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Zubi bat hurbiltzen ari diren bi beso dira
elkarri eskua emateko,
asko daki bi noranzkoetako oinatzei buruz.
Zubi bat zeharkatzea ikuspegia aldatzea da,
beste aldera hurbiltzen dena
eta itsasadarrak beraiekin zirikatzen gaitu
hori baita bere xedea.
Gure batasuna.

Blanca Sarasua



Errusiar armadak Ukraina inbaditu izanak heriotza eta atsekabea utzi du 
herrialde osoan zehar. Behar baino lehen eta bidegabeki amaitzen diren 
giza bizitzak, emigratu behar duten pertsonak, familiak, inguruneak eta 
proiektuak atzean utzita. Gerra batek museoekin eta ondarearekin ere 
suntsitzen du; izan ere, giza galeren mailan ez badaude ere, hurrengo 
belaunaldientzat galera handia dira, eta memoria historikoaren zati bat 
kenduko zaie. Hemendik elkarrizketara eta bide diplomatikoetara jo 
besterik ezin dugu egin, eta Euskadira iritsi diren familiak eta pertsonak 
ahalik eta maitasun eta abegi onenarekin integratzen lagunduko diegu.

Buletinari dagokionez, aipatzekoa da Euskal Museotik datorren Bilboko 
Kontsulatuaren Aretoa Itsasmuseumeko erakusketa iraunkorrean 
sartzea, Bilboko Udalak, Bizkaiko Foru Aldundiak, Merkataritza Ganberak 
eta Euskal Museoak emandako laguntzari esker. Ondare eta historia 
aldetik interes berezia duten piezek altzariz, objektuz, artelanez eta 
beste baliabide pedagogiko batzuez osatutako multzoa osatzen dute, 
eta Bilboren garapena ulertzen laguntzen dute 1511 urtetik (Bilboko 
Kontsulatua sortzen den urtea) 1829. urte arte (desagertzen denean) 
noiz Merkataritza Ganberak eta Portuko Obra Batzordeak bere gain 
hartuko zituzten haren eginkizunak.

Aurreko buletinetan markatutako ildoarekin jarraituz, Itsasmuseum-
ek, argitalpen berri honetan Antxustegiren zaharberritze zientifikoan 
izandako aurrerapenen berri ematen jarraituko du, eta ERAINi buruzko 
informazioa eguneratuko du, proiektu estrategikoetako bat baita, eta 
jarduera-ildo guztietan aurrera egiten jarraitzen baitu.

Gainera, duela gutxi, Bilboko itsasadarreko zubiak zabaldu da, aldi baterako 
erakusketa bat, non, bi diziplina artistikoren bidez, hots, pinturaren 
eta argazkigintzaren bidez, Esperanza Yuntak eta Tere Ormazabalek 
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Bilboko itsasadarreko zubirik adierazgarrienetako 10 berriz aurkitzera 
gonbidatzen gaituzten, elkarrizketa artistiko interesgarri batean. Blanca 
Sarasuaren poesiak jartzen dio letra esperientzia horri.

Juan Mari Rekaldek, gure laguntzailerik estuenetako bat eta Bizkaiko 
historia eta itsas ondarea oso ondo ezagutzen dituenak, Itsasmuseumeko 
dikeei buruzko bigarren emanaldi bat eskaintzen du ale honetan, eta, 
zehazkiago, gaur egun dike 1a bezala ezagutzen den dike lehorrari eta 
dike 2a bezala duen luzapenari dagokienez, 1868ko ekainean eraikitako 
azpiegitura bat da eta, beraz, 154 urtera iritsiko da laster.

Jon Ruigómez Matxin
Itsasmuseum Bilbao
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kal Museoaren eskutik, museoa 
osorik birmoldatzeko egiten ari di-
ren prozesuaren ondorioz. Horrek 
guztiak, aldi berean, Itsasmuseu-
men bildumako pieza esanguratsu 
bat bere testuinguruan kokatzen 
du, eta duen garrantzia azpima-
rratzen du; Kontsulatuaren faluaz 
ari gara.

