
Kultura Zuzendaritza Nagusia-Vianako Printzea Erakundeak antolatutako programa artistiko bat da DNA, 
dantza garaikidea eta mugimenduaren arteak sustatzea helburu duena.

Sektorearen kohesioa lantzeko eta haren lotura lurraldearekin sendotzeko beharrezko elementu gisa 
egituratzen da DNA, bi urtez behingo programa baten eskutik. Bi adar ditu programak: bata, sorkuntzari eta 
ikerkuntzari lotutakoa, tokikoan oinarrituta (DNA Sorkuntza 2019), eta bestea, erakustaldiari lotutakoa (DNA 
Jaialdia 2020). Jaialdiarenak egoitzen emaitzak erakutsi beharko ditu ditu programazioan, baita nazioko zein 
nazioarteko lanak barnebildu ere.

DNA Sorkuntza 2019 adarrak, aldiz, modu positiboan esku hartu nahi du, profesionalen arteko sormen-
trukatzea erraztuko duten topaguneak sortuz. Topagune horiek, gainera, ainguratze gisa funtzionatuko 
dute lurraldean eta lurraldearekin, eta sormen-egoitzak hartuko dituzten toki-inguruneetako ikusleekin 
bitartekaritza-proiektuak lantzeko aukera emango dute.

ATALAK 2.0 proiektua DNA Sorkuntza 2019 adarrean sartu izana bultzagarria da dantzarako Nafarroan. 
Dantzaz-ek sortuta, bide ematen dio Nafarroari lankidetza-proiektu batean sartzeko nazioarteko mailan. Gure 
ingurumen hurbileneko beste dantza-entitate batzuek ere parte hartzen dute lankidetza-proiektu horretan. 
ATALAK proiektuak prestakuntza bukatu duten dantzari gazteen profesionalizazioa lortu nahi du; horretarako, 
espazio bat zabaldu nahi du Nafarroan, profesionalek programa honekin bat egin eta haien sormen-lanak 
proposatu ditzaten. 

Ikerkuntza-sorkuntzako egoitzak komunitatea sortzen duten ekintzak dira, berez. Helburu hori erdiesteko, 
sormen-akonpainamendua emango zaie egoitzen proiektu eta artistei prozesu osoan zehar, eta sektorearen 
pertsona batek emango du akonpainamendu hori.

DNA Sorkuntza 2019 programa irailean amaituko da. Aukeratutako proiektuak  partekatuko dira orduan.

1 / AURKEZPENA

Dantzaren komunitatea
eta dantza komunitatean

SORKUNTZA 2019



Nafarroako Gobernuak, Kultura Zuzendaritza Nagusia-Vianako Printzea Erakundeko Kultura Ekintzako 
Zerbitzuaren bitartez, lau sorkuntza- eta/edo ikerkuntza-egoitzatarako deialdia abian jarri du. DNA Sorkuntza 
2019 programa osatuko dute egoitzek.

Deialdiaren laburpena: 

- Programaren helburua: DNA Sorkuntza Nafarroako edo Nafarroari lotutako dantza-profesionalei 
eskainitako sorkuntza- eta/edo ikerkuntza-egoitzen programa bat da. Hauek guztiak ditu helburu: dantza 
garaikideko proiektuen sorkuntza sustatzea; dantza eta mugimenduaren arteak suspertzea lurraldean; 
bitartekaritza ikusleekin lantzea, diziplina horietarako ingurune positibo bat sortzeari begira; eta sormen-
komunitateko sena sustatzea artista parte-hartzaileen artean. DNA Sorkuntza amaitutakoan, DNA Jaialdia 
egingo da, 2020an, 2019an sortutako proiektuak hedatzea xede izango duena. 

