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1177. zenbakia

ZORION AGURRAK

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki 
arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro (bazkideentzat %20
ko deskontua). Argazkia eta testua eguaztena baino lehen egon beharko da ...eta kitto!-n. 
Zorion-agurrak etakitto.eus webgunean ere argitaratzeko aukera daukazue. 

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, ODILE! 
Bixar 9 urte 
egingo dozuz-eta! 
Patxo haundi bat 
famelixaren partez.

Zorionak, ALBA Cid 
Velasco, otsaillaren 
29xan 5 urte egingo 
dozuz-eta. Musu 
pilla bat famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, MARTIN,  
zure 6. urtebetezian!!! 
Beti pozik, beti prest! 
Asko maite zaittugu.

Zorionak, AMETZ! 
Daguaneko                          
11 udaberri. Patxo 
haundi bat famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, ANDER, 
bixar urtetxua 
egingo dozu-eta. 
Musu erraldoia zure 
famelixaren eta, 
batez be, zure anai 
Julen eta lehengusiña 

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko

Zorionak, LAIA, 
atzo   2 urte bete 
zenduazen-eta. 
Famelixaren partez!! 
AMZ!!!

Zorionak, XABAT, 
atzo 3 urte bete 
zenduazen-eta. Musu 
haundi bat etxeko 
guztien partez.

Zorionak, IKER, mutil 
haundi, gaur 8 urte 
betetzen dozuz-
eta. Patxo haundi-
haundi bat famelixa 
guztiaren partez.

ZINEA COLISEO 
ANTZOKIA

• 27an: 16:00 (2 aretoa)
• 28an: 16:00

“¡Scooby!”
Zuzendaria: Tony Cervone

1 ARETOA
• 27an: 19:00
• 29an: 19:00
• 1ean: 19:00

“La chica del brazalete”
Zuzendaria: Stephane Demoustier

2 ARETOA

• 28an: 16:00, 19:00
• 1ean: 19:00

“Entre nosotras”
Zuzendaria: Filippo Meneghetti

ANTZOKIA
• 27an: 16:00 (1 ar.), 18:30 (2 ar.)
• 28an: 16:00 (1 ar.), 18:30
• 1ean: 18:30

“Pequeños detalles”
Zuzendaria: John Lee Hancock

Zorionak, EKHI, 
astelehenian 8 urte 
bete zenduazen-eta! 
Musu haundi bat 
famelixa guztiaren 
partez, txapeldun!

Zorionak, JON, 
txapeldun, bixar 6 urte 
beteko dozuz-eta! 
Musu potolo bat 
famelixa guztiaren 
eta, batez be, 
Maialenen partez.

Zorionak, PABLO, 
bixar 12 urte beteko 
dozuz-eta. Musu 
haundi bat etxekuen 
eta, batez be, Aneren 
partez. Asko maite 
zaittugu.

Zorionak, EUKEN, 
zure 8. urtebetetzian. 
Musu haundi bat 
famelixaren eta, 
batez be, zure arreba 
Paule eta lehengusu 
Xuhar eta Julenen 
partez.

Zorionak, GARI eta AITOR. Besarkada potolo bat 
famelizaren partez.

Zorionak, ALAIN, 
martitzenian 11 urte 
egingo dozuz-eta. 
Musu haundi bat 
famelixa guztiaren 
partez.

Zorionak, JON, 
martxoaren 4an 5 urte 
beteko dozuzelako. 
Etxekuen partez.

Zorionak, BEÑAT, 
hillaren 21ian 8 urte 
bete zenduazen-eta. 
Besarkada haundi bat 
etxeko guztien partez.


