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BALIABIDEEN KATALOGOA
KUDEAKETA KULTURALEKO ERAKUNDEAK 

KATALOGO hau Gazteria Zerbitzuak Haziak Bulegoan 
sortutako tresna da, Udalaren IV. Gazte Planaren barruan.
Katalogo horren helburua orientazio eta aholkularitza 
bila dabiltzan 14 eta 30 urte bitarteko gazteen kezka 
kulturalei erantzutea da, diziplina/arlo ezberdinetan (arte 
plastikoak, argazkilaritza, antzerkia, dantza…).

Horretarako, kontuan hartu ditugu beraien eginkizunen 
artean gazteentzako aholkularitza aurreikusten duten 
hiriko hainbat erakunde. Katalogoa baldintza horiek 
betetzen dituzten beste erakunde batzuekin aberats 
daiteke. Azken xedea da erakunde horiek ez ezik, hiriko 
ekintza kulturalak ere indartuak eta agerikoagoak 
ateratzea; bide batez, gure hiriko ezaugarria kulturaren 
balioa dela nabarmendu eta sorkuntza artistikoa 
sustatzeko eredu berriak sortu nahi dira.

Aholkularitza eskatzeko, 2 aukera daude:
» Haziak Bulegoan: haziak@vitoria-gasteiz.org

945 16 13 68 
» Katalogoan agertzen diren erakundeetan zuzenean

Ondoren, aholkularitza emango duten leku guztiei 
buruzko deskribapen txiki bat jasoko da.



ARTGIA

Diziplinak: SORKUNTZA ARTISTIKOA, KUDEAKETA KULTURALA, KOMISARIOTZA

KONTAKTUA:
Jose Lejarreta  kalea, 41
01003 Vitoria-Gasteiz

www.facebook.com/ARTgiaDa/

artgiada@gmail.com

945 00 96 81

ARTgia sormen eta erakusketa-gunea da, etengabeko 
eraikuntzan. ARTgiaren helburua da sortzeko baldintzak 
bultzatzea. Toki katalizatzailea izatea, trukeak, 
elkarrizketak eta esperimentazioa eragiteko, sormena 
oinarri eta sorkuntza garaikidea xede.

ARTgiaren instalazioetan, denetik egingo da: bilerak, 
jardunaldiak, aurkezpenak, grabazioak, proiekzioak, 
proiektuen garapena eta hainbat sektore sozialen arteko 
elkarrizketa, bai eta hainbat diziplinatara bideratutako 
jardunbide artistikoak ere. Hala, ziklo sortzailearen ia fase 
guztiak aseko ditu: sorkuntzatik zabalkundera, 
prestakuntza tarteko, lanprozesuak ere erakutsita.

ARTgiaren instalazioetan, sorkuntza fasean dauden 
proiektuak hartzen dira, eta laguntza-zerbitzua 
eskaintzen du ibilbide profesionalen garapenerako, hala 
nola hasierako prestakuntza-zerbitzu etengabeak, 
proiektuen zabalkundea barne.



BARATZA 
ARETOA 

Diziplinak: ARTE ESZENIKOAK

KONTAKTUA:
Aldabe Plazatxoa 4, baxua
01012 Vitoria-Gasteiz

www.salabaratza.com

info@salabaratza.com

647 16 44 49

BARATZA ARETOA arte eszeniko garaikideak sustatzea 
helburu duen Gasteizko topagune burujabea da.
Gune honek 2013. urtean ireki zituen ateak lehenengoz, 
sorkuntza artistikoaren prozesu anitz garatu asmoz: 
hausnarketa, prestakuntza, elkartokia, hedapena, 
eztabaidak, egitaraua, eta abar.
Hiru areto ditu, 90 metro koadro dituen Kuiak 
(askotarako areto nagusia), 50 metro koadro dituen 
Kuiatxok eta Atari izeneko gunea sarreran. Aldagelak, 
komunak eta biltegia ere badauzka.
Egiten dituen jarduerez aparte, aretoa alokatzen da 
klaseak emateko, zikloak eta beste ekintza batzuk 
egiteko.



COCUBO
COWORKING

Diziplinak: COWORKING

 KONTAKTUA:
Cubo kalea 1, baxua eskuina
01001 Vitoria-Gasteiz

www.cocubo.info

info@cocubo.info

945 56 26 57
600 28 78 53

Gasteizko gune berritzailea da, coworking-ean oinarrituta, 
bere lan egiteko moduak profesional independenteei, 
ekintzaileei eta sektore askotako enpresa txikiei toki berean 
lan egiteko aukera ematen die, bakoitzak bere lana egin 
dezan; baina, era berean, baterako proiektuak ere sustatzen 
dira.