- Egoitzak: Lau sorkuntza- eta/edo ikerkuntza-egoitza deitzen dira: Espazio hauek hartuko dituzte egoitzak: 
Harriondoa Kultur Etxea-Casa de Cultura de Lesaka, Auditorio Barañain, Centro Cultural Tafalla Kulturgunea 
eta Centro de Arte Contemporáneao de Huarte-Huarte Zentroa. Gainera, Tuterako Gaztambide antzokiak 
ATALAK 2.0 proiektua hartuko du, zeinaren bazkide nagusia baita Nafarroako Gobernua. 

- Baldintzak: Nafarroako profesionalek edo haien proiektuen bidez Nafarroarekin begi-bistako lotura duten 
profesionalek parte hartu ahalko dute.

- Datak: Gutxienez bi aste eta gehienez 4 aste iraungo dute egoitzek, 2019ko apiriletik irailera arte. 
Irailaren amaieran, baterako lan-saioa egingo dute artista parte-hartzaileek Centro de Arte Contemporáneo 
de Huarte-Huarte Zentroan. 

- Diru-hornidura: Sorkuntza- eta/edo ikerkuntza-proiektuak hartuko dituzten hilabete bateko egoitzek 
14.520 euroko diru-hornidura jasoko dute (BEZ barne). Bi asteko egoitzek, aldiz, 7.260 euroko diru-
hornidura jasoko dute (BEZ barne).

- Bitartekaritza: proiektua hartuko duen espazioak lehentasunezkotzat joko dituen entitate edo 
kolektiboekin lan egiteko bitartekaritza-proiektu bat barnebildu beharko dute aurkeztutako proiektu guztiek. 

- Deialdia: Proiektuak aurkezteko epea otsailaren 18ean hasi eta martxoaren 10ean amaituko da.

- Proiektuen aukeraketa: DNA Sorkuntzaren edizio honetan parte hartuko duten proiektuak martxoaren 
15a baino lehen ezagutaraziko dira.

- Jarraipena: Kultura Ekintzako Zerbitzuko teknikari-talde batek egingo die jarraipena aukeratutako 
proiektuei. Halaber, sektorearen pertsona batek sormen-akonpainamendua egingo du, helburu bikoitzarekin: 
proiektuen garapen eta bilakaera ezagutzea zein Centro de Arte Contemporáneo de Huarte-Huarte Zentroan 
iraileko jardunaldian egingo diren proiektuak elkarrekin elkarrizketetan jarri ahal izateko gakoak bilatzea. 
Aukeratutako proiektuen ezaugarrien arabera antolatuko da jarraipena.

- Dokumentazioa: Bideo batean jasoko dira sorkuntza-proiektu guztiak, bai aipatutako prozesuak, bai 
programa oro har dokumentatze aldera. Aukeratutako konpainiek kolaboratu egin beharko dute jarraipena 
egingo duen pertsonarekin zein bideo egiteko ardura izango duten profesionalekin. Aukeratutako konpainiek 
editatuko den materialaren kopia bat jasoko dute, eta gorde egin ahalko dute.

2.1 / EGOITZEN HELBURUAK 

- Nafarroako dantzaren eta mugimenduko arteen sektore profesionalari diruz laguntzea, egoitzen bidez, 
ikerkuntza- zein sorkuntza-proiektuetan.

- Sektorearen barne-kohesioa lortzen laguntzea.

- Ikusle berriak sortzea bitartekaritza-ekintzen bidez (dantzaren eta mugimenduko arteen berezko kodeak 
ulertzen lagunduko dute ekintzek).

- Sareak ehuntzea, bai tokiko, erregioko eta Nafarroa-Akitania Berria-Euskadi Euroerregioko mailako 
testuinguruan, bai sektorearen barruan zein beste kultura-profesional batzuekin.

- Dantzaren eta mugimenduko arteen sektore profesionalari buruzko informazioa eguneratzen laguntzea.

2 / DNA SORKUNTZA 2019 DEIALDIA



- Dantzaren sektorearen sorkuntza hedatzen laguntzea, aukeratutako proiektuen emaitzak 2020ko DNA 
Jaialdian erakutsiz.

- Dantzaren kolektiboak kultura-eremuan duen posizionamendua hobetzea.