Bilboko Kontsulatua, Kontratazio 
Etxea, Itsasoko eta Lehorreko Ne
gozio Gizonen Epaitegia eta Uniber
tsitatea 1511ko ekainaren 22an 
sortu zen, Gaztelako Juana erregi-
nak emandako pribilegio-gutuna-
ren bidez. Hurrengo hiru mende-
etan, Kontsulatua arduratuko zen 
Bilboko eta Itsasadarreko merka-
taritza- eta portu-jarduera arau-
tzeaz, eta jurisdikzio pribati boa eta 
bere ordenantzetan jasotako be-
rezko legeria zituen. Bere arazoak 
antolatu, arautu eta kudeatzeko 
aginpidea zuen, bai eta saleros-
teko eta ontzidi komertzialak era-
tzeko ere. Merkataritzako Auzitegi 
Judizial gisa jarduten zuen hiriko 
merkatarien eta Bilbon tratuak zi-
tuztenen auziak ebazteko. 

Itsasadarraren nabigagarritasuna 
eta kanalizazioa bermatzea ere 
haren betebeharra zen; horreta-

Bilboko kontsulatua
Izaskun Etxaniz Epelde

Duela gutxi, Itsasmuseumek era-
kusgune berri bat inauguratu du, 
eta XVI. mendetik aurrera Bilbo 
Bizkaiko Jaurerriko eta Kantau-
riar eskualdeko merkataritza- eta 
portu-gune nagusi gisa garatu 
eta sendotzeko funtsezkoa izan 
zen erakunde bati buruzkoa da: 
Bilboko Kontsulatuari buruzkoa, 
hain zuzen. Erakusketa iraunko-
rreko ibilbidean integratu da, eta 
erakunde historiko horretatik da-
tozen pieza originalez osatuta 
dago. Itsas museumek gordailu 
gisa jaso ditu piezok Bilboko Eus-

PIEZA. Itsasmuseumeko 
itsas bildumari balioa 
emateko atala, pieza 
nabarmenduaren, pieza 
zaharberrituaren edo 
dohaintzan jasotako 
ondasunaren bidez
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rako, ibai-ibilgua bideratu, garbitu 
edo drainatzeko etengabeko obrak 
proiektatu eta gauzatu zituen. 
Azkenik, Kontsulatuak zeregin 
nabarmena izan zuen nautikaren 
irakaskun tzan; hain zuzen, haren 
babespean sortu zen nautikako 
lehen eskola, XVIII. mendearen er-
dialdean.

Kontsulatua desagertu zenean, 
haren ondasunak zenbait erakun-
deren artean banatu zituzten, 
esaterako, Bilboko Udalaren eta 
Merkataritza Batzordearen ar-
tean; azken erakunde hori Bil-
boko Merkataritza, Industria eta 
Nabigazio Ganbera bihurtu zen 
geroago (1886). Zenbait mugi-
mendu eta kokaleku-aldaketaren 
ondoren, 1974an Bilboko Euskal 
Museoan sartu ziren eta han egon 
dira Itsasmuseumera eraman di-
tuzten arte. 

Bilboko Kontsulatuaren  
artxibategia

Artxibategia osatzen zuen ar-
mairu multzo hori Kontsulatuak 
enkargatu zuen 1761ean. Haietan, 
erakunde horren historia gorde 
zen hainbat mendez. Gaur egun, 
Kontsulatuaren dokumentu-fun-
tsak Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Foru Agiritegi Historikoan daude 
gordeta. 

Joaquín Echeverria bilbotar mai-
su mihiztatzaileak egin zituen 
armairuak, eta Ramón Villalón 
bilbotar pintore eta urreztatzai-
leak apaindu zituen. Berorien ba-
rruko ateetan nolako liburu eta 
agiriak gordetzen zituzten irakur 
daiteke: matxuren kontuak, pri-
bilegioak, hornidurak, eskriturak, 
jabetza-tituluak, ordenantzak, ju-
risdikzio-egintzak, etab. Armai-
ruon diseinu bikainak eta dekora-
zio-aberastasunak agerian jartzen 
dute nolako garrantzia zuen Kon-
tsulatuak Bilbon eta Bizkaian. 
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Manuel Losada (Bilbo, 1865 - 1949)
Kontsulatuko zutabeen korridorea
c. 1920
Pastela paperean
48 x 70 cm
Euskal Museoa - Bilbao - Museo Vasco  
erakundearen gordailua, 2021

Bilboko Kontsulatuaren egoitzaren 
barruko bista bat islatzen du, zehazki, 
zutabeen korridorea. Litekeena da kon-
tsulatuaren barruko irudi bakarra izatea. 
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Bildumara joan

«Bilbao» petrolio-ontzirako horma-irudia 
José María de Ucelay  

(Bermeo, 1903 - Bilbo, 1979)
1962

Komodatua:  
Bizkaiko Foru Aldundia, 2021.

