
2019ko LAMIAKOKO JAIAK   

EGITARAUA  

Maiatzak 31, ostirala  

 

16:30 Txupinazoa eta 2019ko San Maximo jaien hasiera!!! 

17:30 Lamiako  Maskaradaren lehenengo zatia ren hasiera (putzegilearen biribilgunetik).  

Anima zaitez, jantzi baserritarrez eta biribilketara etorri. 

17:30 II. Fotografia txapelketa,  2019ko Maskaradan oinarrituta .  

Zure kamera hartu eta partehartu argazki txapelketan (bi argazki pertsona bakoitzeko). 

18:00 Lamiako  Maskaradaren bigarren zatia  (Lamiakoko Metro geltokiaren ondoan) 

20:15 Dantza Plaza. (Lamiakoko Metro geltokiaren ondoan) 

 Anima zaitez euskal dantzekin. 

21:30 Dantzatu ondoren, zatoz txosnara ogitartekoa jatera. 

22:30 Lamiako  Maskaradaren hirugarren zatia : joan korrika lekua hartzera. (Eliza ondoan). 

00:00 Dantzaldia “URRATS” taldearen eskutik. 

02:00 Dantzaldiaren atsedenaldia eta irrintzi txapelketa, erakutsi barruan duzuna. 

04:00 Azken kubata hartu txosnan hau bukatzear dago eta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ekainak 1, larunbata  

 

08:00 Etorri zure sukaldari trebetasunak erakustera. Lamiakoko VI. Lapiko Txapelketa , txosnan 

apuntatu.  

(Leioako Merkatarien Elkartearen laguntzarekin) 

10:00 Txupinazoa!!! Jaiki denok, jaiak aurrera doaz-eta. 

11:00 Handi eta txikitxoentzako eskulan tailerretan  disfrutatu (Txosna ondoan). 

12:00 Kalejira eta buruhandiak. 

13:00  Aparra  mundu guztiontzako (eskolako patioan). 

13:30 Igel-toka txapelketa (Lamiakoko nagusien etxearen ondoan). 

14:00 Lapikoen aurkezpena  

(gure sukaldarien emaitzak ikusiko ditugu). 

16:15 Lapiko Txapelketaren sari banaketa  

16:30 Lamiakoko I. Pala txapelketako finala (banaka eta bikoteka). 

17:00 Tiragomak, Bizkaiko Txapelketarako puntuagarria den lehia.  

18:00 Dantza Alardea (eliza ondoan). 

20:00 Jai batzordeak txorizoa sagardotan dastatzera gonbidatzen zaituzte. Ez galdu aukera!! 

20:30 Etorri eta zure irudimenarekin harritu, mozorro lehiaketa  hasten da-eta (Superheroiak eta 

gaizkileei buruz). Izugarrizko ogitartekoa jateko aprobetxatu.  

22:30 “Mr Track” -ekin goxatu. 

23:30 Auzoko Bingoa, etorri eta irabazi diru apur bat!! 

00:00 Disko-dantzaldia “GALKER” -en eskutik, mugi ezazu zure gorputza egungo musikarik 

hoberenarekin. 

02:00 “GALKER”-en atsedena eta Auzoko bingoa 

04:00 Oraindik indarra baduzu, etorri txosnara azken kubataren bila!! 

 
 



 
 
 
Ekainak 2, igandea  

 

10:00 Txupinazoa!! Animo, azken ahalegina. 

11:00 Mesa “San Máximo” gure patroiaren ohorez.  

11:00 Etxeko txikitxoenekin disfrutatu, umeentzako gaztelu puzgarrietan . 

12:30 Etorri txosnara poteatzera. 

12:30 II. Fotografia txapelketako argazkiak entregatu (txosnan). 

13:00 Herri kiroleko erakustaldia . Pentatloia, Zaldua eta Aratz Mugerzaren arteko erronka, harri 

jasotzea, aizkolariak, txingak, gizon probak eta plazara buelta. 

14:00 XVI. Txapela jaurtiketa txapelketa. 

17:30 Lamiakoko XV. playback Txapelketa  hasten da (adin-muga barik). 

18:00 Guatekea, “Sergio Ibargüen” -ek girotuta. 

20:00 Sari banaketa. Irabazleenetariko bat izango zara? 

21:00 Azken traka eta 2019ko jaien amaiera!!! Ondo pasatu izana espero dugu. 

 

 