- Dantza garaikidea hedatzea Nafarroako Gobernuko hedapen-baliabideen bidez zein horretarako propio 
sortutako beste batzuen bidez.

2.2 / EGOITZEN EZAUGARRIAK

- Nafarroarekin lotura dutela egiaztatzen duten dantza-profesional edo -konpainiek aurkeztu ahalko dituzte 
proiektuak.

- Lau sorkuntza- eta/edo ikerkuntza-egoitza egongo dira aukeran: Hona hemen espazioak: Barañain 
Auditorioa, Harriondoa KulturEtxea-Casa de Cultura de Lesaka, Centro de Arte Contemporáneo de Huarte eta 
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Gutxienez bi aste eta gehienez 4 aste iraungo dute egoitzek, apiriletik 
irailera arte, noiz dagoen erabiltzeko moduan espazio bakoitza. 

- Aukeratutako proiektuek erabakiko dute non egin egoitza, ebaluazio-prozesuan lortutako puntuazioaren 
hurrenkerari jarraiki.

- Espazioak proiektuen eskura jarritako azpiegiturez gain, egoitza bakoitzak diru-hornidura bat izango du: 
Hilabete bateko proiektuak hartuko dituzten egoitzek 14.520 euroko diru-hornidura jasoko dute (BEZ barne). 
Bi asteko iraupeneko egoitzek, aldiz, 7.260 euroko diru-hornidura jasoko dute (BEZ barne). Horniduraren 
erdia hasieran kobratuko da, kontratua Kultura Zuzendaritza Nagusia-Vianako Printzea Erakundearekin 
sinatutakoan, eta gainerakoa, proiektua egin eta memoria aurkeztu ondoren (aukeraketa-batzordeak 
ebaluazio positiboa eman beharko dio, dena den, memoriari). Edonola ere, beharrezko fakturak aurkeztu 
beharko dira kobratu aurretik. Eranskinean zehazten dira faktura bidez justifikatu daitezkeen gastuak.

- Proiektu-amaierako memoria egoitza bukatu eta hilabetera aurkeztu beharko da, berenduenez. Memoriak 
gutxienez  prozesuaren hiru faseren (hasierakoa, lan-metodoa eta lanaren konklusioak eta lana bera 
erakustea) erreferentziak jaso beharko ditu. Halaber, eskaerarekin batera aurkeztu zen deskripzio-memorian 
jasotakoa zer neurritaraino bete den erakutsi beharko du memoriak. Proiektuaren taldekideen artean zenbat 
diren emakumezkoak eta zenbat gizonezkoak zehaztuko da.

- Proiektuak euskaraz eta/edo gaztelaniaz aurkeztu ahal dira.

2.3 / PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

- Proiektua aurkezten duenaren izena-abizenak eta harremanetarako datuak ematea, izan bere izenean, izan 
konpainia baten izenean.

- Pertsona edo konpainiaren nafartasuna egiaztatzea; bide hauek ditu horretarako: jaiotza-agiria edo proiektua 
aurkeztu zen eguneko bizileku-ziurtagiria aurkeztea edo, bestela, egiaztatzea prestakuntza Nafarroan jaso 
duela, gutxienez bi urtez lan egin duela Nafarroan edo proiektuak begi-bistako lotura duela Nafarroarekin 
eta/edo nafar artistekin.

- Konpainiaren curriculum vitae edo ibilbidea aurkeztea.

- Sorkuntza- edo ikerkuntza-proiektua aurkeztea, hauxe zehaztuta: zer espazio nahi duen, helburuak, 
taldearen eraketa, lan-ereduak, proiektuaren kronograma, kolaboratzaileekin lan egiteko asmoa...

- Bitartekaritza-proiektu bat aurkeztea, nahi den espaziora egokitutakoa eta dantza garaikidea ikusleengana 
hurbiltzea helburu izango duena.

- Egoitzaren emaitzaren erakustaldirako formatu bat proposatuko da proiektuan.

- Alta izatea Gizarte Segurantzan egoitzak irauten duen aldi osoan.