Kontsulatuaren ordenantzak

Kontsulatuak bere ordenantzak 
idazteko pribilegioa izan zuen, eta, 
erregeak ordenantzok onartu on-
doren, nahitaez bete beharrekoak 
ziren bere jurisdikzioaren mende-
ko guztientzat. Oihartzun berezia 
izan zuten 1737ko ordenantzek. 
1829ko Espainiako Merkataritza 
Kodea onartu zen arte egon ziren 
indarrean, eta Latinoamerikako he-
rrialde askok bereganatu zituzten 
XIX. mendean; halaber, Espainiako 
gaur egungo Merkataritza Kodea-
ren inspirazio-iturri izan ziren. 

Formatu handiko obra hau 1962an 
ureratutako Bilbao petrolio-ontziko 
Ofizialen Ganbararako enkargu bat 
izan zen, baina ez zen inoiz ontzian 
jarri. Obraren gai nagusia Bilboko 
nabigazioaren historia da, eta hain-
bat eszena erreproduzitzen ditu: 
pleitariak, konkistatzaileak, itsas-
gizonak, Kontsulatua, Brujasko Biz-
kaiko Etxea, ontziolak, etab. 

Ordenanzas de la Ilustre Universidad 
y Casa de Contratación de la M.N y 

M.L Villa de Bilbao de 1737. 
1796an berriz inprimatuak
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2021eko urtarrilean argitaratu 
zen lehen buletinean azaldu ge-
nuen moduan, zaharberritze zien-
tifikoaren zutabeetako bat urtean 
zehar egiten diren esku-hartze 
guztiak dokumentatzea da. Nuevo 
Anchústegui ontziaren proiektuan, 
jardunbide hori sistematizatu da 
eta eguneroko erregistro bat egin 
da, erabilitako prozesu guztiak eta 
lortutako emaitzak modu antolatu 
eta egoki batean jasotzeko, etor-
kizunean horiek guztiak berrikusi 
ahal izan daitezen, besteak beste. 
Jarduketak berrikusiz, ontzia 
egonkortzeko erabilitako trata-
menduen egokitasuna egiaztatu 

nahi da, eta horien iraunkortasuna 
bermatzen da une oro. Eta, behar 
izanez gero, erabaki berriak har 
daitezke, horren arabera.
2019an, bi hegalen habe etzane-
tan zurezko txertaketak egin ziren, 
jatorrizkoa ahalik eta gehien kont-
serbatzeko eta berorren egituraz-
ko ahalmena ziurtatzeko. Alabai-
na, ordurako, diziplina anitzeko 
taldeak ez zuen esku-hartze hori 
behin betikotzat jo.
Ahalik eta gutxien esku hartze-
ko helburua bete den arren, es-
ku-hartze horren zati baten za
harberritzea desegingo da. Horrek, 
gainera, ontziak ababorreko hega-
lean zuen deformazioa zuzentzen 
lagunduko du.

Nuevo Anchústegui 
ontziaren egoera
Kontserbatzeko zaharberri
tzea desegiten dugunean
Carmen López Camarzana 
eta Jon Ispizua San Nikolas

ERAIN. Erain proiektuaren 
eta, zehazki, Antxustegi 
ontziaren zaharberritzearen 
bilakaeraren berri emateko 
atala

Txertatutako habe etzana

Ezabatutako habe etzana
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Hegalak hurbildu aurreko distantzia eta lehenengo 
egunean lortutako distantzia jasotzen dituzten 

oharrak

Altzairuzko kablea tenkagailuekin

Altzairuzko euskarriak

Asmoa da hegalak elkarren arte-
an hurbiltzea, zati zehatz batean, 
tamaina jakin bateko torloju be-
gidun bat txertatuz; horrek ten-
kagailuen lanaz bandak elkartu 
ahala sortuko den tentsioari eut-
siko dio. Maniobra hori pixkanaka 
egiten da, zentimetroz zentimetro, 
eta zenbait egunetan, deformazioa 
ahalik eta gehien zuzendu arte.

