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Laguntzailea:

Zirku modalitatea.

Egoitza hau zirku garaikideko artista edo konpainia profesionalentzat da, ikerketa lan bat 
garatu nahi dutenentzat. Artista horien lana aretoko eta kaleko lana izan daiteke.

Modalitate orokorra.

Dantza, antzerkia, performancea edo mugimenduan adierazteko beste edozein joera. Kolektibo 
edo artista batek gauzatzen duen edozein proiektuk parte hartu ahal izango du, baldin eta 
lengoaia eszenikoekin eta mugimenduan dauden arteekin lotutako lana egiten badu. Deialdi 
honetara ezin izango dira aurkeztu zirku-espezialitateen barruko ikuskizunak. Horiek“Zirku 
modalitatera”joan beharko dute.

 Haurtzaroa eta gaztaroa modalitatea.

6 urtetik gorako haurrentzako edota gazteentzako ikuskizunak ekoizteko ikerketa-ideia duten 
artistei, kolektiboei eta konpainiei zuzenduta.

 Helburua: publiko horientzako ikuskizunak sortzea sustatzea, antzerkia balioetan 
hezteko eta lan egiteko tresna gisa erabiltzeko. Baloratuko da. Bereziki proiektuaren kalitate 
artistikoa eta lortu nahi diren hezkuntza- eta gizarte-balioak.

Lanzadera modalitatea. 

Sortzen ari diren konpainien proiektuak aukeratzeko da, eta profesional gisa egiten duten 
lehen ikuskizuna proposatzen dute. Proposamenak edozein publiko eta diziplina eszenikori 
zuzenduta egon daitezke. Ez dira erakusketa-lanak kontuan hartuko.

Modalitate honetan hautatutako proiektua Gunea puntuko talde egoiliarrak aukeratu du.
10 hilabetez aholkularitza eskainiko da jarduera profesional bat abian jartzeko, jarraipena 
administrazio- eta zerga-arloetan, finantzaketa bilatzea, eta aholkularitza sorkuntza-, ekoizpen- 
eta teknika-lanetan...

Gunea puntua. Lankidetza, ahal den neurrian, hautatutako proposamenera egokituko du.
Modalitate honek ez du diru-laguntzarik. Finantzaketa bilatzen lan egingo da laguntza-
prozesuak irauten duen bitartean.

Proiektuak irauten duen bitartean lanerako espazioak izango dira.
Laguntzaren aprobetxamendua eskatuko da, jarraipen-bileren bidez balioztatuta. Laguntza 
bertan behera utziko da hautatutako proiektuak lanerako jarrerarik erakusten ez badu.

Gunea puntuaren ekipoa. Sorkuntza-egoitzen hirugarren deialdia egiten du.
Hazten jarraitzen dugu. Eta sorkuntza bultzatuz.

4 modalitate aurkezten ditugu. Azken biak berriak dira.
Pertsona edo kolektibo bakoitzeko proiektu bakarra aurkeztu ahal izango da. Eta deialdi 

bakar batera aurkeztuko da.
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Laguntzailea:

OINARRIAK: zirkuaren modalitatea

1.-Nori zuzentzen zaio?

Egoitza hau zirku garaikideko artista edo konpainia profesionalentzat da, ikerketa lan bat 
garatu nahi dutenentzat. Artista horien lana aretoko eta kaleko lana izan daiteke.

2.-Lanen aurkezpena:

Lanak formatu digitalean aurkeztuko dira.

Talde edo artista bakoitzak txosten bat aurkeztuko du, honako hauek jasoko dituena:

 · Proposamen eszenikoaren sinopsia, fitxa artistikoa eta teknikoa, eta proposamen   
   artistikoaren balorazioa ahalbidetzen duen informazio guztia.

 · Datu pertsonalak eta ibilbide profesional laburra.

3.- Lan irabazleak hautatzeko irizpideak eta garapena:

Egoitzan dauden artistak irizpide hauen arabera hautatzen dira:

· Proposatutako proiektuaren merezimendu artistikoa, aurkeztutako dokumentazioa 
baloratuz eta originaltasun, berrikuntza, esperimentazio eta kalitate artistikoko 
irizpideak kontuan hartuz.

· Proiektuaren bideragarritasuna/logistika, Gunean dagoen bitartean, proiektuak 
egoitzan zehar dituen beharrak barne.

Jarduerak eta/edo proiektuen azalpenak amaitu ondoren, eta egoki diren eztabaidak egin 
ondoren, deialdiaren ebazpenari buruzko informazioa emango da, epaimahaien erabakiz.