- Goiko dokumentazio guztia difusion@navarra.es helbide elektronikoaren bidez bidaliko da, 2019ko 
martxoaren 10ko 14:00ak baino lehen.



2.4 / PARTE-HARTZAILEEK BETE BEHARREKOAK

- Egoitza hasi aurretik ezarritako baldintzak betetzea, ordutegiei, egutegiei eta bestelako konpromisoei 
dagokienez.

- Memoria bat aurkeztea egoitza amaitu eta hilabete batera.

- Kultura Zuzendaritza Nagusiak beretzat gordetzen du artisten parte-hartzea hedatzeko eskubidea, egoitza 
hasi aurretik, bitartean eta amaitutakoan.

- Artistek eskatuko zaien hedapen-ekintzetan parte hartuko dute, baita Nafarroako Gobernuak egingo duen 
dokumentu grafikoaren filmaketan ere (bai hedapen-xedeekin, bai artxibo dokumental gisa egingo da).

- Parte-hartzaileek Nafarroako Gobernuaren logotipoa jarri beharko dute proiektua hedatzeko erabiliko 
dituzten sustapen-euskarri guztietan.

- Parte-hartzaileek jendaurreko emanaldiren bat egin beharko dute egoitzaren amaieran, artistek aukeratutako 
formatuan eta egoitza egin den espazioaren aukeren arabera betiere.

- Kanpoko adituaren akonpainamendu-lanak erraztu behar dituzte, baita Centro de Arte Contemporáneo de 
Huarte-Huarte Zentroan egingo diren egoitzen parte-hartzaileen arteko bitartekaritza kolektiboko ekintzetan 
parte hartu ere. 

- Nafarroako Gobernuko langileek programa betearazteko egin behar dituzten jarraipen-zereginak erraztu 
beharko dituzte.

2.5 / AUKERAKETA-IRIZPIDEAK

Ondokoek osatuko dute proiektuak ebaluatzeko batzordea: aditu bat dantzarekin edo mugimenduko 
arteekin lotutako proiektuen kudeaketan, egoitzak egingo diren espazioen kultura-kudeatzaile bat eta, 
Kultura Zuzendaritza Nagusiaren aldetik, Kultura Ekintzako Zerbitzuko zuzendaria zein Arte Sorkuntzaren eta 
Hedapenaren Ataleko burua.

Arte Sorkuntzaren eta Hedapenaren Ataleko goi-mailako kultura-teknikari bat arituko da idazkari gisa.

Irizpide hauek baloratuko ditu sorkuntza-egoitzetarako ebaluazio-batzordeak: 

- Helburuen, garapenaren eta/edo lan-metodoaren  balorazioa, proiektuaren koherentzia, proiektuaren 
ekarpena artista edo konpainiaren ibilbideari (25 puntu)

- Proposatutako bitartekaritza-ekintzen eta heziketa-ekintzen balorazioa (25 puntu)

- Erakustaldiaren bideragarritasuna (15 puntu) 

- Egoitzaren emaitzak erakusteko proposamena (10 puntu)

- Lengoaia berrien ikerkuntza-prozesuak sartu izana (10 puntu)

- Proposamen kontzeptuala (5 puntu).

- Ibilbide profesionala (5 puntu).

- Lankidetzazko parte-hartzea sektorearen beste profesional batzuekin (5 puntu).

Aukeratutako konpainiek lortutako puntuazioaren arabera hautatuko dute zer espaziotan lan egin. 
Aukeratutako proiektu bakoitzaren datak eta baldintza espezifikoak espazioen arduradunekin berrikusiko 
dira egoitza hasi aurretik. 

Iruña, 2017ko otsailaren 18a. 



Espazioak proiektuen eskura jarritako azpiegiturez gain, egoitza bakoitzak diru-hornidura bat izango du:

Hilabete bateko proiektuak hartuko dituzten egoitzek 14.520 euroko diru-hornidura jasoko dute (BEZ barne). 