COCUBO gunea batez ere sortzaile profesionalei dago 
zuzenduta; hor diseinatzaileak, arte zuzendariak, argazkila-
riak, irudigileak, idazleak, komikien argitaratzaileak, etab. 
ibiltzen edo ibili dira. Itzultzaileak eta proiektuen kudeaketa 
egiten duten pertsonak ere aurki ditzakegu hor, gune berezi 
baten bila. Gune horretan, ezagutzaren eta erabileraren 
hartu-emana sustatzen da eta etorriberriei eskarmentu 
handiko profesionalek aholku ematen die.



SUTEEN 
FAKTORIA

Diziplinak: ARTE ESZENIKOAK, KUDEAKETA KULTURALA

KONTAKTUA:
www.factoriadefuegos.com 

fdfperformance@gmail.com  

675 12 80 05

2009.urtean jaio zenetik, SUTEEN FAKTORIAK hiriko 
ehun kulturala sortzeko eta leheneratzeko asmoz 
jardunaldiak diseinatu eta koordinatu ditu, ekitaldi horiek 
finkatuta dauden profesionalak eta gailentzen ari diren 
artistak hurbiltzea errazten dute; horrela, hiriko arte bizien 
praktika eta kontsumoa normalizatzen da eta zabaltzen da. 

Faktoriak diseinatu eta koordinatu dituen ekitaldiak, 
besteak beste Scratxe Gauak eta inTACTO Jaialdia, 
egungo Europako Programa Kulturalaren irizpidea 
jarraitzen dute. Programa hori berrikuntza artistikoa 
sustatzeko, elkarte multikulturalaren parte hartze pizteko 
eta atzerrian eta mugen barruan ere elkarlana egiteko 
printzipioetan oinarritzen da. Suteen Faktoriak Madrilgo 
Arte Ederretako Zirkuluan emandako txostenetan parte 
hartu zuen, eta azken belaunaldiko kudeaketa kulturalari 
buruzko programak egiten dituen erakundearen eredu bat 
izan zen.



KALAKALAB

Diziplinak: ZINEMA, TREBAKUNTZA, KUDEAKETA KULTURALA

KONTAKTUA:
www.kalakalab.org

www.zineleku.org 

koord.kalakalab@gmail.com 

695 55 56 39

KALAKALABek erkidego bat sortu nahi du zinemagint-
zaren inguruan; era berean, zinemagintzan trebatu nahi 
du disziplinen arteko trebakuntza oinarrituz eta  gizarte 
ehunak eraiki ikus-entzunezkoaren bidez. Ikusle kritiko 
eta parte-hartzaile bat ere sortu nahi du; hori lortzeko, 
filmak ohikoak ez diren lekuetan erakutsiko dira, ikusleak 
berak filmean parte hartuko du, arte eta ikerketari 
buruzko lantegiak egingo dira guztion jakintzaren 
hartu-emana sustatzeko.

KalakaLab kultura, hezkuntza, zinemagintza eta arte 
garaikidearen alorreko eragile independienteek eratzen 
dute. Haien jardunak proiektuen sorkuntza, kudeaketa, 
aholkularitza, heziketa eta gauzatzea dira.
Bere proiektuen artean, besteak beste, ZINELEKU, ZLAB 
eta TOPALEKU aurki ditzakegu.



LA 
MONSTRENKA

Diziplinak: ARTE ESZENIKOAK, ANTZEZPENA

KONTAKTUA:
Cubo kalea 1, baxua
01001 Vitoria-Gasteiz

info@monstrenko.com

640 36 76 33
945 10 68 10

MONSTRENKO TALDEAren gunea, 4 euskal aktoreen 
gogoekin sortuta (Txubio Fernández de Jáuregui, Ion 
Elola, Andrés Bezares eta Jasón Guerra) 2009. urtetik 
elkarrekin lan egiten dute Gasteizen eta 2010eko 
urtarilaren 17an bere lehenego ikuskizuna antzeztu zuten: 
Tenemos que hablar. 
La Monstrenka 2010. urtean eraiki zen Arabako arte 
eszenikoak sustatzeko, zabaltzeko eta guztion elkargune 
bat sortzeko asmoz. Handik aurrera, makina bat proiektu 
eta ikuskizun koordinatu ditu; horrez gain, Sorkuntza 
Komikoaren tailerra, besteak beste eta Monstrenka 
Jardunaldiak.