4.- Beka:

Hautatutako proiektuak 2.000 euroko ekarpen ekonomikoa izango du.
Ekarpen hori proiektua egiteko baino ez da izango. Gastuak behar bezala justifikatu beharko 
dira.

5.- Epaimahaia:

Hainbat diziplina eta arte eszenikotako epaimahai profesional batek ebatziko du deialdi hau.

6.- Prozedura:

Interesdunek inprimakiaren bidez formalizatu beharko dute lehiaketan izena ematea, helbide 
honetara bidaliz: Info@elpuntogunea.com 2021eko abuztuaren 31a baino lehen.
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Laguntzailea:

OINARRIAK: modalitate orokorra

1.-Nori zuzentzen zaio?

Dantza, antzerkia, performancea edo mugimenduan adierazteko beste edozein joera. Kolektibo 
edo artista batek gauzatzen duen edozein proiektuk parte hartu ahal izango du, baldin eta 
lengoaia eszenikoekin eta mugimenduan dauden arteekin lotutako lana egiten badu. Deialdi 
honetara ezin izango dira aurkeztu zirku-espezialitateen barruko ikuskizunak. Horiek “Zirku 
modalitatera” joan beharko dute.

2.-Lanen aurkezpena:

Lanak formatu digitalean aurkeztuko dira.

Talde edo artista bakoitzak txosten bat aurkeztuko du, honako hauek jasoko dituena:

 · Proposamen eszenikoaren sinopsia, fitxa artistikoa eta teknikoa, eta proposamen   
   artistikoaren balorazioa ahalbidetzen duen informazio guztia.

 · Datu pertsonalak eta ibilbide profesional laburra.

3.- Lan irabazleak hautatzeko irizpideak eta garapena:

Los artistas en residencia se seleccionan según los siguientes criterios:

·Proposatutako proiektuaren merezimendu artistikoa, aurkeztutako dokumentazioa 
baloratuz eta originaltasun, berrikuntza, esperimentazio eta kalitate artistikoko 
irizpideak kontuan hartuz. 

·Proiektuaren bideragarritasuna/logistika, Gunean dagoen bitartean, proiektuak 
egoitzan zehar dituen beharrak barne.

Jarduerak eta/edo proiektuen azalpenak amaitu ondoren, eta egoki diren eztabaidak egin 
ondoren, deialdiaren ebazpenari buruzko informazioa emango da, epaimahaien erabakiz.

4.- Beka:

Hautatutako proiektuak 2.000 euroko ekarpen ekonomikoa izango du.

Ekarpen hori proiektua egiteko bakarrik erabili beharko da. Gastuak behar bezala justifikatu 
beharko dira.

5.- Epaimahaia:

Hainbat diziplina eta arte eszenikotako epaimahai profesional batek ebatziko du deialdi hau.

6.- Prozedura:

Interesdunek inprimakiaren bidez formalizatu beharko dute lehiaketan izena ematea, helbide 
honetara bidaliz: Info@elpuntogunea.com 2021eko abuztuaren 31a baino lehen.
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Laguntzailea:

OINARRIAK: Haurtzaroa eta Gazteria modalitatea

1.-Nori zuzentzen zaio?

6 urtetik gorako haurrentzako edota gazteentzako ikuskizunak ekoizteko ikerketa-ideia duten 
artistei, kolektiboei eta konpainiei zuzenduta.

Helburua: publiko horientzako ikuskizunak sortzea sustatzea, antzerkia balioetan hezteko eta 
lan egiteko tresna gisa erabiltzeko. Bereziki baloratuko dira proiektuaren kalitate artistikoa eta 

lortu nahi diren hezkuntza- eta gizarte-balioak.

Kolektibo edo artista batek gauzatzen duen edozein proiektuk parte hartu ahal izango du, 
baldin eta lengoaia eszenikoekin eta mugimenduan dauden arteekin lotutako lana egiten 
badu.

2.-Lanen aurkezpena:

Lanak formatu digitalean aurkeztuko dira.

Talde edo artista bakoitzak txosten bat aurkeztuko du, honako hauek jasoko dituena:

 · Proposamen eszenikoaren sinopsia, fitxa artistikoa eta teknikoa, eta proposamen   
   artistikoaren balorazioa ahalbidetzen duen informazio guztia.

 · Datu pertsonalak eta ibilbide profesional laburra.

3.- Lan irabazleak hautatzeko irizpideak eta garapena:

Egoitzan dauden artistak irizpide hauen arabera hautatzen dira:

·Proposatutako proiektuaren merezimendu artistikoa, aurkeztutako dokumentazioa 
baloratuz eta originaltasun, berrikuntza, esperimentazio eta kalitate artistikoko irizpideak 
kontuan hartuz.