Bi asteko iraupeneko egoitzek, aldiz, 7.260 euroko diru-hornidura jasoko dute (BEZ barne). 

Horniduraren erdia hasieran kobratuko da, kontratua Kultura Zuzendaritza Nagusia-Vianako Printzea 
Erakundearekin sinatutakoan, eta gainerakoa, proiektua egin eta memoria aurkeztu ondoren (aukeraketa-
batzordeak ebaluazio positiboa eman beharko dio, dena den, memoriari). Edonola ere, beharrezko fakturak 
aurkeztu beharko dira kobratu aurretik. 

Faktura bidez justifikatu daitezkeen gastuak

Hona hemen konpainia edo profesionalaren izenean jaulkitako faktura bidez justifikatu daitezkeen proiektuari 
lotutako gastuak:

- Zuzeneko gastuak: proiektu artistikoa osatzen duten langileen soldatak eta gizarte-segurantzaren 
gastuak, baita kanpoko baliabideak (ekipo teknikoak eta bestelako bitarteko materialak alokatzea, adibidez) 
kontratatzeak ekarritako gastuak ere. 

- Aukeratutako proiektua gauzatzeko ekipamenduko ondasun inbentariagarriak erosiz gero, gastu diruz 
lagungarritzat hartuko da haien amortizazioa, egoitza-proiektuari egozten ahal zaion proportzioan, 
kontabilitateko irizpide orokorren arabera. (282/1997 Foru Dekretua). 

- Egoitza-aldian zehar proiektuan nahastutako kideen bidaia, egote eta mantenuen gastuak ere justifikagarriak 
dira. Ondoko baldintzen araberakoak izango dira gastu horiek:

- Mantenu-gastuak (gosaria, bazkaria eta /edo afaria) ez dira 45€-tik gorakoak izango pertsona eta egun 
bakoitzeko. Bertako ostalaritza-establezimenduen fakturen bidez justifikatuko dira.

- Bidaien eta/edo kilometrajeen gastuak proiektua osatzen duten kideei baino ez zaizkie aplikatuko, bizi 
diren tokitik egoitzaren tokira eta alderantziz. Bi aukera dago: joan-etorrietarako erabilitako tren- (turista-
klasea) edo autobus-txartelen bidez justifikatzea edo prezio bat ordaintzea kilometro bakoitzeko (0,30 euro/
km gehienez).

- Ostatu-gastuak 60 euro pertsona eta egun bakoitzeko izango dira, gehienez.

BALDINTZA EKONOMIKOEN ERANSKINA 



 I / ERANSKINA. EGOITZEN ESPAZIOAK

Harremanetarako pertsona
Lorea Mendez Gomez

t. 657 217 916 / 948 281 038

Espazioaren lan-ildo orokorrak
Periferia: dantza-erakustaldia, dantza-egoitza artistikoak, dantza-tailerrak, eta hiru 
dantza-eskolaren ikastaroak ere hartzen ditugu gure bulegoetan.

INART: ikuskizunak, proiektuak eta gizarte-inklusioko egoitza artistikoak arte eszenikoen 
bidez.

ONART: haur, gazte eta familientzako erakustaldia, ikastetxeentzako ikuskizunak, 
udalekuak.

BÑB: musika- eta dantza-ikuskizun askotarikoen erakustaldia. Udalaren lagapenak, 
ekimenak herriko kolektiboekin eta beste kultura-eragile batzuekin.

Deskripzio fisiko eta teknikoa
Auditorioak 650 ikusle kabitzen ditu. 500 metro koadroko eszenatokia. 4 entsegu-areto 
dantza-eskoletarako, tailerretarako eta abarretarako.

