BERTSOA
UNIBERTSITATEAN

Donostiako Uda Ikastaroen edizio berri honetako kartel
iragarleak ikastaro hauek lortu nahi dituzten helburuetako bat zuk adieraztea nahi ditu, era alegorikoan:

 Argitu nahi gaituen eguzki urdin bat, hau da, gau-

zak ulert zeko beharrezkoak zaizkigun ezaguerei eta
arrazoiketei argia emango dien eguzki bat.

 Freskat zeko eta berrit zeko gure hondart za ert zera
helt zen diren it sasoaren olatuak.

 Kont zentrat zeko, bilt zeko, elkarrizketan ari izateko…, forma alfabetikoz it xuratutako espazioa. Giza
garapenean ideiak erregistrat zea, gogorat zea eta
hauei garrant zia ematea posible egin duten forma
bat zuk.

El cartel anunciador de esta nueva edición de los Cursos de
Verano de San Sebastián pretende expresar, de forma alegórica, algunos de los objetivos que persiguen estos cursos:

 Un sol azul que nos quiere iluminar, es decir, dar luz
a los conocimientos y razonamientos necesarios para
alcanzar a entender y comprender.

 Olas del mar que nos alcanzan en la orilla de nuestra
playa para refrescar y renovar.

 Un espacio de concentración, de reunión, de diálogo ,
configurado con formas alfabéticas. Unas formas que
han hecho posible en el desarrollo humano el registrar, memorizar y transcender.
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Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Iaz abiatu genuen Bert soa Unibert sitatean eskola, arrakastat sua izan
zena gainera. Bigarren edizioa izango da aurtengoa. Izenburuan ageri
ez bada ere, bert solarit zari ez ezik, ahozko beste generoek zein ahozkotasunak berak ere lekua dute eskolako ikastaro batean. Aurten
ipuingint za, eta batez ere, hezkunt za arautuari begirako kantagint za
nabarmendu nahi izan ditugu. Horrezaz gain, kantua eta bert soa
uztartuko dituen performance originala apailatu dugu, iazkoa bezala,
guztion gozamenerako.
Eskolako bigarren ikastaldian, berriz, bert solarit zari buruzko gogoetarako zein bert solarit zak hain ohikoak ez dituen ikerketa esparruetako
ikerketen berri emango dugu.
Aurtengo eskolak 2 ikastaro izango ditu bere baitan.
1. Bert solarit za eta ahozkotasuna Hezkunt za Arautuan
2. Bert solarit zaren bidegurut zeak
Lehendabiziko ikastaroan ahozkotasunari eta ahozko generoei
heldu diegu, Hezkunt za Arautua jokalekut zat harturik. Gazteak gero
eta okerrago mint zat zen direla ent zun ohi dugu bazterretan. Ez da
hizkunt za batean edo bestean bereziki, oro har baizik. Hala ere, euskararen kasuan nabarmenagoa izan liteke herrena, egoera diglosikoa izaki, gazteleraren zein frant sesaren nagusitasuna dela medio.
Aterabideak bilat zen ariko gara. Nola landu daiteke ahozkotasuna
Hezkunt za Arautuaren baitan? Nola balia genit zake ahozko generoetan dauden adibide egokiak, bert solarit zan kasu, egunerokoan balia
dit zagun? Nola landu kontakizuna haurrak ahozkotasunaren gakoez
jabe daitezen?
Garai batean leku nabarmena zuen euskal kantagint zak heziketan;
erreferent zia garbiak zeuden. Gaur iduriz, ez dago hain argi. Eskolan
euskal kantagint zarik transmitit zen al da? Nola? Et xean, hedabideetan… euskal kantagint zaren present zia ez ote da arrunt bakandu?
Euskal kantaerak ba ote du berezitasunik? Eta hala balit z transmitit zen al da?
Bigarrengo ikastaroan bert solarit zari buruzko gogoeta estrategikoei eta ikerketa berrienei egin diegu leku. Bert solarit zaren mugimenduaren apustuetako bat da administrazioarekiko zein alderdi
politikoekiko independentea izatea; denona eta denont zat izatea.
Zer jarrera izan du Bert sozale Elkarteak administrazio zein alderdi

