
	

  

 

 

SORTZAILE LOKALENTZAKO "OFF LOKAL" PROGRAMAREN BAITAN 
PROPOSAMEN ESZENIKOAK HAUTATZEKO DEIALDIA —ANTZERKIA 
OHIKOEZ BESTELAKO ESPAZIOETAN —. 2020 

 

AURKEZPENA: 

GASTEIZKO NAZIOARTEKO 45. ANTZERKI JAIALDIAK, Udalaren Antzoki 

Sarearen bitartez, "OFF LOKAL" programaren edizio berri baterako deia egiten du, 

SORTZAILE LOKALEI zuzenduta eta ANTZERKIA OHIKOEZ BESTELAKO 

ESPAZIOETARA ERAMATEA helburu. 

Sorkuntza eszeniko berria eta sorkuntza lokala erraztu eta sustatzeko asmoz, 

programa hau osatuko duten hiru proposamen eszeniko hautatzeko deialdia 

proposatzen dugu. Lan horiek koproduzituak izango dira, artista hautatuen eta 

UDALAREN ANTZOKI SAREAK artean (azken hori NAZIOARTEKO ANTZERKI 

JAIALDIAREN bitartez). 

OINARRIAK: 

Lehena: Deialdiaren xedea. 

Udaleko Hezkuntza eta Kultura Sailaren baitako Antzoki Sareak egiten du deialdi 

hau, koprodukzioko hiru proposamen eszeniko hautatzeko, OFF LOKAL 

programaren baitan antzez daitezen GASTEIZKO NAZIOARTEKO ANTZERKI 

JAIALDIAREN 45. EDIZIOAN. 



	

 

Kontuan izan beharko da ikusle-kopuru mugatu baten aurrean eskaintzekoak izan 

behar dutela antzezlanek (15 ikusletik 30era bitartean), antzeztu nahi diren lekuan 

egiteko modukoak, eta ikusleekiko gertutasuna funtsezko faktorea izango dela. 

Bigarrena: Eskakizunak 

• Jarduera eszenikoan diharduten konpainia profesional nahiz erdi-

profesionalak aurkeztu ahal izango dira, egoitza Gasteizen edo Araban 

dutela egiaztatzen dutelarik. 

 

• Proposamen eszenikoa idatzi, prestatu eta antzezteko gaitasuna duten 

dramaturgo, zuzendari eta antzezleek osatutako taldeak izan beharko dute 

parte-hartzaileek. 

 

• 15 eta 20 minutu arteko iraupena izan beharko dute proposamenek, eta 

proposatzen diren espazioetara mugatu, zein, aurtengo edizioan, Zaramaga 

auzo barruan egon behar duten. 

 

• Gaia librea izango da.  

 

• Proiektuak euskaraz edo gaztelaniaz antzeztu beharko dira. 

 

• Parte-hartzaile bakoitzak hainbat istorio eta hainbat gune proposatu ahal 

izango ditu. Aurkeztutako proposamenen artean, epaimahaiak egokienak 

hautatuko ditu, eta horietako bat in itinere (hots, gune eszeniko batetik beste 

baterako bidean) emateko aukera gordeko du. 

 

 

 

 

 

 



	

• Proposamen hautatuak konpainiek proposatu eta propio horretarako 

prestatutako gune eszenikoetan antzeztuko dira, GASTEIZKO 

NAZIOARTEKO 45. ANTZERKI JAIALDIAN. Datak lehiaketaren gainerako 

programazioaren arabera zehaztuko dira, eta ahal dela urrian izango dira. 

 

• Nazioarteko Antzerki Jaialdiaren antolatzaileek ez dute baliabide teknikorik 

eskainiko. 

 

• Proposamen guztiek originalak izan behar dute, eta besteren eskubiderik ez 

urratu.  

 

• Ez da espazio jakinik ezartzen antzezpenetarako (Zaramaga auzoan egotea 

gorabehera), baina proposatzen direnek zenbait eskakizun bete beharko 

dituzte, hirugarren oinarrian —BALIOESPEN-IRIZPIDEAK— azaltzen 

denez.  