Zer egun eta ordutan erabil dezakeen egoitzak
APIRILA: 1-4, 8, 11, 15-26, 28-30
MAIATZA: 1-2, 7, 8, 10, 13-15, 20-22, 26-30
EKAINA: 1-7, 10-13, 17-19, 21, 23, 24-30
UZTAILA: libre
ABUZTUA: libre

Bitartekaritza-proiektuak ikusleekin:
espazioarekin lotura duten entitate, elkarte edo eskolen zerrenda
HAIZEA dantza-elkartearen egoitza da Barañain Auditorioa. Lotura dugu IES Barañain eta 
Alaitz BHI institutuekin eta hainbat proiektu egin ditugu jada haiekin. Datu-base bat dugu, 
dantza-eskolak eta diziplina horretan interesa duten ikusle guztiak biltzen dituena. Beste 
zerrenda batean Barañaingo elkarteak eta kolektibo guztiak ditugu.

BARAÑAIN AUDITORIOA



Harremanetarako pertsona
Javier Ayerra Alfaro

t. 646 150 217

Espazioaren lan-ildo orokorrak
El Centro Cultural Tafalla Kuturguneak hainbat ikuspuntutatik lan egiten du. Alde batetik, 
programazio orokor egonkor eta askotarikoa du, generalista izaerakoa, antzerkia, musika, 
dantza, haurrentzako saioak, euskarazko saioak eta abar biltzen dituena eta tokiko 
antzerki-, musika- eta dantza-taldeak sortzen laguntzen duena. Bestetik, zine komertziala 
eta zine-zikloak programatzen ditu, laguntza ematen die ikastetxeei irakaskuntza- eta 
kultura-jardueretan, liburuak aurkezten ditu, entitateei laguntzen die eta izaera publikoko 
bilera eta hitzaldiak antolatzen ditu.

Deskripzio fisiko eta teknikoa
María del Villar Berruezo erabilera anitzeko aretoa eskaintzen da (Areto Beltza esaten 
zaio). 12 x 10 metroko, gutxi gorabehera, dantza-zorua jarriko da han. Soinu-hornidura 
teknikoa du aretoak altuerako galeria batzuetan, zeinetan argiztapena jartzen ahal baita 
(nahikoa patch du aretoko edozein tokitatik argiztatzeko). 

Zer egun eta ordutan erabil dezakeen egoitzak
Ekainean: 3tik 28ra arte. Astegunak, 09:30-14:00 eta 15:00-21:00. Larunbat eta 
jaiegunak, galdetu. Espazio gehiago behar izanez gero, zoru flotatzaileko dantza-aretoa 
ere erabil liteke 09:30etik 14:00etara eta 15:00etatik 18:00etara.

Bitartekaritza-proiektuak ikusleekin:
espazioarekin lotura duten entitate, elkarte edo eskolen zerrenda
Tafallan dantza-eskola bat dago (Ana Irala), pribatua. Dantzari-talde bat ere badago, eta 
elkarte soziokulturalak ere BAI: barietate tafallarren taldea, areto-dantza taldea...

TAFALLA KULTURGUNEA



Harremanetarako pertsona
Elisa Arteta

t. 948 361 457

Espazioaren lan-ildo orokorrak
Praktika eszenikoetarako areto nagusia erabilera anitzekoa da, zabala, argi naturalarekin 
eta egurrezko zoruarekin. Baina, harez gain, beste areto bat (gorputzen laborategia) du 
Huarte Zentroak duela hainbat hilabetetatik; txikiagoa da eta zoru gogorragoa du, eta 
audiolab-era lotuta lan egiteko aukera eskaintzen du, hau da, bikaina da gorputzaren eta 
soinuaren, baita ikus-entzunezko irudiaren, bidez ikertzen dituzten proiektuetarako. 