politikoen aurrean? Bert solariak badu izatez ideologiarik, politika
mailan bezala beste mailetan ere bai. Baina askotan pert sonaia emana
zaielako erraza ez den arren, bat zuek lortu dute bert sogint zaren bidez
beraien ideologia sotilki azalerat zen. Hori erdiesteko egin gogoeta
nola gauzatu duten kontatuko digute. Ez hori bakarrik; gai-jart zaileek
eman gaietan kukut zen den ideologiaren berri ere emango digute.
Besterik da bert solariak saio baterako deia jaso, baiezkoa eman eta
kantatu behar duen lekura iristean, benetan non kantatu behar duen
konturat zen denean egin behar duen egokit zapena, bere ideologia eta
testuinguruak eragiten dionaren artekoa.
Bigarren bidegurut zea transmisioarena da. 35 urte inguru pasatu dira
abiatu zirenetik lehen bert so eskola modernoak, irakasle figura bat
zutenak. Urak egin du bide geroztik eta ibilbidean ongi egindakoak
eta ez hain ongi egindakoak aztertuko ditugu, egungo bert so eskola
eredua auzitan jart zeraino, bert solari zein musikari betaurrekoak
jant zita.
Hirugarren bidegurut zea; ikerketa esparru berriena da. Gizarte pos
modernoa omen gurea. Eritasun berriak ere agertu zaizkigu, eta
horiek sendat zeko bidean tresna da bert solarit za. Bert sotan arit zeak
garunaren zenbait alderdi gara omen dit zake. Bert solarit za bada bestelako tresna ere: robotika euskalduna ait zinarazteko ait zakia bada.
Bert soak kantatuko ditu omen, bihot zik gabeko robot batek. Bihot zez
ari gara, ordea, bert solarit zan zein kulturgint zan.
Karlos Aizpurua Et xarte

Aurkibidea
K.1. Bertsolaritza eta ahozkotasuna Hezkuntza Arautuan (C) ....................... 7
K.2. Bertsolaritzaren bidegurutzeak (C) ................................................................................... 11
Informazio orokorra ............................................................................................................................................ 15

Ikastaroa K.1
Bert solarit za eta ahozkotasuna
Hezkunt za Arautuan
Zuzendarit za: Karlos Aizpurua Et xarte
Mint zola Fundazioa. Villabona.
Lekua:

Miramar Jauregia. Donostia / San Sebastián.

Helburuak:

Gazteak gero eta okerrago mint zat zen direla ent zun ohi dugu bazterretan. Ez da hizkunt za batean edo bestean bereziki, oro har baizik.
Hala ere, euskararen kasuan nabarmenagoa izan liteke herrena, egoera
diglosikoa izaki, gazteleraren zein frant sesaren nagusitasuna dela
medio. Aterabideak bilat zen ariko gara. Nola landu daiteke ahozkotasuna Hezkunt za Arautuaren baitan? Nola balia genit zake ahozko generoetan dauden adibide egokiak, bert solarit zan kasu, egunerokoan balia
dit zagun? Nola landu kontakizuna haurrak ahozkotasunaren gakoez
jabe daitezen?
Garai batean leku nabarmena zuen euskal kantagint zak heziketan; erreferent zia garbiak zeuden. Gaur iduriz, ez dago hain argi. Eskolan euskal
kantagint zarik transmitit zen al da? Nola? Et xean, hedabideetan… euskal
kantagint zaren present zia ez ote da arrunt bakandu? Euskal kantaerak
ba ote du berezitasunik? Eta hala balit z transmitit zen al da?
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Mint zola ahozko lantegia eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura,
Gazteria eta Kirol Departamentua-ren lankidet zaz
Matrikula prezioa: maiatzaren 31ra arte: 60 €. Ekainaren 1etik aurrera: 68 €
Balio akademikoa: 20 ordu
Hizkunt za ofiziala: euskara
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UZTAILAK 6
Ahozkotasuna eta gazteak
09:00ean	Dokumentazio banaketa
09:15ean

“Ahozkotasuna eta Hezkunt za Arautua”
Inma Muñoa Barredo
Ahozkotasunean aditua. Ikastolen Elkartea.

10:30ean	Etenaldia
10:45ean

“Ahozkotasunaren lanketa bert solarit zaren bidez”
Andoni Egaña Macazaga
Bert solaria. Mint zola Fundazioa.

