
Batzen gaituen espazio bat eta ideia bat nahikoak dira sormen topaketara deitze-
ko, non irudia eta mugimendua aitzakia diren eta euskera, bidea. 

Laborategi zinematografiko honek, euskarazko idazketa proiektu ezberdinak ga-
ratzea du helburu. Horretarako, 3 egunetan zehar, naturan kokatutako bizikidetza 
espazio bat proposatzen du. Murgiltze programa honetan, Katixa Agirre, euska-
razko hainbat libururen idazle eta EHUko irakaslea eta Harkaitz Cano, euskarazko 
idazle eta film ezberdinen gidoilaria, aholkulari izango dira. 

Deskribapena: 



- Formatua: Idazketa eta ikus-entzunezkoak batzen dituen edozein formatu 
onartzen da (publizitateari lotutako merkataritza-proiektuak izan ezik).
- Egoera: Ideia baten hastapenetik, proiektuaren azken bertsioetara arte. 

· Artista sortu berriak
· Ez dago adin mugarik
· Euskararen erabilera menperatzea
· 6 pertsonentzako lekua

ekainaren 20tik 22ra

Garaion, Araba

45 euro (mantenu osoa)

info@zineleku.org

Hainbat erakunde eta elkarteen koprodukzionaren diru laguntzaz: 
Eusko Jaurlaritza, EUROREGION, Garaion eta GazteFilm Fest. 

- Eskaera: proiektuaren aurkezpen txostena:
 · Proiektuaren sinopsia
 · Proposamenaren deskribapen artistikoa
 · Luzeera: gehienez, orri 1. 
   *Gidoia edo bestelako idatziak izatekotan eranskin moduan bidali 
             daitezke (bertsio laburtuak, 4000 karaktere gehienez)

- Izena emateko epea: apirilaren 29tik maiatzaren 18ra
- Hautatuen komunikazioa: ekainak 8

Proiektuak: 

Laborategiaren datak:

Non:

Prezioa: 

Eskaerak bidaltzeko:

Proiektuen aurkezpena eta hautaketa:

Parte -hartzaileak: 



Zuzenbidean lizentziatua EHUn, idaztea izan du beti ogibide, ia literatur jenero 
guztiak landuz: poesia, eleberria, antzerkia, haur eta gazte literatura… Nobela-
gile gisa ezagunagoa (Twist, Fakirraren ahotsa) prentsan zein Zinea eta literatu-
ra: begiaren ajeak saiakeran bildu ditu ikus-entzunezkoekiko bere hausnarketak. 
Telebista, irrati eta komiki gidoilari lanetan aritu da. Diziplina ezberdinen arteko 
bidegurutzeen zale, euskal talde eta bakarlari askorentzat idatzi ditu kantuen 
letrak. Sylvia Plath, Hanif Kureishi, Anne Sexton edo Allen Ginsberg bezalako 
egileak euskaratu ditu. Bere lana dozena bat hizkuntzatara itzulia izan da.

(Gasteiz, 1981). Sua falta zaigu ipuin bildumarekin eman zion bultzada bere 
idazle lanari, 2007an. 2009an Habitat narrazio bilduma argitara eman zuen, 
Igartza bekaren laguntzaz. Haur eta gazte literaturan ere lan batzuk argitaratu 
ditu: Paularen seigarren atzamarra (2007), Ez naiz sirena bat, eta zer? (2009) 
eta Patzikuren problemak (2010), eta Amaia Lapitz (2010, 2013, 2021) nobela 
sorta. 2015ean argitaratu zuen bere lehen eleberria, Atertu arte itxaron, Augus-
tin Zubikarai bekaren laguntzaz. 111 Akademia saria eskuratzeaz gain, nobela 
hori hainbat hizkuntzatara itzuli zen. 2018an bere azken nobela argitaratu zuen, 
Amek ez dute, zazpi hizkuntzatara itzuli dena eta zinemara adaptatzen ari dena 
egun. Ikus-entzunezko komunikazio saileko irakaslea da EHUn.

Harkaitz Cano: 

Katixa Agirre: 

Aholkulariak: 


