LAPURDUM,
BAIONAKO
ARKITEKTURA
ETA ONDAREAREN
INTERPRETAZIO
ZENTROA

Nola osatu da hiria?
Zergatik badira
harresiak hirian?
Zer da Breuer
Egoitzagunea?
Zergatik hain
hertsiak dira
etxeetako
aitzinaldeak?
Zer erran nahi
duLapurdum hitzak?

Erantzun guziak eta anitzez
gehiago ere Lapurdum,
arkitektura eta ondarearen
interpretazio zentroan (CIAP)!
Hiria ezagutzeko sortu eta pentsatua,
hiriaren bilakaera hirigintza, arkitektura
eta paisaia arloan irakurtzeko eta ulertzeko
gakoak publiko guziei ekartzeko eta ondare
immaterialen ugaritasuna ezagutarazteko
xedea dauka Lapurdum zentroak.
Hiriaren bihotzean kokaturik, Andre Dena
Maria katedralaren ondoan, Gobernadore
karrikan, Gaztelu Zaharraren parean den
Monetako gunearen hirigintza zahaberritze
egitasmoan sartua da.

ARTE ETA HISTORIA HIRI LABELA
2011n lortu du Baionak arte eta historia Hiri eta Herri labela. Zinezko
hiri proiektu baten inguruan haien ondarea balioan ezartzen duten hiriei
ematen die Kultura ministerioak. Label honi lotu engaiamenduen artean,
Arkitektura eta ondarearen interpretazio zentro baten sortzea dugu
funtsezko osagaia, hiriaren berehalako irakurketa gakoak ekartzeko,
honen historia eta ondare izarietan.

Sartzea urririk eta denei
eskainia
SASOI
ARINEKO ORDUTEGIA

(iraila-erditik ekaina-erdira)
Denei irekia
• A steartetik ostiralera,
14:00etatik 18:00etara.
• L arunbatean, 10:00etatik
12:30etara eta 14:00etatik
18:00etara.
Taldeak eta eskolak
• A steartetik ostiralera,
10:00etatik 12:30etara.

BETEKO ORDUTEGIA

DENEI IREKIAK DIREN
BISITA KOMENTATUAK
• CIAP/AOIZ erran duzue?
• O ndarea… erran duzue?
>>> Bisitei buruzko argibide
eta ordutegiak atzemanen
dituzue Hitzorduak, hiru
hilabete guziez argitaratu
ondareen agendan .

(ekaina-erditik iraila-erdira)

ESKOLEN BISITAK

Denei irekia
• A stelehenetik larunbatera,
10:00etatik 12:30etara eta
14:00etatik 18:00etara.

• CIAP/AOIZ-era jo!
Joko-ibilbidea, Lehen Urtetik
Bosgarren Urtera.
• B aiona, bizi leku eta ondare,
ezagutza-ibilbidea, kolegioak
eta lizeoak.
>>> Argibide guziak
Esploratzaileak, Arte eta
historia hiriko ekintza
pedagogikoaren katalogoan
atzeman itzazue.

ANIMAZIOAK

urte osoan gaindi
proposatuak
>>> Argibide guziak hiru
hilabete guziez argitaratu
ondareen agendan
atzemanen dituzue.

Lapurdum, Arkitektura eta ondarearen
interpretazio zentroa
7 rue des Gouverneurs, 64100 Baiona
+33 5 59 46 60 51
ciap@bayonne.fr

Hitzorduak, ondareen agenda eta Esploratzaileak,
ekintza pedagogikoaren katalogoa eskuragarriak
CIAP/AOIZ-en eta bayonne.fr helbidera joz
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HARREMANAK