12:00ean	Etenaldia
12:15ean

“Ent zuten ikasi, kontat zen ikasi: ipuingint za eta hizkunt za”
It ziar Zubizarreta Ayerbe
Ipuin kontalaria eta irakaslea. Galt zagorri Elkartea.

13:30ean

Laburpen saioa / Bibliografiari buruzko saioa

K1

Kantagint zaren transmisioaz
09:15ean

“Musika eta kantua t xikienetik nagusienetara”
Jaione Eskudero Et xabe
Musika eta Hezkunt za Arautuko irakaslea, abesbat za zuzendaria.

10:15ean

“Kanta kontuetan”
It ziar Irigoien Perurena
Musikaria eta Hezkunt za Arautuko irakaslea.

11:15ean	Etenaldia
11:30ean

“Ekialdeko euskal kantaera. Transmisioaren erronka”
Marie Hirigoien
Kantaria eta irakaslea. Soinubila Musika Eskola.

12:30ean

Mahai-ingurua: “Zer eta nola transmititu kantagint za? Zer eta nola
landu Hezkunt za Arautuan? Musika Eskolan?”
It ziar Irigoien Perurena
Musikaria eta Hezkunt za Arautuko irakaslea.
Marie Hirigoien
Kantaria eta irakaslea. Soinubila Musika Eskola.
Jaione Eskudero Et xabe
Musika eta Hezkunt za Arautuko irakaslea, abesbat za zuzendaria.

ZIKLOA - K: BERTSOA UNIBERTSITATEAN

UZTAILAK 7

PERFORMANCEA
Kantaldia: 7 euskal kantu esangurat su
Ainhoa Ansa Zugarramurdi
Kantaria. Aranoko alkate.
Bert so saioa: kantu bakoit zaren ondotik bert sotan
	Uxue Alberdi Estibarit z
Igor Elort za Aranoa

18:30ean
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Ikastaroa K.2
Bert solarit zaren bidegurut zeak
Zuzendarit za: Beñat Gaztelumendi Arandia
Mint zola Fundazioa. Villabona.
Lekua:

Miramar Jauregia. Donostia / San Sebastián.

Helburuak:

Bert solarit zaren mugimenduaren apustuetako bat da administrazioarekiko zein alderdi politikoekiko independentea izatea; denona
eta denont zat izatea. Zer jarrera izan du Bert sozale Elkarteak administrazio zein alderdi politikoen aurrean? Bert solariak badu izatez
ideologiarik, politika mailan bezala beste mailetan ere bai. Baina
askotan pertsonaia emana zaielako erraza ez den arren, batzuek lortu
dute bertsogintzaren bidez beraien ideologia sotilki azaleratzen. Hori
erdiesteko egin gogoeta nola gauzatu duten kontatuko digute. Ez hori
bakarrik; gai-jart zaileek eman gaietan kukut zen den ideologiaren
berri ere emango digute. Besterik da bert solariak saio baterako deia
jaso, baiezkoa eman eta kantatu behar duen lekura iristean, benetan
non kantatu behar duen konturat zen denean egin behar duen egokitzapena, bere ideologia eta testuinguruak eragiten dionaren artekoa.
Bigarren bidegurutzea transmisioarena da. 35 urte inguru pasatu dira
abiatu zirenetik lehen bert so eskola modernoak, irakasle figura bat
zutenak. Urak egin du bide geroztik eta ibilbidean ongi egindakoak eta
ez hain ongi egindakoak aztertuko ditugu, egungo bertso eskola eredua auzitan jartzeraino, bertsolari zein musikari betaurrekoak jantzita.
Hirugarren bidegurut zea; ikerketa esparru berriena da. Gizarte posmodernoa omen gurea. Eritasun berriak ere agertu zaizkigu, eta
horiek sendat zeko bidean tresna da bert solarit za. Neurologoak ari
dira bert sogint zaren arabera garuna ikert zen. Bert sotan arit zeak
garunaren zenbait alderdi gara omen dit zake. Bert solarit za bada
bestelako tresna ere: euskal robotika euskalduna ait zinarazteko
ait zakia bada. Bihot zeko bert soak kantatuko ditu omen, bihot zik
gabeko robot batek.