Deskripzio fisiko eta teknikoa
Erabilera anitzeko aretoa: 180 m2, 4,5 m-ko altuerarekin, eta 66 m2, 3,5 m-ko 
altuerarekin. Gotputzen laborategia: 60 m2, 4,30 m-ko altuerarekin. Huarte Zentroak 
baliabide tekniko eta teknologikoak (bideo-kamera, mikrofonoak, plotterrak, 
inprimagailuak, soinu-grabatzaileak, eta bideoak eta soinua editatzeko programak) 
jartzen ditu artisten eskura proiektuak garatu ditzaten. Webgune honetan daude ikusgai 
baliabideak: www.centrohuarte.es/elcentro/instalaciones/

Zer egun eta ordutan erabil dezakeen egoitzak
Atalak, ekainaren 12tik 22ra. Astegunak, 09:30-14:00 eta 15:00-21:00. Larunbat eta 
Produkzio-zentro gisa duen ordutegia 10:00etatik 20:00etara da, astelehentik ostiralera. 
Asteburuetan, 11:00etatik 14:30era dago zabalik jendearentzat, eta espazio batzuk ere 
erabil daitezke, libre badaude.

Bitartekaritza-proiektuak ikusleekin:
espazioarekin lotura duten entitate, elkarte edo eskolen zerrenda
Huarte Zentroa arte-produkzioko espazio bat da, esperimentazio eta ikerketa teoriko eta/
edo praktikoa ardatz duena eta arte-baliabide mota guztietarako bitartekoak eskaintzen 
dituena, elkar elikatzen dituztela ulertzen baitugu. Sare afektibo eta profesionalak 
ehuntzeko toki bat ere bada, bai egunero zentroan bizi diren eta lan egiten duten 
pertsonekin, bai zentroarekin kolaboratzen duten kanpoko beste entitate, espazio eta 
profesional batzuekin. Kolektiboak, elkarteak: Huarte Zentroan toki-komunitatea nahasten 
duten proiketuak garatu ohi dira, mota askotako kolektibo eta elkarteekin. Arte-lanabesak 
hurbildu nahi dizkiogu jendeari, zertarako eta arte-materialak, ezagutzak eta/edo 
adierazpideak sortzen dituzten prosezuetan mugildu daitezen, nahiz eta artea emaitza 
bizigabe gisa ulertzen duten. 

CACH / HUARTE ZENTROA



Harremanetarako pertsona
Belén Mutuberria Vergara

t. 948 638 007 / 690 230 031

Espazioaren lan-ildo orokorrak
Programazio jarraitua eramaten saiatzen gara, diziplina eta ikusle-mota desberdinak 
kontuan hartuz, denetarik pixka bat denentzat eskaini ahal izateko. Horretara 
bideratutako aurrekontua kontuan hartzen dugu eta toki- eta jai-agendarekin 
koordinatzen gara betiere.

Deskripzio fisiko eta teknikoa
Hona aretoaren neurriak: 12,6 m zabal, 18,45 sakon eta 10,32 m garai. Argiztapena (pach 
bideo-kabina), proiektagailuak, ikus-entzunezkoak eta mikrofonia ditu. Aretoko eta laneko 
argia galeria, eszenatoki eta kabinatik piztu daiteke. Kabina besaulki-aretoaren gainetik 
dago, eta handik maneiatzen dira argi, irudi eta soinurako kontrolak. 

Zer egun eta ordutan erabil dezakeen egoitzak
Apirilaren 29tik maiatzaren 26ra

Bitartekaritza-proiektuak ikusleekin:
espazioarekin lotura duten entitate, elkarte edo eskolen zerrenda
Entitate hauek erabiltzen dute: Gure Arrano Elkartea, Tantirumairu ikastola, Otxogorrienea 
guraso elkartea, Bortzirietako bertso eskola, Irain gurao elkartea, Irain eskola, 
Mairu antzerki taldea, San Fermín jubilatu elkartea, Tantirumairu Euskal Folklore 
taldea,Lesakako Zertitzuen Elkartea, Lesakako Euskara Batzordea, Buruztanka Elkartea, 
S.C.R.D. Beti Gazte K.J.K.E., Sociedad Pelotazale Arkupe, Batzoki Elkartea, Bortziriak 
Pilota Elkartea, Lesakako Abesbatza, Giltzarri Abesbatza, Musika Eskola, Lesakako 
musika banda, Lesakako soinulariak, Trikitritxa Taldea, Txistulari Taldea, Bortzirietako 
gorriak, Bihotzkada Kolektiboa.
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