Bestalde, zaharberritzea desegi-
teko beste prozesu bat egin da; 
horretan, 2016an itsasontzia po-
pan okertu ez zedin presaz jarri 
ziren altzairuzko euskarriak ken-
du dira; izan ere, une honetan, 

euskarriok kentzeko beharrezko-
ak diren baldintzak betetzen dira: 
ontziak 2018tik euste-ohe bat 
du, eta horrek aukera ematen du 
forruan lan egiteko. Forruaren bi 
hegaletan esku hartu da eta hor-
rek ontzia egonkortu du. Halaber, 
2021 amaieratik, Nuevo Anchús-
tegui ontziak doitzeko moduko 
altzairuzko pikadero berriak ditu. 
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Euskarriak ezabatu ondorengo bista

Aurreko pikaderoak

Pikadero berriak

Popako ababorreko aldea, esku hartu aurretik

Popako ababorreko aldea, forru zaharberritua

Ababorreko forrua zaharberrituta

Ababorreko aldea, zaharberritu aurretik
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Eraini buruz gehiago

Ontzigaina

Jarduketa horiei guztiei esker, las-
ter itxi ahal izango dugu forruaren 
kapitulua.

Zaharberritzea desegiteko egiten 
ari garen azken lana ontzigaine-
ko esku-hartzea da. Dagoena ez 
da jatorrizkoa; izan ere, zeuden 
taulen ordez meheago batzuk jar-
ri zituzten 2000. urtean. Halaber, 
esku-hartze berean, jatorrizko ha-
ritzezko habeak kendu eta pinuz-
ko oholak jarri zituzten. Horren 
ondorioz, kroskoaren luzetarako 
irmotasuna galdu zen. Jarri diren 
habe berriak haritzezkoak dira, 
eta erriberako arotzeriako teknika 
tradizionalak erabili ditugu.

2000. urteko ontzigain osoa kendu 
da eta, zorionez, jatorrizko taula 
bat aurkitu da, zeina taula berriak 
prestatzeko erreferentzia gisa 
hartu den.
Gaur egun, pozarren esan deza-
kegu Nuevo Anchústegui ontziaren 
kroskoa behar bezala sendotuta 
eta ia amaituta dagoela.
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Esperanza Yuntak eta Tere Ormaza-
balek Itsasmuseumen elkarrekin 
egin duten erakusketaren gaia Bil-
boko itsasadarreko zubiak dira. 

Tere Ormazabal. Arkitekturako 
argazkilaritza gaur egun bogan 
dagoen eremu emankor bat da; 
hala ere, argazkilari artistiko gisa 

Bilboko itsasadarreko 
zubiak
Tere Ormazabal eta  
Esperanza Yunta

ALDI BATERAKOA. 
Uneko aldi baterako 
erakusketarekin zerikusia 
duen alderdiren batean 
sakontzeko atala

egin dudan ibilbidean inoiz ez diot 
heldu arkitekturaren gaiari era-
kusketa batean. Zubia arkitektu-
ra-elementu interesgarri bat da, 
hala duen balio kontzeptual eta 
metaforikoagatik nola estetika 
hutsagatik. Hiri bateko zubien as-
kotariko estilo arkitektonikoak hi-
riak izan duen bilakaeraren aztar-
na nabarmenetako bat dira. Bilbok 
zubien aniztasun oso aberatsa du, 
esaterako, San Anton, hiriko lehen 
zubia, eta zubi esekia, munduan 
eraikitako lehen transbordado-
re-zubia. 
Proiektu honetarako, erabaki dut 
arreta ikuspegi artistiko hutse-
tik gehien interesatzen zaizkidan 
zubietan jartzea; hala, aurretiaz 
baztertu dut haien garrantzi his-
torikoa, arkitektonikoa eta funtzio-
nala. Era berean, ez naiz saiatu 
zubi osoen argazkiak egiten, ertze-
tik ertzerako luzera osoa hartuz. 
Normalean oharkabean geratzen 
diren xehetasunak, elementu ar-
kitektonikoak eta formak hartzen 
saiatu naiz, estetikoki erakarga-
rriak diren le rro, ehundura eta 
konposizioak. 
Erakusketaren zati bat zuri-beltze-
ko argazkiek osatzen dute, eta 
biraketa arin bat egin diet. Hala, 
formen esentzia jaso nahi izan 
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Aldi baterako erakusketak ikusi

dut, lerro, ehundura eta kontras-
teak gehiago nabarmenduz. Era-
kusketarako, zubi bakoitzaren lau 
argazki aukeratu ditut. Erakuske-
taren beste zati batean, emultsio 
fotografikoko transferentziak bildu 
ditut, koloretan. Teknika hori Pola-
roiden emultsio-transferentzian 
oinarritzen da, eta hainbat urtez 
garatu dudan teknika berritzaile 
bat da.