ZIKLOA - K: BERTSOA UNIBERTSITATEAN

K2

Mint zola ahozko lantegia eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura,
Gazteria eta Kirol Departamentua-ren lankidet zaz
Matrikula prezioa: maiatzaren 31ra arte: 80 €. Ekainaren 1etik aurrera: 92 €
Balio akademikoa: 30 ordu
Hizkunt za ofiziala: euskara
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UZTAILAK 8
Bert solarit zaren bidegurut ze ideologikoak
09:00ean	Dokumentazio banaketa
09:15ean

“Telefonotik mikrofonora”
Andoni Egaña Macazaga
Bert solaria. Mint zola Fundazioa.

10:30ean	Etenaldia
10:45ean

“Bert sogint za eta ideologia”
Maialen Lujanbio Zugasti
Bert solaria.

12:00ean	Etenaldia
12:15ean

“Independent ziaren zerga. Bert sozale Elkartearen esperient zia”
Jexux Murua Gorostidi
Bert sozale Elkarteko koordinat zaile ohia.

13:30ean

Laburpen saioa / Bibliografiari buruzko saioa

K2

Bert solarit zaren transmisioa: zuri-belt zak eta belt zuriak
09:15ean

“Bert solarit zaren transmisioa: argirako bide”
Jon Sarasua Marit xalar
Bert solaria. Euskal kulturgint zan aditua. Mondragon Unibert sitatea.
Eskoriat za.

10:15ean

“Belarria soinu”
Joseba Tapia Usabiaga
Musikaria. Musika irakaslea.

11:15ean	Etenaldia
11:30ean

“Bestelako bert so eskola bat”
Estitxu Eizagirre Kerejeta
ARGIAko zuzendaria eta bert solaria.

12:15ean

Mahai-ingurua: “Zer eta nola transmititu herri kultura?”
Jon Sarasua Marit xalar
Bert solaria. Euskal kulturgint zan aditua. Mondragon Unibert sitatea.
Eskoriat za.
Joseba Tapia Usabiaga
Musikaria. Musika irakaslea.
Estit xu Eizagirre Kerejeta
ARGIAko zuzendaria eta bert solaria.

ZIKLOA - K: BERTSOA UNIBERTSITATEAN

UZTAILAK 9
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K2

ZIKLOA - K: BERTSOA UNIBERTSITATEAN

UZTAILAK 10

14

Bert solarit zaren ikerketa esparru berriak
09:15ean

“Zer dago bert solarien garunean? Bert solarit zaren oinarri neuralak”
Kepa Paz-Alonso
Ikert zailea. BCBL, Basque Center on Cognition, Brain and Language.

10:30ean	Etenaldia
10:45ean

“Bertsobota: testuinguruaren eragina poesia sorkuntza automatikoan”
Ait zol Astigarraga Pagoaga
Ikertzailea. Informatika Fakultatea. Donostia / San Sebastián. UPV/EHU.

12:00ean	Etenaldia
12:15ean

“Bert so-sorkunt za automatikoa: Azken nobedadeak”
Manex Agirrezabal Zabaleta
Ikertzailea. Informatika Fakultatea. Donostia / San Sebastián. UPV/EHU.

13:30ean

Laburpen saioa / Bibliografiari buruzko saioa

Informazio orokorra

MATRIKULA - ESKARIA
Honekin batera eransten den matrikula-orria eta Uda Ikastaroen kontuan ikaslearen izenean egindako diru-sart ze ziurtagiria, maiat zaren 4tik aurrera eta
plaza hut sak geldit zen diren bitartean, udaikastaroak@ehu.eus helbidera bidaliz
burut zen da:
UDA IKASTAROEN IDAZKARITZA:
1.042 Postakut xa
20080 DONOSTIA
Tel. 943 21 95 11 | Fax 943 21 95 98
BBVA ES95 - 0182 - 5709 - 48 - 0010010034

MATRIKULA - PREZIOAK
Matrikula bereziak:
Jarduera
- K.1:
- K.2:

(A)

(B)

