
TABAKALERAN BURUTZEKO LANTEGI ETA EGONALDI MOTZ BATETARAKO DEIALDIA 
 
 
Tabakalerak eta hablarenarte:k tailer bat burutzeko deialdia aurkezten dute.  Deialdia 
espainiar estatuko artistei zuzendua dago, hauek, artistei zuzendutako tailer ideia garatu 
eta gero tailerra eman dezaten. Deialdiak, lantegi formatuan, baliabide 
partehartzaileekin esperimentatu nahi duten proiektuak, edozein diziplinetatik 
datozenak, bilatzea ditu.  
 
Lantegi formatua askoren artean batera bilatzen den ideiaren gauzatzean dagoen 
planteamendu bat bezala ulertzen dugu, baina, aldi berean,  ezagupen teoriko nahiz 
teknikoen transmisiorako leku egokia dela ere uste dugu. Lantegiaren parte direnen 
artean ematen diren esperientzia eta bizipenak, lantegia, elkarbanatutako ikasketa 
prozesu bilakatzen dute.  
 
Lantegairen erabilera anitza eta zeharkakotasuna kontutan hartuko dira bereziki.  
Lantegia Tabakalerak lantegiak, mintegiak eta aurkezpenak garatzeko zuzendutariko 
espazioetan gertatuko da, edo, lantegiaren ezaugarrietara egokitzen den beste espazio 
batean. Lehenengo deialdi honetarako kokretuki, Tabakalerako testuinguruarekin 
harremanetan jarri nahi duen eta era berean bertako ergile artistiko eta kulturalarekin 
sinergiak sortzeko gai den proposamena bilatzen ari gara. 
 
Lantegiak gutxienenz hiru eguneko iraupena eta gehienez zazpi egunetakoa izango du 
eta. Lantegia hasi baino aste bat lehenago hautatuko artistak astebeteko egonaldia 
egiteko aukera izango du Tabakaleran, horrela lekua ezagutu eta aktibitatea 
antolatzeko.  
Bigarren deialdi batetan lantegian parte hartuko duten 12 partaideak hautatuko dira. 
Hautespen prozesuan lantegia emango duen artistak ere parte hartuko du. 
 
 
DEIALDIAREN OINARRIAK 
 
1. Norentzat. 
Espainiar estatuan bizi den sormen garaikidearekin lan egiten duten edoizen 
diziplinatako artista edo kultura eragileak. (18 urtetik gora, adin mugarik gabe) 
 
2. Egutegi eta epeak. 
Lantegia urriaren 21etik 24rako astean izango da. Proposamenak jasotzeko epea 
ekainaren 30ean hasi eta uztailaren 31 ean (29:59etan) amaituko da.  
 
3. Izen-ematea. 
Izen-ematea hablarenarte.com webguneko online bidezko formularioren bidez egingo 
da. Hautagaiaren profilaz gain, CVa eta lantegiaren zirriborroa eskatzen dira, hau egin 
nahi den  aurrekontu batez lagundua. Horretaz gain ebaluaketa formulario ere bete 
beharko da.  
 
4. Aukeraketa irizpideak eta erabakia. 
hablarenarte: eta Tabakalera artean osatutako epaimahai batek hautatuko du 
proposamena aurkeztutako proiektuaren arabera. 

http://www.hablarenarte.com/convocatorias/convocatoria/taller-tabakalera-capp/


 
5. Antolalatzaileen konpromisoak. 
hablarenarte:k eta Tabakalerak, antolatzaile bezela, honako konpormisoak hartzen 
dituzte:  
 

 Artistarekin batera hautatutako proposamena gauzatzea.  

 Astistari laguntza eskaintzea lantegiaren garapenean.  

 Artistari ostatua ematea Tabakaleran, gehienez 14 egunetan zehar. 

 Tabakaleran emandako egunetako dietak, gehinez 14 egunetan zehar. 

 Artistaren joan-etorri bidaiak ordaintzea, 100€ gehienez (BEZ barne). 

 Lantegia burutzeko beharrezko materialen kostuak bere gain hartzea. 750€   
             gehienez (BEZ  barne). 

 Ardura zibil asegurua bere gain hartzea.  

 Artistari 1000€ ordaintzea ordainsari gisa (BEZ barne). 

 Deiladi publioko bat antolatzea lantegiko partehartzaileak hautatzeko. Lantegia  
             emateko artista hautatua epaimahai horretan egongo da. 

 Ikusentzunezko formtuaan proiektuaren garapena dokumentazea.  

 Hautatuko proposamea sareko nazioarteko kideen artean sustatzea, zentro  
             haietan lantegia burutu ahal izateko aukerak indartzeko. 