 

• Egunean bi aldiz eskainiko dira hiru proposamenetatik bakoitza, lau egunez 

jarraian edo bi asteburutan (Udalaren Antzoki Sareak erabakiko du azken 

hori).  

 

• Erantzukizun zibileko aseguru-poliza bat kontratatu beharko dute 

konpainiek. 

 

• Proposamenak aurkezten dituztelarik, sortzaileek betebehar horiek onartzen 

dituztela esan nahiko du. 

 

• Behin hiru proposamenak hautatu direlarik, Gasteizko Nazioarteko Antzerki 

Jaialdiaren antolatzaileekin koordinatzeko lanari ekingo zaio. 

 

 

 

 

• Beren testuinguru errealean nahiz fikziozkoan erabili ahal izango dira 



	

espazioak eta Zaramaga auzoan izan behar dute gune eszenikoak, 

produkzioarentzat bideragarriak, segurtasun- eta irisgarritasun-baldintzak 

bete behar dituzte, eta jendearen joan-etorria errazteko modukoak. 

 

Hirugarrena: Balioespen-irizpideak 

Proposamenak 44 punturen gainean baloratuko dira, eta gutxienez 22 puntu 

beharko dira lehiatzeko aukera aintzat hartzeko. 

IRIZPIDEAK PUNTUAK 

Proiektuen interes artistikoa (proiektuaren originaltasuna, 

proposamen dramatikoaren izaera berritzailea, oinarritzat hartzen 

diren testuak edo jatorrizko testua, lengoaia eszenikoari egiten 

zaion ekarpena) 

10 

Proiektuaren metodologia eta garapena. 10 

Proiektuaren eta proposatzen den espazioaren bideragarritasun 

teknikoa eta ekonomikoa. Proiektua martxan jartzeko benetako 

aukera dagoen balioetsiko da, alderdi teknikoari nahiz artistikoari 

dagokionez. 

10 

Irisgarritasuna. Baliospenean kontuan hartuko da gune 

eszenikoak mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzat 

irisgarriak izatea. 
4 

Proiektuaren baitan genero-berdintasuna sustatzen duten ekintzak 

gauzatuko diren. 3 

Proiektuaren barruan tolerantzia eta kultur aniztasunaren 

ezagutza sustatzen duten ekintzak gauzatuko diren. 3 

Euskara 
4 



	

 

Laugarrena: Epaimahaia eta hautatze-prozesua 

• Udalaren Antzoki Sareko eta Nazioarteko Antzerki Jaialdiko bi 

pertsonek eta sorkuntza eszenikoaren arloko profesional batek osatuko dute 

epaimahaia. 

• Espazio bakoitzerako proposamen bana hautatuko du epaimahaiak, guztira 

hiru, bakoitza konpainia batena.  

• Proiektuak hautatzeko BALIOESPEN-IRIZPIDEEN atalean adierazten dena 

izango da kontuan. 

 

Bosgarrena: Zenbatekoa. 

• Proposamen bakoitzak 3.300 euro jasoko ditu, BEZa barne, antzezpenen 

ordainetan. 

 

• Antzezlana ekoitzi eta gauzatzetik sortzen diren gastuak oro hartuko ditu 

bere baitan ordainketak. 

 

• Kontratua egingo da hautatutakoekin, atal honetako lehenengo paragrafoan 

adierazitako zenbatekoan, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean ezarritakoari jarraituz. 

 

• Ordaindu aurretik faktura aurkeztu beharko da. 

 

 

 

Seigarrena: Proposamenak aurkezteko epea eta lekua. 

• 2020ko maiatzaren 25eko 14:00ak baino lehen aurkeztu beharko dira 

proposamenak, Principal antzokiaren bulegoan —San Prudentzio kalea, 



	

29; 01005 Vitoria-Gasteiz—, edo posta elektronikoz bidali, helbide honetara:  

 

gestionteatros@vitoria-gasteiz.org  
 

• Posta elektronikoz egiaztatuko da dokumentazioa jaso dela. Hortaz, 

egiaztapena jasotzen ez bada, ondorioztatu beharko da dokumentazioa ez 

dela heldu. 