·Proiektuaren bideragarritasuna/logistika, Gunean dagoen bitartean, proiektuak 
egoitzan zehar dituen beharrak barne.

·Baloratu egingo da. Proiektuaren kalitate artistikoaz gain. Harekin lortu nahi diren 
hezkuntza- eta gizarte-balioak. Kolektibo edo artista batek gauzatzen duen edozein 
proiektuk parte hartu ahal izango du, baldin eta lengoaia eszenikoekin eta mugimenduan 
dauden arteekin lotutako lana egiten badu.

Jarduerak eta/edo proiektuen azalpenak amaitu ondoren, eta egoki diren eztabaidak egin 
ondoren, deialdiaren ebazpenari buruzko informazioa emango da, epaimahaien erabakiz.
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4.- Beka:

Hautatutako proiektuak 2.000 euroko ekarpen ekonomikoa izango du. Ekarpen hori proiektua 
egiteko bakarrik erabili beharko da.

Gastuak behar bezala justifikatu beharko dira.

5.- Epaimahaia:

Hainbat diziplina eta arte eszenikotako epaimahai profesional batek ebatziko du deialdi hau.

6.- Prozedura:

Interesdunek inprimakiaren bidez formalizatu beharko dute lehiaketan izena ematea, helbide 
honetara bidaliz: Info@elpuntogunea.com 2021eko abuztuaren 31a baino lehen.

________________________________________________________________________________________________

OINARRIAK: Lanzadera modalitatea

1.-Nori zuzentzen zaio?

Sortzen ari diren konpainien proiektuak aukeratzeko da, eta profesional gisa egiten duten 
lehen ikuskizuna proposatzen dute. Proposamenak edozein publiko eta diziplina eszenikori 
zuzenduta egon daitezke. Ez dira erakusketa-lanak kontuan hartuko.

Modalitate honetan hautatutako proiektua Gunea puntuko talde egoiliarrak aukeratu du.

2.-Lanen aurkezpena:

Lanak formatu digitalean aurkeztuko dira.

Talde edo artista bakoitzak txosten bat aurkeztuko du, honako hauek jasoko dituena:

 · Proposamen eszenikoaren sinopsia, fitxa artistikoa eta teknikoa, eta proposamen   
   artistikoaren balorazioa ahalbidetzen duen informazio guztia.

 · Datu pertsonalak eta ibilbide profesional laburra.
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3.- Lan irabazleak hautatzeko irizpideak eta garapena:

Egoitzan dauden artistak irizpide hauen arabera hautatzen dira:

·Proposatutako proiektuaren merezimendu artistikoa, aurkeztutako dokumentazioa 
baloratuz eta originaltasun, berrikuntza, esperimentazio eta kalitate artistikoko irizpideak 
kontuan hartuz.

·Proiektuaren bideragarritasuna/logistika, Gunean dagoen bitartean, proiektuak 
egoitzan zehar dituen beharrak barne.

Jarduerak eta/edo proiektuen azalpenak amaitu ondoren, eta egoki diren eztabaidak egin 
ondoren, deialdiaren ebazpenari buruzko informazioa emango da, epaimahaien erabakiz.

4. -Beka:

Modalitate honek ez du diru-laguntzarik.

Laguntzaren aprobetxamendua eskatuko da, jarraipen-bileren bidez balioztatuta. Laguntza 

bertan behera utziko da hautatutako proiektuak lanerako jarrerarik erakusten ez badu.

Hautatutako proiektua anezka programa honen barruan hasiko da lanean, bere lehen 

“tutoretzaren” bidez. Abendua baino lehen.

5.- Epaimahaia:

Proiektuak epaimahai profesional batek baloratuko ditu. Haur eta gazteei zuzendutako 
konpainia bateko pertsona batek, Nafarroako kultur erakundeetako ordezkari batek eta 
Estatuko azoka bateko ordezkari batek osatzen dute.

6.- Prozedura:

Interesdunek inprimakiaren bidez formalizatu beharko dute lehiaketan izena ematea, helbide 
honetara bidaliz: Info@elpuntogunea.com 2021eko urriaren 30a baino lehen.
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IZENA EMATEKO FITXA 

Gogoan izan izen-ematea baliozkoa izan dadin formularioko eremu guztiak bete behar 
direla nahitaez.

MODALITATEA

IZENA

DEITURAK

DNI

TELÉFONOA

MAIL

AURKEZTUTAKO AGIRIAK

Laguntzailea:
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