Redes sociales, nuevas tecnologías... mi actitud...
¡Beldur Barik!
http://beldurbarik.org/eu/2015/08/redes-sociales-nuevas-tecnologias-miactitud-beldur-barik

NESKAK OHOLTZA GAINEAN
http://beldurbarik.org/eu/2014/08/neskak-oholtza-gainean
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Sorginak-Maite Murgia
https://vimeo.com/124691273
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https://youtu.be/KtuqgwB0xlA
Mujeres y videojuegos
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/po
cas-mujeres-trabajan-industria-espanola-delvideojuego-aunque-37-son-jugadoras/2146528/
Ianire Elorriaga
https://youtu.be/UzOjf3cUCtY
Bertsolaritza feminista
https://youtu.be/d3klweIUHJo

Beldur Barik Jarrera
BB bideoak
Maitekiro

http://beldurbarik.org/eu/2014/11/maitekiro-2
Iraultza Morea-Irmo taldea
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/irmo-iraultza-morea
Yo soy-Golden Makarras
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/yo-soy
Yo soy preciosa
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/yo-soy-preciosa
Mi meta
http://beldurbarik.org/eu/2016/11/mi-meta
BAtu+Gaitezen-Nalua
http://beldurbarik.org/eu/2016/11/batugaitezen
Ni naiz
http://beldurbarik.org/eu/2016/11/ni-naiz

