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IRAUPENA
HEZKUNTZA ORIGINALA
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AUDIOA
FORMATOA

61minutu
Euskara
3-7 urte
5.1 eta estereoa
CGI, HD
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Musika:
Ekoizle eragile:
Arte zuzendaritza:
Animazio zuzendaria:
Zuzendari teknikoak:
Pertsonaien diseinua:
Storyboard:
Layout gainbegiratzea:
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Ricardo Ramón
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Juan Álvarez eta Dmitry Levochkin
Ricardo Ramón, Julen Rodriguez, Aroa Rodríguez
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Sergio Mijangos
Aritz Aizpurua
Alexy Tsitsilin

SINOPSIA
Udako oporrak iritsi dira, eta, elkar ezagutu zutenetik lehen aldiz, lau lagunak banandu
egingo dira. Mai, Oto eta Vik bidaian doaz, bakoitza bere familiarekin, munduko hainbat lekutara.
Yoko bakarrik geratuko da parkean Mirentxurekin. Zer egingo du Yoko gaixoak lagunik gabe? Eta hiru
umeak izango al dira gai opor-lekuetan lagun berriak egiteko? Laurak daude urduri esperientzia berri
honen aurrean, baina laster ohartuko dira, haurrak dauden lekuan, beti aurkituko dutela jolasteko
gogoa. Gainera, irudimenarekin jolastuz gero, eta Yokoren magiaren laguntzarekin, erraza da lagunen ondoan sentitzea, urrun egon arren.

PERTSONAIAK

MAI
Lau urte baino ez ditu baina badirudi hamalau ere badituela, joko guztien arauak baitakizki. Eta ez dakizkienean bere
koadernoan begiratuko du, nahiz eta oraindik ez dakien
irakurtzen. Mai neskato alaia eta ausarta da. Gauza gutxik
kikiltzen du Mai. Ia-ia ezerk ez.

OTO
Otok bost urte dauzka eta ez daki geldi egoten, beti proposatuko du zerbait egitea, baina berehala! Erraz haserretzen
da eta erraztasun berberarekin adiskidetu eta besarkatuko
ditu lagunak. Hori bai, Otoren ondoan ez dago aspertzerik!

VIK
Vik sei urteko umea da. Ez da ausartena, ez indartsuena, ez
azkarrena… baina lagunek badakite beti egongo dela
hortxe, laguntzeko prest. Oso zentzuduna da eta bere
apaltasunak erakusten dueña baino gehiago daki.

YOKO
Yoko basoko jeinu bat da eta jolastea maite du gauza guztien gainetik. Ikusezin bihurtzen da gizaki helduengandik
babesteko, eta “joko!” da esaten duen hitz bakarra, baina
umeek primeran ulertzen diote esan nahi duena. Yokok,
bere magiari esker, abentura liluragarri bihurtzen ditu eguneroko jolasik arruntenak ere.

MOKO, IZOKO, TOKO
Abentura berri honetan ezagutuko ditugun pertsonaia
berriak dira. Munduko hainbat parketako jenioak dira, Yoko
bezala, Maik, Otok eta Vikek ezagutuko dituztenak, oporretara joaten direnean. Jolasten eta irudimena garatzen
lagunduko diete…

YOKOren HISTORIA
2010ean sortu zuten YOKO. Harrezkero, 11 minutuko 79 atal ekoiztu dira, baita film luze bat
ere, Yoko eta bere lagunak, 2015ean estreinatu zena zinema-aretoetan, eta Goya Sarietan, animaziozko film onenaren sarietarako izendatu zutena. Urte hartan bertan, gainera, Ikusleen Saria jaso
zuen Sevillako Jaialdian.
Clan TV telebista-katean ikus daiteke YOKO. Baita ETB3, Discovery Italia, Nat Geo Kids Latam,
Canal Panda Portugal, BBC Kids Canada, Txinako Huashi TV eta arabiar herrialdeetako Al Jazeera
kateetan ere. 20 herrialde baino gehiagotan dago ikusgai.
Emisioek izan duten arrakasta dela eta, jostailuak eta bere merchandising propioa ere baditu
Yokok. Eta ez hori bakarrik, badaude haurrak aire zabalean jolastera gonbidatzen dituen aplikazio
bat, YOKOren eskulanen bideoak eta koreografia bat ere.

ESTEKA INTERESGARRIAK:
Yokoren eskulanak:

https://www.youtube.com/watch?v=CSd4Kk-NHPA&list=PL08DHRKamPXC1emfi14DpWH9yDgbaQwVL

Yoko dantza:

https://www.youtube.com/watch?v=SN7gEW3zdlI

APP Yoko Juegos al aire libre:

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.rtve.yoko&hl=es&gl=US
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