
 

 

 

'The Dawn Wall' pelikulaz batera mendi 

zinemagintzarik onena Golem Baionan 

Iruñeako Mendi Tourraren hirugarren 

edizioan   

 Martxoaren 25etik 28ra Bilbao Mendi Film Festivaleko 8 pelikula bikain 
eskainiko dira eguneko bi saio eginez 

 ‘The Dawn Wall’ pelikula Iruñean ikusteko aukera bakarra izango da, 
Tommy Caldwell munduko big wall eskalatzaile onenari buruzko lana  

 

 

 

Iruña-Pamplona, 2019ko martxoa. Bilbao Mendi Film Festival eta Golem-ek  mendia, 
abentura eta natura gaien inguruko zinemagintzarik onena eta gaur gaurkoena 
aurkeztuko dute Iruñean Mendi Tourraren bidez, hilaren 25etik 28ra. Golem Baiona 
zinemetan egingo da Mendi Tourra, eta eguneko bina saio errepikatuko dira. Aurreko 
bi edizioetan 2000 ikusletik gora bildu ziren Golem Baionara, eta horrek hauspotuta 
aurtengoa ere indarrean dator. 

The Dawn Wall aurkeztuko da besteren artean Gasteizen, sekulako filma. Tommy 
Caldwell munduko big wall edo horma handietako eskalatzailerik onena da 
protagonista, Hollywoodeko gidoi onenen parekoa da haren bizitza eta ibilbidea, eta 
hori erakusten du filma inspiragarri honek.  

Iragan abenduan Mendi Film Festivala zabaldu zuen filma da, 1600 ikusleren aurrean, 
Bilboko Euskalduna Jauregian, eta Tommy Caldwell bertan zela –Peter Mortimer 
zuzendariarekin batera-, aurkezpena egiteko. Mendi Filmen 11. edizioko sari 
nagusietako bat, Epaimahaiaren Saria, jaso zuen. Eta 2019an Mendi Tourreko film 
izarra da, formatu handian ikusi eta gozatzeko aukera paregabea. 

 

JAITSI 
TRAILERRA – KARTELA – ARGAZKIAK – PRENTSA OHARRA 

https://drive.google.com/open?id=18S3ic1WAOC8HvFAjH9gJuBT5_6deCTmD
https://drive.google.com/open?id=18S3ic1WAOC8HvFAjH9gJuBT5_6deCTmD


 

 

 
Sarrerak Golem plataforma digitalean eskuratu daitezke, eta baita leihatilan ere, saioko 
6na euroan. Lau egunetako abonua ere eskuratu daiteke leihatilan, 20 euroan. 

Mendi Film Festival eta Golem-ek bat egin dute berriro ekitaldi hau antolatzeko. 
Zinema eskaintza erakargarriaren aldeko apustuan eskutik doaz bata eta bestea. 
Bilbon, Mendi Film Festivaleko saioak hartzen ditu Golemek Azkuna Zentruko 
zinemetan. Aldi berean, Iruñeako Mendi Tourraren laguntzailea da Skimetraje Play 
Pyrenees, Piriniotako eski eta snow film laburren jaialdia.  Media partnerrak Diario de 
Noticias de Navarra egunkaria eta Desnivel –mendiko albisteetan nazioarteko 
erreferentzia den webgunea- dira. 
 
 
Egitaraua: 
 
 
Martxoak 25 astelehena 
 

 

THE DAWN WALL 
Epaimahaiaren Saria BMFF 2018 
2015eko urtarrilean, Tommy Caldwell eta Kevin 
Jorgesonek erronka itzelari egin zioten aurre: Yosemiteko 
Parke Nazionalean (Kalifornian) dagoen The Dawn Wall 
eskalatzea. Eskalaezina zirudien ia 1000 metroko 
hormatzarrari eutsi ziotenean, mundu osoaren arreta 
bereganatu zuten. 
Tommy Caldwellentzat, ordea, The Dawn Wall eskalada 
huts bat baino askoz gehiago zen. Esperientzia gogorrak 
gainditu behar izan zituen haren bizitzan, eta lorpen hura 
bizitza osoan zehar jorratutako proiektuaren egikaritzea 
izan zen.  
Dedikazioaren muga obsesioarekin nahastera iritsi zen 
arte, Caldwell eta bere kide Jorgesonek sei urtez antolatu 
eta entrenatu zuten eskalatu beharreko bidea. Azken 
saiakeran, eta mundu osoa haien peskizan dagoela, 
muturreko erabakiak hartu beharko dituzte. 

