GASTEIZKO UDAL
FOLKLORE AKADEMIA
2022-2023 ikasturtea

ZERBITZUAREN AZALPENA
Udal Folklore Akademiaren xede nagusia, tradizioko musika eta dantza,
egungo gorabehera sozial eta kulturalei egokituta bizitzen laguntzea da.
Akademiaren irakaskuntzak herritarren ohiko bizitzak berezko duen elementu bizitzat jotzen ditu musika eta dantza tradizionala. Hortaz, entzunaldi, kontzertu, erromeria eta, oro har, jendaurreko emanaldietarako
prestakuntza gisa ulertzen dira eskolak.
Zentzu horretan, arautu gabeko bi irakaskuntza-aukera eskaintzen ditu:
A AUKERA.
18 urtetik beherakoei zuzendua.
I. Maila:Harrerakoa.
II. maila: Hastapen maila.
III. maila: Finkatze maila.
B AUKERA.
Ikasle helduei zuzendua. Musika edo dantzaren jardunean afizionatuen
mailan gozatzeko aukera emango lukeen maila lortzeko helburua du.
IKASGAIAK
Musika Tradizionaleko musika-tresnak
- Alboka
- Gaita
- Panderoa
- Perkusioa
- Trikitixa
- Txalaparta
- Txirula
- Txistua
* T xistu, Txirula, Alboka, Trikitixa, Gaita eta Perkusioan izena emateko,
nahitaezkoa izango da Musika Lengoaiaren ikasgaia.
- Euskal Dantza. Dantza tradizionaleko espezialitatea.
- Musika Hasiera. Harrera eta lehen kontaktu musikala.
-M
 usikaren lengoaia. Ikasgai hau ikasteko beharrezkoa da matrikula indarrean izatea gutxienez hauetako espezialitate batean: musika tresna
bat, dantza edo abesbatza; beste musika hezkuntzarako zentro batean
musika tresnaren batean matrikulatua edo abesbatza batean parte hartzea.
- Taldekako irakaskuntza: Trikitixa, Txistua, Gaita eta Euskal Dantza.
- Abesbatza.
ESKOLEN IRAUPENA
Gaita: 45 minutu astean.
Gainerako musika-tresnak: 30 minutu astean.
Musika Hasiera: 45 minutu astean
Musikaren lengoaia: 45 minutu, astean bi klase (1. ikasturtetik 4.era)
eta 1h 30 minutu, astean klase bat (5. ikasturtea eta helduen taldeak).
Euskal Dantza: 2 ordu astean.
Abesbatza: Ordubete astean.
Musika-tresnetako eta Euskal Dantzako taldeak: Irakasleen irizpidearen
arabera
SARBIDERAKO BALDINTZAK
* Sartzeko gutxieneko adinak:
Dantza: 2016/12/31ra arte jaiotako pertsonak.
Musika hasiera: 2015 urtean jaiotakoak.
Gainerako ikasgaiak: 2014/12/31ra arte jaiotakoak.
Abesbatza: 18 urte baino gehiago.
MATRIKULA
Izena emateko epea: maiatzaren 2tik 22ra (biak barne). Internet bidez
Udal WEB orrian / Folklore Akademia / Izen-emateak.
Aurrez aurre, Akademiako idazkaritzan, Musika Etxean (San Antonio
k. 14). Astelehenetik ostiralera, 10:30tik 13:30ak arte eta 17:00etatik
19:30ak arte (ostiral arratsaldetan izan ezik)
Zozketa: maiatzak 24 ( Ordutegi aukera egiteko jarraituko den hurrenkera)
Ordutegien hautaketa: maiatzaren 31tik aurrera aurreko ikasturteko
ikasleentzat eta ekainaren 6tik aurrera berrientzat.
Matrikula formalizazioa: ekainearen 1etik 23ra.
PREZIOA
2022/2023
ikasturtea

Ikasgai 1

2 Ikasgai

3 Ikasgai

4 Ikasgai

Taldeak

Matrikula

54,32 €

75,96 €

97,71 €

119,45 €

54,32 €

2 kuota

54,32 €

75,96 €

97,71 €

119,45 €

• K ategoria orokorreko familia ugariek % 50eko hobaria izango dute matrikularen kuotan (Taldeak izan ezik).
• Kategoria bereziko familia ugariek doan izango dute matrikula osoa
(Taldeak izan ezik).
Kurtsorako prezioak, Udal Zerbitzuak Eskaini eta Jarduerak
Burutzeagatiko Prezio Publikoen Araudian agertzen direnak dira.
Kurtsoa irailean hasten da, ikasturte akademiko baten iraupenarekin.
• Informazio gehiago: www.vitoria-gasteiz.org /
gufa@vitoria-gasteiz.org / Telefonoa: 945 16 26 02

Udal Folklore Akademia
San Antonio kalea, 14 (Musika Etxea)
01005 Vitoria-Gasteiz
945162602
www.vitoria-gasteiz.org
gufa@vitoria-gasteiz.org