Esperanza Yunta. UPV/EHUn li-
zentziatua, espezialitatea: «pin-
tura, grabatua». Bilboko Itsas 
Museoan egin dudan bigarren 
erakusketa da, lehenengoa Aurki-
kuntzak izan zen, eta kaietan aur-
kitutako askotariko materialekin 
egin nuen. Bigarren erakusketa 
honetan, Bilboko itsasadarreko 
zubiei buruzko azterlan bat egin 
dut. Begirada bat, paseo bat...
Erakusketak Nerbioi ibaian zehar 
eraiki diren zubiak jasotzen ditu. 

Horietako bakoitzari buruzko az-
terketa zehatz bat, zubi bakoitza 
modu abstraktu baina nabarian 
irudikatuta, askotariko teknikak 
erabiliz, bakoitzari bere izaera 
emanez eta formen arabera mate-
rial desberdinekin lan eginez.
Aldez aurretik, zirriborroak eta ba-
koitzaren laburpena egiten nituen, 
nahi nuen ideia lortu arte. Bigar-
ren zati bat dago, Mokurito tekni-
kako «grabatua», astigar zur gai-
nean egindako litografia; teknika 
hori da obra piktorikotik hurbilen 
dagoena.
Zer esan nahi du margotzeak? Mar-
gotzea niretzat «hitz egitea» da, 
nire hizkuntza da; nire formen eta 
askotariko tekniken bidez komu-
nikatzen naiz; nire lan bakoitzari 
hitzik gabeko testu bat ematen 
diot, irudien bidez. Guztiek dute 
beren historia niretzat, eta ezin 
ditut laneko metodo bera erabi-
liz irudikatu. Modu desberdin eta 
berezi batean sentitu eta adierazi 
behar ditut. Zubi bat ez da egitura 
bat, denboran iragate bat da, eta 
denbora bakoitzak bere unibert-
soa du.

https://www.itsasmuseum.eus/eu/ezagutu/aldi-baterako-erakusketa/
https://www.itsasmuseum.eus/eu/ezagutu/aldi-baterako-erakusketa/
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Notario beraren aurrean, planoak 
eta obra Martín Luciano de Eche-
varri maisuak zuzenduko zituela 
erregistratu zen.
Harlangaitz-horma egiteko harriak 
kalitate oneko hareharria izan be-
har zuen, inolako tuparririk, kre-
salik eta kareharrizko bestelako 
akatsik gabea, Iturrigorriko ha-
rrobietatik (Abando) ekarria; eta, 
izkinak edo angeluak egiteko, Gal-
dakaoko harrobietako hareharria.

Dikea ixteko atea Santiago de Ara-
na Ansótegui jaunaren ontzioletan 
uretaratu zen, 1868ko maiatzaren 
3ko arratsaldeko 12:30ean, eta di-
keak 1868ko ekainaren 20an inau-
guratu ziren, ponperia handiz eta 
jende askorekin.
Bilboko Irurac Bat egunkariak 
eman zuen albistearen berri eta, 
besteak beste, hauxe adierazi zuen:
Ordu bietan puntuan porturatu zi-
tuzten txalupak dikean sartzeko 
prest zeuden ontzien alboetan eta, 

Dike Lehorrak 
Juan María Martín Recalde

1866ko uztailaren 21ean, Bilboko 
hiribilduko notario Serapio de Ur-
quijoren aurrean, sozietate bat 
sortu zen La Barraca dikearen 
jabetzak eta ondasunak eta San 
Mames Peco baserria erosteko, 
gero han Dike Lehorrak eraikitze 
aldera.
Diques Secos enpresan, honako 
hauek hartu zuten parte:

ITSAS ISTORIOAK. Itsas 
gaietako artikuluak edo 
itsasoarekin zerikusia duten 
pertsonen elkarrizketak 
dituen atala