 
  
 

http://www.onlinecinematickets.com/index.php?s=GBAIONA&p=details&eventCode=38116#_ga=2.105677635.1908679756.1523286987-379340902.1523286987
https://vimeo.com/312432465


 

 

Martxoak 26 asteartea 
 

 

UP TO SPEED 
BMFF 2018 Sail Ofiziala 
2020ko Jokoetan eskalada kirol olinpiarra 
izango da, mugarri garrantzitsua kirol 
honetarako. Alabaina, ezustea izan zen jakitea 
domina lortzeko modalitate konbinatuetako 
bat Abiadura izango dela. Diziplina honek 
sekulako debozioa du Asian. 15 metroko 
horma bat sei segundo baino gutxiagoan 
eskalatzeko gai dira Abiaduraren deabruak. 

 
 

 

THE WEIGHT OF WATER  
Kirol eta Abentura Film Onena BMFF 2018 
Itsua izan arren, Erik Weihenmayerrek beti 
aurre egin nahi izan die bere beldurrei. Kasu 
honetan, itota hiltzeak sortzen dion izuari. Hori 
dela eta, kayak bat hartu eta AEBetako Grand 
Canyon edo Arroila Handia zeharkatzea 
erabakiko du, erronka honetan lagun izango 
dituen beste taldekide batzuekin. 

 
 
Martxoak 27 asteazkena 
 

 

VIACRUXIS 
Film Labur Onena BMFF 2018 
Stop-motion teknikaz maisuki egindako film 
laburra. Marcel eta Andrezj dira protagonistak, 
bi eskalatzaile handi. Marcelek bere gain hartu 
du liderraren rola eta ospea, eta Andrezjek, 
aldiz, nahiago du itzalean egon; gaua eta eguna 
bezain desberdinak izan arren, talde bikaina 
osatzen dute. Oraingo honetan, erronkarik 
gogorrenari aurre egingo diote: mendirik 
garaienean inork aurrez igo gabeko gailurra 
eskalatzeari. Horretarako, ordea, oztopo 
handiak gainditu beharko dituzte, gorriak eta 
bi ikusi, eta, batez ere, batak bestea jasan. 

http://mendifilmfestival.com/MFF/index.php/eu/oferta-mendi-tour-4/3180-2018-11-08-14-54-10
https://vimeo.com/276085173
http://mendifilmfestival.com/MFF/index.php/eu/oferta-mendi-tour-4/3177-2018-11-08-14-54-07


 

 

 
 

 

THE SEARCH FOR THE WOOO 
BMFF 2018 Sail Ofiziala 
Wooo fikziozko sinbolizazio bat da, eremu 
berrietan esploratzeak eragiten duen zirrara 
eta dibertsioaren adiera bat. David Lama 
eskalatzaile eta alpinista ezagunak eta bere 
lagunek mendiak alde batera utzi eta surfa eta 
psicobloc-a egingo dituzte Eskozian. Film labur 
originala, dibertigarria eta psikodelikoa… Kepa 
Acero surflari ezaguna ere tarteko dela. 
 

 

 

THIS MOUNTAIN LIFE 
BMFF 2018 Sail Ofiziala 
Martina eta bere ama Tania, 60 urtekoa, sei 
hilabeteko eski-zeharkaldi batean 
menturatuko dira, Kanadako mendebaldeko 
kostaldeko mendi arriskutsuetan barna. 
Paraje harrigarriez gain, beren abenturan 
itzal handiko pertsona liluragarriekin egingo 
dute topo. 

 
 
Martxoak 28 osteguna 
 
 

 

EVEREST GREEN  
Merndiko Film Onena BMFF 2018 
Everest mendian, abenturaz harago, 
errealitate ekologiko eta humano tragikoa 
ezkutatzen da. Hondamendia tontorrean 
bertan hasten da, itsasoaren gainetik 8.848 
metroko altueran, eta Katmanduko zabortegi 
irekietaraino iristen da. Ez alferrik, planetako 
hiririk kutsatuenetako bat da Nepalekoa. Non 
datza alpinismoaren eta turismoaren arteko 
aldea? Zer ondorio ditu egoera horrek? 