SLEEPWALK 
COLLECTIVE

Diziplinak: ANTZERKI ESPERIMENTALA, KOMISARIOTZA, ARGITALPENAK

KONTAKTUA:
Baratza Aretoa
Aldabe enparantza 4, Baxua
01012 Vitoria-Gasteiz

www.sleepwalkcollective.com

fdfperformance@gmail.com  

675 12 80 05

photo credit - Alessia Bombaci

SLEEPWALK COLLECTIVE askotan saritu duten 
konpainiak antzerki esperimentala eta zuzeneko artea 
jorratzen ditu. Londresen sortu zen eta Gasteizen dauka 
egoitza 2007.urtetik. 
“Zinean, arte bisualetan eta dantzan oinarritzen gara. 
Gure lan multimediak eta eleaniztunak, testu poetikoak 
eta trinkoak erabiltzen ditugu. Testu horiek, batetik 
antzezte elementuen estratifikazio leunarekin, eta beste-
tik, argiaren eta soinuaren erabilera hipnotiko batekin 
nahasten ditugu, guk geuk konposatzen dugu guztia. 
Konpainia eratu genuenetik gure lanarekin Europan, 
Australian eta Amerikan zehar bidaiatu dugu; horrela, 
gure eskala, garrantzia eta goranahia esponentzialki 
handiagotu ditugu. Azken urte hauetan gure arte jardue-
rak zabaldu ditugu antzezlanen komisario lanak, argital-
penak, ikasleen proiektuen aholkularitza eta tutoretza 
lanak egin ditugu, baita beste artistekin eta konpainiekin 
ere. Horrez gain, Beaches proiektu artistikoa sortu dugu, 
lan elkarreragileari bereziki eskainita dagoena.”



 ARTE ESZENIKOEN 
TAIERRAN

Diziplinak: ARTE ESZENIKOAK

KONTAKTUA:
Errege-erregina Katolikoak 4, behea
01012 Vitoria-Gasteiz

www.escueladeteatro-tae.com

administracion@porpolteatro.com  

945-284542 / 945-285645

Lau hamarkadan zehar lan egin eta gero, ARTE ESZENI-
KOEN TAILERRA erreferente bihurtu da euskal antzerki-
gintzan, hezkuntza arloan zein oholtzari lotutako hainbat 
motatako proiektuak sortzeko prozesuan.
Urtero, adin guztietako 400 ikasle inguruk arte eta 
sortze-gaitasunak (jolas dramatikoa, antzezpena, ahotsa, 
gorputz-adierazpena, dantza, clown…) jorratzen dituzte 
Porpol Antzerkiak kudeatzen dituen eta beharrezko 
guztia hornituta dauden bi gunetan, Zaramaga eta Adurt-
za auzoetan. AETen antzerki talde ugari sortu dira, eta 
lagun asko haurtzarotik heldutasunera hazten dira artisti-
koki, gazteentzako taldeak edota gazteentzako musi-
ka-antzerki taldeak bien arteko lotura izanda.
Arte Eszenikoen Taierran, ibilbide luzea duten hamar 
profesionalek baino gehiagok egiten duten lanaren bitar-
tez, ikasleen antzerki-heziketa eta haien talde zein 
banakako gogo guztiak bideratzen dira, antzerki-goza-
menetik formazio profesionalera arte mugitzen direnak. 
Antzerkigintzan besteari entzutea da gakoa. Baita 
sortze-hartu-eman horretan ikasleari entzutea ere. AET 
elkartze eta heziketarako gunea da.



ARABAKO 
ARGAZKILARITZA 

ELKARTEA

Diziplinak: ARGAZKILARITZA

KONTAKTUA:
Pedro de Asua kalea 2, 2.solairua
01008 Vitoria-Gasteiz

www.sfalavesa.es 

sociedadfotografica@gmail.com

945 24 39 22

ARABAKO ARGAZKILARITZA ELKARTEA irabazi asmo-
rik gabeko elkartea da, bere helburu nagusiena argazkila-
ritzaren zabalkundea eta ikasketa da. 1993an jaio zen. 
Ordutik aurrera bere bilakaera etengabea izan da, zaleen 
eta adituen elkargune honetan lehiaketak, lantegiak eta 
erakusketak egiten dira.

Hainbat mailatako ikastaroak ere gauzatzen dira, ikastaro 
horietan arte eta argazkilaritzan arreta jartzen da. Iraupen 
laburreko ikastaroak dira eta era askotakoak. Adibidez, 
“Lightroom”-ari buruzko ikastaroa, 2 eguneko ikastaro 
bat da, ikasleak errebelatzearen kontzeptua eta argazki-
laritzaren doikuntza ikasiko ditu eta, era berean, tresna 
egokienak ezagutaraziko dira lantegiak kudeatzeko. 
Argazkilaritza digitalaren ikastaroak ere ematen dira, 
argazkilaritzaren oinarriak ikasteko kamera eta bere 
osagarrien erabilera batez ere azpimarratzen da, 
Wordpress sistema erabiltzen, hutsetik hasita, zure 
webgunea sortuko duzu ikasi duzun guztia kontuan 
hartuta. Gainera, elkarteak “Argazki-astelehenak” saioe-
tara profesionalak gonbidatzen ditu, bere lanari buruz hitz 
egiteko eta argazkilaritzaren arteari buruz aztertzeko.