 

Zazpigarrena: Behar diren agiriak 

Honako hauek bildu beharko ditu bere baitan proposamenak: 

 

• Harremanetarako datuak: proiektuaren arduradunaren izen-deiturak, 

telefonoa eta helbide elektronikoa. 

• Dramaturgiaren testu osoa eta proposamena. 

• Proposatutako espazioa eta proposamenaren arrazoiketa. 

• Konpainiaren curriculum laburra. 

• Proposamena argitzen duen beste edozein informazio idatzi nahiz ikus-

entzunezko. 

 

 

Zortzigarrena: Deialdia ebazteko epea 
 

•  2020ko ekainaren 12tik aurrera, NAZIOARTEKO ANTZERKI JAIALDIAREN 

antolatzaileek balioespenaren emaitzaren berri emango diete, posta 

elektronikoz, parte-hartzaile guztiei.  

 

• Uztailan zehar, lehenengo bilerak finkatuko dira, planifikatzeko, espazioak 

ikuskatzeko eta ekoizpenak prestatzeari ekiteko. 

 

Bederatzigarrena: Onuradunaren betebeharrak 
 



	

• Hautaketa-batzordearen erabakia onartzekoa. 

• Proiektua deialdian zehazten den epean eta aurreikusten diren baldintzetan 

gauzatzekoa. 

• Gehienez hamar eguneko epean, onartzen duela idatziz berrestekoa. Hala 

berretsi ondoren, Antzoki Sarea harremanetan jarriko da hautatuetako 

bakoitzarekin, kontratua sinatu eta hori gauzatzeko berariazko klausulak 

finkatze aldera. 

• Aurkeztutako proiektuan aldaketarik bada horren berri idatziz ematekoa. 

• Aurkeztutako proiektuaren jabetza intelektualaren eskubideen titularra 

izatekoa. 

• Lagatako espazio eta azpiegiturak erabiltzeari dagokionez Antzoki Saretik 

ematen zaizkion arauak betetzekoa. 

• Proiektua aurreikusitako epean eta baldintzetan gauzatzekoa. 

• Obra, ez osorik ez zatika, jendaurrean ez erakustekoa, harik eta Antzoki 

Sareak emandako jarraibideei jarraiki erakusten den arte. 

• Proiektuaren komunikazio egokirako beharrezko egokitzen diren 

informazioa eta dokumentazioa ematekoa, eta, behar izanez gero, 

proposamen eszenikoaren baitan ekoizten diren irudiak jendaurrean 

erreproduzitu eta erakusteko eskubidea Gasteizko Udalari lagatzekoa. 

• Proposamenen publizitatea Antzoki Sarearen kontura izango da, eta berak 

ezartzen dituen irizpideen araberakoa. 

 

 

 

 

 

Hamargarrena: Oinarriak interpretatu eta onartzea 
 

• Oinarri hauen interpretazioan sortzen den zalantza oro Gasteizko Udaleko 

Hezkuntza eta Kultura Sailak argituko du. 

• Deialdi honetan parte hartzeak oinarriak oso-osorik onartzen direla esan 

nahiko du. Oinarri hauetan ezartzen diren baldintzetakoren bat ez betetzea 

nahikoa arrazoi izango da laguntza bertan behera geratzeko, galda 



	

litezkeen bestelako erantzukizunak gorabehera. 

• Deialdi honetan aurreikusi gabeko edozein gorabehera antolatzaileek 

ebatziko dute, eta ezingo da errekurritu.  

 

 

 

Gasteizen, 2020ko martxoaren 5ean 

GASTEIZKO UDALAREN ANTZOKI SAREA 

GASTEIZKO NAZIOARTEKO ANTZERKI-JAIALDIA 

HEZKUNTZA ETA KULTURA SAILA 

 