 
 

https://vimeo.com/300796152
https://vimeo.com/241463863
http://mendifilmfestival.com/MFF/index.php/eu/oferta-mendi-tour-4/3215-2018-11-08-14-54-53


 

 

 

AGE OF ONDRA 
BMFF 2018 Sail Ofiziala 
2017an, 9c zailtasuneko Silence bidea 
eskalatu zuen Norvegian Adam Ondrak. 
Gradu horretako lehena eta, oraingoz, 
bakarra munduan. Hura egin ostetik, 
bere urratsei jarraituko diegu Txekiar 
Errepublikako etxetik hasita eta 
Europan eta Ipar Amerikan barna: nola 
ari den entrenatzeko metodo 
berritzaileak sortzen eta baliatzen, 
punta-puntako zer bide eta eskalada 
burutu dituen, edota 9a+ bat flashean, 
lehen saiakeran, eskalatzeko lehena 
izan nahi horretan zer ahalegin egiten 
ari den. Hortaz, eskaladan giza 
ahalmena noraino irits daitekeen 
esploratzen ari da. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mendi Tour 2019 

Bilbao Mendi Film Festivaleko lan onenak urte osoan zehar ikusteko aukera 
ematen duen mostra da Mendi Tourra, nazioarteko mendi zinemagintzarik onenaz 

eta gaur-gaurkoenaz gozatzeko aukera aparta. 2018an 50 hiri edo herritan 
aurkeztu ziren filmak, Euskadi eta Nafarroaz batera, Errioxa, Kantabria, Asturias, 

Galizia, Gaztela eta Leon, Madrid, Andaluzia, Valentzia, Katalunia, Aragoi eta 
Kanaria Handian. 

Guztira 14.400dik gora ikuslek gozatu zuten iaz Mendi Tour eskaintzaz. Bilbon 
egin zen azken Mendi Film Festivaleko lan sarituen maila bikaina da, beraz 
2019ko Mendi Tourrak osagarri ezinhobeak ditu mendiko zinema onena, 

muturreko kirolak, abentura eta natura gaiez josia, ikusi eta gozatzeko irrikaz 
dagoen oro asebetetzeko. 

 

http://mendifilmfestival.com/MFF/index.php/eu/oferta-mendi-tour-4/3227-2018-11-08-14-55-07


 

 

 
Mendi Tour 2019 negu-udaberriko geltokiak 

 
SANGÜESA-ZANGOZA urtarrilak 25 eta 

otsailak 1 
AZKOITIA otsailak 6  
LEIOA otsailak 13-14 
SONDIKA otsailak 17 

CANET D’EN BERENGUER martxoak 2 
VITORIA-GASTEIZ martxoak 4-6-7-8 

VIELHA E MIJARAN martxoak 8-9 
TOLOSA martxoak 11-12-13 

EIBAR martxoak 11-13 
ESKORIATZA martxoak 12-15 

ZUMARRAGA martxoak 14 
AMURRIO martxoak 15 

IGORRE martxoak 22 eta 29 
 

PAMPLONA-IRUÑA martxoak 25-26-
27-28 

SANTUTXU (Bilbo) apirilak 2 eta 4 
HONDARRIBIA apirilak 4-6 

VIGO apirilak 9-12 
CAMARGO apirilak 10-11 

CANGAS DE ONIS apirilak 20 
AGURAIN apirilak 25 

ORONA FUNDAZIOA (Hernani) 
maiatzak 8 

ZALDIBAR maiatzak 9 eta 16 
ZARAUTZ maiatzak 16 eta 23 

BALMASEDA maiatzak 28 eta 31 
 

 
The Dawn Wall Mendi Tour 2019 udaberriko geltokiak 

 
MADRID martxoak 26  
BURGOS martxoak 28 

SANTIAGO DE COMPOSTELA apirilak 8 
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Prentsa arduraduna-Responsable de prensa-Press Dept. head.  

Edificio Ensanche. Plaza Ensanche, 11  -  48009 - Bilbao (Spain) 
email: press@mendifilmfestival.com      Tel: +34 657719668 
web: www.mendifilmfestival.com 
facebook: mendi film festival  | twitter: @mendifilm 
instagram: mendifilm  | Mendi TV on vimeo: mendifilmfestival 
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