SOKA

Diziplinak: DISEINU GRAFIKOA

KONTAKTUA:
Errege katolikoen kalea 1, eskuina
01013  Vitoria-Gasteiz

ilarrimbe@gmail.com

667 06 07 78

SOKA, Hiriko sortzaileen sustapenerako elkartea. Artela-
nak sustatu eta agerian jarri nahi dituzte eta hiriko dizipli-
na anitzeko sortzaile guztion artean ekintzak gauzatu. 
Horrela, hiriko artistak ere agerian jarriko dira ekintza 
horietan parte hartzen duten bitartean. Hiriko artea 
komunitatera hurbilduko dute arte eta sorkuntzaren gune 
egokiak aldarrikatzeko, bilatzeko eta sortzeko. Gailentzen 
ari den bertako artea sartzeko guneak inguruko bizitza 
kulturala aberasteaz gain, sortzaileen kultura eragileen, 
elkarteen eta instituzioen arteko harremanak eta siner-
giak sortzen ditu. Ekosistema kulturala naturala, osasun-
garria eta apala (diskurtso luze eta harroputzetik erabat 
urrun).
SOKA sortu duten profesionalek diseinu grafiko ikaske-
tak egin dituzte, mundu hori oso ondo ezagutzen dute; 
beraz, horren inguruan aholkularitzaren bila dabiltzan 
gazteei ederki lagundu ahal izaten diete. Jo! Fest diseinu 
eta sormen jaialdiaren eragileak dira; jaialdi hori ikusga-
rritasuna, onarpena eta errespetua ezartzeko behariza-
nak bultzatuta gauzatu zen.



Diziplinak: STOP MOTION ANIMAZIOA, BIDEOA ETA VFX (efektu bisualak)

KONTAKTUA:
Eskola kalea 10, 2.bulegoa
01001 Vitoria-Gasteiz

www.tiktakfilmstudio.com

info@tiktakfilmstudio.com

637 774 527 / 644 760 941

TIK TAK FILM STUDIO ikus-entzunezko ekoizle independentea 
da, Stop Motion animazioan eta VFXetan (efektu berezietan) 
espezializatua. Bere helburu nagusiak emozioak sorraraziz 
entretenitzea, informatzea eta heztea dira; horrela, 
eskarmentua, originaltasuna, sormena eta kalitatea ekartzen 
ditu era erraz eta eraginkor batean. Ordenagailuz egindako 
efektu berezietan eta Stop Motion animazioan berariazko 
formakuntza eta lantegiak prestatzen ditugu. Beste diziplina 
artistikoentzako ikus-entzunezko edukiak egiteaz gain, aholku 
ematen dugu; besteak beste, dizplina hauekin egiten dugu lan: 
antzerkia, dantza edo musika. Tresna teknologikoen erabilera 
sortzailea izatea nahi dugu, eta horien erabileraren heziketa 
emateko erak bilatzen ditugu. Tresna teknologiko horiek 
egungo gazte guztien bizitzan daude: mugikorrak, tabletak, 
etab.

TIK TAK 
FILM STUDIO



Diziplinak: KULTURBITARTEKARITZA, IKERKETA, KUDEAKETA KULTURALA

KONTAKTUA:
Hedagile Kalea 84, baxua
01001 Vitoria-Gasteiz

www.zaskultur.wordpress.com

espaciozas@gmail.com

ZAS kultur, Erakusmeta Kultur Elkartearen proposamena da.
ZASek, proiektu independentea izanik, berrikuntza-eragilea-
ren rola bereganatzen du kulturbitartekaritza garaikidean. 
Vitoria-Gasteizko alde zaharreko bizitzan, hiriko arte-ere-
muan, Arabako kultur politikoetan eta Euskal Herriko kultur 
testuinguruan eragina izateko helburuarekin, hain zuzen.
ZASek topagunea eta ekimen anitzetarako hazitegia 
proposatzen du. Horretarako, bai ekoizpenean, bai giza eta 
kultur eskuhartzeetan, bai ikerketan eta arte-hezkuntzan 
bere helburuak kokatzen ditu. Eta modu berean, beste kultur 
ekimenekiko sare-lankidetzan.
ZAS sortzaileen, kultur eragileen eta hiritarron arteko 
konektorea da. Inguru hurbilenaren dinamizazioan arreta 
jartzen du eta kultur bultzada eman nahi dio gure hiriari.

ZAS