60 €
80 €

68 €
92 €

(A) Matrikula-prezioa 2015eko maiat zaren 31 arte
(B) Matrikula-prezioa 2015eko ekainaren 1etik aurrera
Izen-ematea behin-betirakoa izan dadin, berari dagokion erant zuna jaso beharko
da. Plazarik ez dagoelako onartuko ez balit z, igorritako dirua it zuliko lit zateke.
Matrikula onartu zaien ikasleei ez zaie dirurik it zuliko, arrazoi justifikatu bat izan
ezik. Ikasleak arrazoiak, ikastaroa hasi baino gut xienez 15 egun aurretik idazkarit zan jakinaraziko ditu.
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OSTATUA (DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN)
Ikastaroen antolaketak egoit za eskaint zen die hala eskat zen duten ikasleei.
(Prezioak BEZ barne dira).
Erreserba bakoit zeko 5 € ordaindu beharko dira kudeaketagatik.
Unibert sitate egoit za
Manuel Agud Querol
Berio Pasealekua 9,
20018 DONOSTIA
www.resa.es

A

Uzt. 2tik Abuz. 2ra
Abuz. 16tik 28ra

B

Uzt. 2tik Abuz. 2ra
Abuz. 16tik 28ra

39 €	pertsona - gau bakoitzeko
(ohe bakarreko gela)

73 €	2 pertsona - gau bakoitzeko
(bi oheko gela)

*G
 osaria ez dago barne. 2 gaueko gut xieneko egonaldia. Gela bakoit zean sukaldea dago.
Asteko garbiketa egiten da.

Olarain
Paseo de Ondarreta nº 24,
20008 DONOSTIA
www.olarain.com

A

61,05 € pert sona - gau bakoit zeko

B

86,90 € 2 pert sona - gau bakoit zeko

(ohe bakarreko gela)

(bi oheko gela)

* Gosaria eta gelaren garbiketa barne.

Villa Alaidi E.A.M.
Ikasle egoit za
Heriz Pasealekua 95
20009 DONOSTIA
www.villa-alaidi.com

A

30 €	pert sona - gau bakoit zeko

Ekaina - Uztaila

(gela partekatuak)

B

35 €	pertsona - gau bakoitzeko

Ekaina - Uztaila

(ohe bakarreko gela - komuna partekatua)

* Gosaria eta gelaren garbiketa barne. 2 gaueko gut xieneko egonaldia.
* Sarrera egunean gelaren erreserba 22:00 orduak baino lehen egingo da. (Handik aurrera ez
dago harrera-lekurik).

Ondarreta Gazteaterpetxea
Igeldo Pasealekua 25
20008 DONOSTIA
www.donostialbergues.org

Ekainak 28a arte

16,85 €	pert sona - gau bakoit zeko

29/06tik 13/09ra

18,75 € pert sona - gau bakoit zeko

(gela partekatuak)

(gela partekatuak)

* Gela partekatuek, gosaria barne eta gela garbiketa izango dute.

La Salle Ikasle egoit za
Madalena Jauregiberri 2
20014 DONOSTIA
www.residenciauniversitarialasalle.com

Ekainak 14tik Uztailak 3ra
Uztailak 13tik Abuztuak 2ra
Abuztuak 16tik 28ra

24 € pert sona - gau
bakoit zeko

* Ohe bakarreko gela. Gosaria eta gela garbiketa barne. Bainugela partekatua.

Hoteletan:
Viajes Mundo Tres
Artzai Onaren Enparantza, 7 - 20005 DONOSTIA

Tel. 943 43 05 69
Fax 943 43 10 69
events@viajesmundotres.es
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HIZKUNTZAK
Ikastaroak Euskaraz izango dira. Hizlaria, ikastaroko hizkuntza ofiziala ez den beste
hizkuntza batetan mintzatzen denean, aldibereko itzulpena eskainiko da.

ZIURTAGIRIAK
Ikastaroak bukat zean, Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibert sitateak
partehart ze agiria luzatuko die ekitaldi gehienetara etorri diren ikasleei.

