
 
 

 

Euskal Antzoki Sareko programatzaileekin 

topaketa batean parte hartzeko deialdia 

Musika-proiektu batzuk aukeratuko dira, programatzaileei 
aurkezteko 

 
 

Euskal Herriko Musika Bulego Elkartearen (EHMBEren) helburuetako bat  euskal musikaren 

sorkuntza, ekoizpena eta hedapena babestu eta zabaltzea da. Helburu horretan oinarrituta eta 

urteko proiektu-planaren barruan, Euskal Antzoki Sarean musika-programazioa sustatzea 

helburu duen ekimena aurkeztu du EHMBEk: topaketa bat egitea Sareko programatzaileen 

eta musika-eragileen (sustatzaile, manager, agentzia eta musikarien) artean, hain zuzen ere. 

Ekimenaren helburua, programatzaileen eta eragile interesdunen arteko topaketa zuzenaren 
esparruan: deialdiaren ezaugarriak betetzen dituzten 2018-19ko musika-proiektuen aukera 
bat aurkeztea.  

Euskal Antzoki Sareko antzokietan musika-programazioa eta kontratazioa sustatzeaz gain, 
Sareko programatzaileek eta gure sektoreak elkar hobeto ezagutzea sustatu nahi dugu, baita 
lan egin ere ekimen honek etorkizunean iraupena izan dezan1. 

Topaketaren formatua. Topaketak bi zati izango ditu. Lehenengoan, aukeratutako proiektuen 
ordezkariek beren musika-proiektuen aurkezpen laburrak egingo dizkiete Sareko 
programatzaileei. Horretarako, egoki deritzoten materiala erabil dezakete (fitxak, zatiak, ikus-
entzunezkoak…)2. Horrez gain, zalantzak argitu eta informazioa zabaltzeko denbora egongo da. 
Bigarrenean, banakako harremanetarako aukera egongo da.  

Eguna: Topaketa datorren urriaren 18an izango da (lekua eta ordua zehazteko daude). 

Norentzat. Musika Bulegoko bazkideak (zuzenak zein zeharkakoak), haien jarduera 
profesionala musikagintzan burutzen dutenak, eta fakturatzeko ahalmena dutenak 
(musikariak, sustatzaileak, agentziak, managerrak, diskoetxeak…). 

Musika-ikuskizunek topaketan parte hartzeko izan behar dituzten ezaugarri nagusiak. 

 Musika-proposamen berriak, originalak edo bereziak
3
. 

 Barruko agertokietara egokitutako musika-proposamenak.  

 2019ko emanaldietarako prest dauden proposamenak. 

 

 



 
 

 

 

Eskatutako informazioa. Interesatuek proiektu bakoitzari buruzko informazioa osatu behar 
dute, esteka honen bidez eskura daitekeen fitxa betez. 
 
Plazos. Proposamenak ekainaren 28ra arte aurkeztu daitezke, hori barne. Uztailaren 30ean 
jakinaraziko da zer musika-lanek edo -ikuskizunek hartuko duten parte topaketan.  

Aukeratzeko irizpideak. Musika Bulegoak izendatuko duen balorazio-batzorde batek aukeratuko 

du zer musika-lanek edo -ikuskizunek hartuko duten parte topaketan. Batzordeak honako alderdi 

hauek hartuko ditu kontuan:  
 

 Musika-ikuskizunaren originaltasuna.  

 Proiektu edo diskoen estreinaldia. 

 Euskal Herriko ikuskizunek izango dute lehentasuna. 

 Barruko agertokietarako egokitasuna. 

 Antzokien askotariko ezaugarriak kontuan izanda, alderdi hauen arteko oreka bilatuko 

da: 

o Musika-estiloa. 

o Behar teknikoak. 
o Behar ekonomikoak. 

 

Deialdi honi buruzko edozein zalantza argitzeko edo informazio gehiago eskatzeko: 

info@musikabulegoa.eus 

 

 
1 Azpimarratu beharra dago aurkezpen-topaketa hutsa izango dela. Hortaz, ez da kontratatzeko 
konpromisorik egongo.  
 
2 Hasiera batean, uste dugu 12 bat proiektu aurkeztu daitezkeela, eta horietako bakoitzak 10 minutu inguru 
eman ditzakeela.  
 
3 Musika-proiektu berria edo ohiko emanaldiak ez bezalako musika-proposamenak 
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