
Zer da ZINELEKU?

KalakaLabek Euskadin burutzen duen ikus-en- 
tzunezkoen arloan trebatzeko, horiek ekoiztu 
eta erakusteko programa da ZINELEKU, Arabako 
Gazteriaren Foru Erakundeak antolatuta eta Vi-
toria-Gasteizko Udalaren Gazteria Zerbitzuaren 
laguntzarekin.

Ikus-entzunezkoen sortzaile berriei, ikuspun-
tu komunitariotik abiatuta, diziplinarteko 
trebakuntza eskaintzea du helburu. Murgiltze 
proiektu hau Gasteizko Alde Zaharrean gauza- 
tzen da nagusiki, elkarrekintza eta hartu-emana 
sustatzen dituen eremu batean, eta horri esker, 
prestakuntza eta sorkuntza partekatzen diren 
esperientzia ezin hobea bizi daiteke.

Proiektuaren parte-hartzaileak Gasteizko San-
ta Maria Aterpean (Araban) biziko dira elkarre-
kin, hamabi egunez, 2019ko uztailaren 16tik 27ra. 
Egun horietan, zinema lantegi, eta zinemagin-
tzako edota beste arte batzuetako profesionalen 
eskola magistraletara joango dira, eta proie-
kzio, performance eta kontzertuetan parte hartu 
ahal izango dute.



Lantegiak ikus-entzunezkoen arteak lan- 
tzen dituzten eskoletan ematen diren edu-
kiak osatzeko pentsatuta daude. Horrela, 
gonbidatuko diren profesionalak sortzai-
leak dira, esperimentazioan, kudeaketan eta 
praktikan eskarmentua dute. Taldeak zenbait 
lantegitan parte hartuko du lehen 8 egune-
tan, eta azken 5etan, parte-hartzaile bakoi- 
tzak mota honetan praktika bat izan ahalko 
du:  proiektuen garapena eta zinema erreali-
zazio esperimentala. 

Programaren edukiak

2019ko ZINELEKUren metodologia 
eta programazio lerroak

Haien film propioak nola ekoiztu 
ikasi nahi duten gazte sortzaile-
entzako praktika da hau. Talde ho-
netan, haien proiektu errealen in-
guruan lan egingo da, gidoia nola 
landu, aurrekontua nola prestatu 
eta testuinguru profesional batean 
egin beharreko aurkezpenak lantze-
ko helburuerekin.
 

Atal hau guretzat aukera ezin hobea 
da ohikoa ez den zinema sorkuntza-
tik abiatuz esperimentatzeko.  Kla-
sikoak ez diren kontakizunak az-
tertzeko modu bat gisa hartuta, eta 
ikuspegi formaletik berritzen duten 
errealizazio lanak proposatuz.
 
 

Proiektuen garapena: 

Zinema errealizazio 
esperimentala: 



Edizio honetan, lantegien programazioa bitan 
banatzea erabaki genuen: 

FIKZIOZKOA EZ den zinema (eta zenbait 
arrakala) eta Gorputza eta eszena. 

Hauek izango dira irakasleetako batzuk:

Zazpi t’erdi, 
Oskar Alegría, 
Txubio Fernández de Jauregi (Kolektibo Monstrenko), 
Sra Polaroiska, 
Mursego (Maite Arroitajauregi), 
Maider Oleaga,
Xabier Erkizia.
Arantza Santesteban
e Idoia Zabaleta. 

Laster irakasle gonbidatu gehiago berretsiko 
dira.

Proiektuen garapena: 

Zinema errealizazio 
esperimentala: 

Parte-hartzaile bakoitzak zein praktika egin 
nahi duen zehaztu beharko du izena emateko 
orrian. Praktika bakoitzak plaza kopuru muga-
tua du.

Egunero, lantegiak amaitutakoan, zenbait jar-
duera egingo dira denentzat: zinema eta litera-
turaren inguruko hitzaldiak, zinema dokumenta-
la edo antzezpena, proiekzioak, performance-ak 
eta kontzertuak.



Argibide gehiago:

www.zineleku.org
info@zineleku.org

https://gazteria.araba.eus
www.vitoria-gasteiz.org/juventud

facebook.com/Zineleku

ZINELEKU zineman eta arte bisualetan interesa duten 
Euskal Autonomia Erkidegoko, Iparraldeko edo Nafa-
rroako 18 eta 29 urte bitarteko gazteentzat pentsa-
tuta dago.
Programa hau euskaraz burutuko da batik bat, horre-
gatik parte-hartzaileek hizkuntza ulertu eta euska-
raz komunikatzeko gaitasuna izan beharko dute.

· Parte-hartzaileek Gasteizko Santa Maria Katedrala-
ren Aterpean hartuko dute ostatu, 2019ko uztailaren 
16tik 27ra.

. Parte-hartzaileek euren motibazioa azaldu beharko 
dute inprimakiarekin batera, proiektuan parte hart-
zeko arrazoiak azalduz.

· Parte-hartzaile bakoitzak zein praktika egin nahi 
duen zehaztu beharko du izena emateko orrian: Proie-
ktuen garapena edo zinema errealizazio esperimen-
tala. 

. Leku baino izen-emate gehiago izanez gero, profesio-
nal ezberdinez osatutako batzorde batek hautatuko 
ditu parte-hartzaileak. Haren erabakiaren kontra 
ezingo da jo. Arabar erakundeek diruz lagundutako 
proiektua izaki, Arabako parte-hartzaileei emango 
zaie lehentasuna, parte hartzeko lekuen %70a haient-
zat gordez. Leku horiek bete ezean, gainerako lurral-
deetako pertsonei eskainiko zaizkie.

· ZINELEKUn parte hartu izana egiaztatzen duen agi-
ri bana jasoko dute partaideek.

 

Parte-hartzaileen profilak eta 
izena emateko baldintzak 

. Izen-ematea partaidetza inprimakia betez eta 
bidaliz gauzatuko da. Dokumentu hau Arabako 
Gazteriaren Foru Erakundearen web orrian edo 
zineleku.org helbidean eskuragarri dago. Hala-
ber info@zineleku.org helbidera idatzita eskatu 
daiteke.

. Izena emateko epea 2019ko apirilaren 8tik maiat-
zaren 31ra izango da. Parte hartzaile onartuen 
izenak lehen aipatutako web orri horietan jaki-
naraziko dira ekainaren 10etik aurrera. Ordutik 
aurrera izango da lekuak behin betiko esleitzen 
hasteko unea.

. Izena eman ondoren, eta lekua formalizatzeko, 
euren izenean dagoen ordainagiria eta mediku 
fitxa beteta eskatuko zaie parte-hartzaileei.

· Izen-ematearen prezioa 350 eurokoa da.

· Lekuen %3a gordeta dago dibertsitate funtzio-
nala edo hezkuntza premia bereziak dituzten 
pertsonentzat.
 

Izen-emateak