BEKAK
Erakunde antolatzaileek matrikula edo/eta lojamendu bekak eskaintzen dituzte:
* Matrikula-beka izateak, ikastaroaren egiazko balioaren %50a bakarrik
ordaintzeko eskubidea eskaintzen du. (Beka izateak ez du plaza bermatzen)
* Ostatu-bekek, hautatutako egoitza eta aukeraren araberako ostatu-eskubidea ematen dute eta gau guztien egiazko balioaren %50a ordaindu beharko
da, Ikastaroaren hasieraren bezperatik amaitzen den eguneko bezperaraino,
bekan adierazten den egoitzan eta bekadun zaren Ikastaro bakoitzean.
* Beka-eskariak inprimaki ofizialean egingo dira 2015eko apirilaren 24a
baino lehenago, Ikastaroetako Idazkaritzara igorriz.
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MATRIKULAK
* 2015eko maiatzaren 4tik aurrera eta plaza hutsak gelditzen diren bitartean.
* Beka eskatu baduzu, ez duzu matrikula egin behar baieztapena jaso arte.
*	Plazen kopurua mugatua denez, hala ikastaroetan nola egoitzean, izen-ematea behin-betirakoa izan dadin, berari dagokion erantzuna jaso beharko
da. Ezinezko gertatuko balitz, Uda Ikastaroak bukatutakoan, dagokizun diru
kopurua itzuliko litzaizuke banku transferentzi baten bidez.
* Matrikula exentzioa: UPV/EHUk etengabeko prestakuntza ikasketetarako
onartuta dituen matrikula-exentzio berak aplikatuko dira. (Berezko ikasketei
buruzko arautegi bateratua, 2010/12/22ko Gobernu Kontseilua), kudeaketagastuak izan ezik.
* Matrikula baliogabetzea: Uda Ikastaroen Idazkaritzara bidali beharko da
matrikula baliogabetzeko inprimakia (udaikastaroak@ehu.eus) ikastaroa
hasi baino 15 egun lehenago gutxienez. Matrikula ordaintzeko egindako
diru-sarrera itzuliko zaizu kudeaketa-gastuetarako 10 € izan ezik.
* Egoitza baliogabetzea: Uda Ikastaroen Idazkaritzara bidali beharko da
matrikula baliogabetzeko inprimakia (udaikastaroak@ehu.eus) ikastaroa
hasi baino 8 egun lehenago gutxienez. Egoitza erreserba hori ordaintzeko
egindako diru-sarrera itzuliko zaizu kudeaketa-gastuetarako 2,5 € izan ezik.

BESTELAKO INFORMAZIOA
Informazio gehiago nahi izanez gero, jo ondoko helbide honetara:
Uda Ikastaroen Idazkarit za	Tel.: (+34) 943 21 95 11
Miramar Jauregia
Faxa: (+34) 943 21 95 98
Miraconcha Pasealekua, 48
udaikastaroak@ehu.eus
20.007 DONOSTIA	
www.ehu.eus/cursosverano
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Argibideak eta izen ematea - Ikastaroen Idazkaritzan
Miramar Jauregia 20007 DONOSTIA
1042 Posta Kutxatila - 20080 DONOSTIA
Tel. 943 21 95 11 - Fax 943 21 95 98
udaikastaroak@ehu.eus
www.ehu.eus/cursosverano
Beka eskaria: 2015eko apirilaren 24a baino lehen.

Información e Inscripciones - Secretaría de los Cursos
Palacio Miramar 20007 SAN SEBASTIÁN
Apartado 1042 - 20080 SAN SEBASTIÁN
Tel. 943 21 95 11 - Fax 943 21 95 98
cverano@ehu.eus
www.ehu.eus/cursosverano
Solicitud de beca: Antes del 24 de abril de 2015.
Solicitud de matrícula: Entre el 4 y el 31 de mayo de 2015.
		A partir del 1 de junio de 2015, 20% de incremento.

ANTOLATZAILE ETA BABESLEAK / ORGANIZADORES Y PATROCINADORES
euskal herriko unibertsitatea / universidad del paÍs vasco
euskO jaurlaritza / gobierno vasco
gipuzkoako foru aldundia / diputación foral de gipuzkoa
donostiako udala / ayuntamiento de san sebastiÁn

LAGUNTZAILEA / COLABORADOR

Michelena artes gráficas S.L.

Caligrafía/Kaligrafia: Begoña Biñuela (Caligrafía Bilbao). Diseño gráfico / Diseinu grafikoa: Taller de Diseño Gráfico (Dirección: Eduardo Herrera y Leire Fernández)

Matrikula eskaria: Ohikoa: 2
 015eko maiatzaren 4tik 31ra.
2015eko ekainaren 1etik aurrera %20 gehiago.