José Antonio Uriguen saltokia ............................................................................ 37½ %
Luis de Abaitua y Adaro jauna  ................................................................................ 25 %
Eduardo Coste y Vildosola jauna .........................................................................12½ %
Gregorio de Pradera y Maguregui jauna ......................................................... 12½ %
Santiago de Arana y Ansótegui jauna .............................................................. 12½ %
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berehala, gonbidatutako agintariak 
BAYO lurrunontzira igo ziren. Ontzi 
eder horrek handikiro hautsi zuen 
martxa, Abandoko musika-ban-
daren akordeen konpasean, zei-
na dikearen sarbidea ixten duen 
ate-ontzian kokatu zen aurretiaz. 
Inolako trabarik gabe sartu zen on-
tzia, dotoreki, eta kaiaren eskuine-
ko aldean prestatu zitzaion lekuan 
jarri zen; haren atzetik, jarraian, 
PAQUETE DE LA HABANA briganti-
na joan zen eta, konponketa gehien 
behar zuen ontzia zenez, dikearen 
muturrean jarri zen; azkenik, ha-
ren atzetik, L y U txalupa sartu eta 
kokatu zen.
Dikea eta kaia banatzen dituen 
atea itxi ondoren, aipatutako bi on-
tziak lehenengoan geratu ziren, eta 
ontzi hauek sartu ziren kaian: LU
CHANA lurrunontzia, zeina ezke-
rraldean jarri zen, eta PAQUETE DE 
LA GUAIRA brigantina, zeina lurru-
nontzi horren eta lehen aipatu du-
gun BAYO ontziaren artean kokatu 
zen. Lan hori zehaztasun eta ego-
kitasun osoz egin zen, zaratarik 
eta desordenarik gabe, oztoporik 
gabe, inolako enbarazu pertsonalik 
gabe, halako ikuskizun interesga-
rria ikustera hurbildu zen jendetza 
gorabehera.
Arratsaldeko hiruretarako, ontzi 

guztiak zegozkien postuetan zeu-
den, eta ate-ontzia ere bere tokian 
zegoen; hala, txorrotak ireki ziren 
eta, ura sartu zenean, hondoratu 
egin zen eta sarrera erabat itxita 
geratu zen.
Abandoko erretore jaunak bere-
hala bedeinkatu zituen dikeak, eta 
Pica-Groom argazkilariak, jabeen 
enkarguz, ikuskizun bitxi eta alai 
haren argazkia egin zuen.
Dikeek itxura bikaina zuten inau-
guratu zirenean, eta Ingalaterran 
egonak zirenek dock zabal eta sen-
do haietako batean zeudela pen-
tsatu zuten. Itsasontzietan, interes-
dunen familia eta lagunak ikusten 
ziren; lehorrean, berriz, jendetza 
zegoen bozkarioz, eta lana emango 
zien obra bat amaituta ikustearen 
poza islatzen zen haien aurpegi-
etan. Gertakari hori poz berezi ba-
tez agurtu du langileen klaseak; 
hain zuzen ere, jaiaren ikusle gehi-
enak klase horretakoak ziren. Gure 
langileek jaiegun bihurtu zuten 
hogeiko arratsaldea eta, dikearen 
inguruko baserritarrekin eta Ola-
beagako ibaiertzeko langileekin 
batera, etorkizun handia zekarren 
obra hori goresten lagundu zuten 
umore onez; hala, gustura galdu 
zuten egun erdiko jornala, lanaren 
igoerak eta jarraipenak etorkizu-
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nean ordaina ekarriko zielako itxa-
ropen sendoarekin.

Diques Secos enpresaren zere-
gin bakarra itsasontziak sartu, 
lehorrean utzi eta diketik aterat-
zea zen; ez zuen karenatzeko edo 
konponketako lanik egiten. Horren 
ondorioz, pixkanaka-pixkanaka, 
galdaketako eta makinak konpon-
du eta fabrikatzeko lantegiak eza-
rri zituzten dikeen inguruan; es-
aterako, John Robertson, Andrés 
Cortina, Averly, etab.



UDABERRIKO JARDUERAK
Familientzako bisita gidatuak
(12 urtetik gorako adingabeak)
Larunbatak (gaztelaniaz) eta igandeak (eus-
karaz), 17:00 - 18:00

Haurrentzako itsas tailerrak (4-11 urte)
Larunbatak (ingelesez) eta igandeak 
(euskaraz eta gaztelaniaz), 12:00 -13:30

Bilbao 1803 Escape Room  
(16 urtetik aurrera)
Ostiralak, larunbatak eta igandeak, 17:00

Eman alta Itsasmuseum Komunitatean  
eta harpidetu gure newsletterrean!

JARRAITU GAITZAZU!

ORDUTEGIA

Asteartetik igandera

11:00 - 19:00

www.itsasmuseum.eus

https://labur.eus/hDQK4
https://www.facebook.com/itsasmuseum/
https://www.instagram.com/maritimemuseumbilbao/
https://twitter.com/itsasmuseum

