
 
San Frantzisko, Bilbo Zaharra eta Zabala auzoetan kolaborazio 
proiektu kulturalak aurrera eramateko deialdi irekia 
 
 
1. ZER DA GAU IREKIA 
 
San Frantzisko, Bilbo Zaharra eta Zabala auzoetako kultur jaialdi partehartzailea. 
Deialdi ireki baten bidez, orotariko disziplinetako ehundaka aktibitate programatzen dira hiru 
auzoetako toki ezberdinetan. 
 
Gau Irekiak xede du Auzo Garaietako ekimen soziokulturalen berri ematea, tokiko kulturan 
herritarren partehartzea sustatzea eta bilboko eragileen arteko kolaborazioa piztea. 
 
Sarean Kultur Elkarteak kudeatzen duen proiektua da eta 2019an zortzigarren edizioa 
ospatuko du.  
 
Gau Irekiari buruz informazio gehiago nahi izanez gero, sakatu hemen. 
 
 
 
2.  LUZATU GAU IREKIA 2019 
 
2017an Procesos deituriko ekimena martxan jarri zen. Programa honen bidez, Sareanek, 
artista eta kolektiboen artean sortzen ziren erlazioak eta aktibitateak luzatzea bilatzen zuen: 
elkarlana zenbait hilabetetan hedatzea Gau Irekiaren egunean prozesu horren lana 
aurkezteko. 
 
2018. urtean, ideia honi helduz, Luzatu Gau Irekia jaio zen. Deialdi ireki baten bidez, 
Sareanek, hiru kolaborazio kultur proiektu aukeratu zituen, iraila eta abendua bitartean 
aurrera eraman zirenak: Antitour, Huerto Azotea 34 eta Vamos a hacer una peli. 
 
2019an, Sareanek, Luzatu Gau Irekiaren deialdia irekiko du behin ere. Proiektuak 
elkarbizitzaren hobetzearen eta gizarte egituren sustatzearen aldekoak izan beharko dira, 
sormen artistikoaren izaera partekatua, ekintza kritikoa eta gizarte ekimena nabarmenduz. 
 
2019ko Gau Irekiaren aurreko hilabeteetan, iraila eta abendua bitartean, burutu beharko dira 
proiektuak eta prozesuaren emaitza edo itzultzea erakutsi behar izango da ekitaldiaren 
egunean (2019ko abenduak 14). 

https://sarean.info/?lang=eu
https://gauirekia.com/?lang=eu
https://gauirekia.com/luzatu-2018-eu/antitour/?lang=eu
https://gauirekia.com/luzatu-2018-eu/huerto-azotea-34/?lang=eu
https://gauirekia.com/luzatu-2018-eu/vamos-a-hacer-una-peli/?lang=eu


3.  PARTEHARTZAILEAK 
 
Deialdia hurrengo pertsonei zuzenduta dago: esparru artistikoan sortzaile direnei; 
ikertzaileei, komisarioei, programatzaileei; publizitatean, arkitekturan, hirigintzan, diseinuan, 
irudigintzan, gizarte zientzietan edo dantzan mugitzen direnei; bidalitako proposamenaren 
garapenarekin bat datorren edozein disziplinan aurkitzen diren pertsonei. 
 
Proiektuak gutxienez bi kolektiboen arteko kolaborazioa barnebildu beharko du. 
 
Gainera, proiektuak, Bilbo Zaharra, San Frantzisko eta Zabala auzoetan gauzatu beharko 
dira, eta horregatik, tokiko eremuaren ezagutza edukitzea baloratuko da. 
 
 
 
4. AUKERAKETA IRIZPIDEAK 
 
Proposamenek bat egin beharko dute Sareanen eta Gau Irekiaren balio eta ikuspegiarekin: 
 

- kultura partehartzailea: tokiko kultur ekintzetan eta kultur produkzioan hiritarren 
partehartzea (eta bereziki, kalteberatasun egoeran dauden hiritarren partehartzea) 
sustatzen duten proiektuak.  

 
- kulturartekotasuna: gure auzoetan bizikide diren kultura ezberdinen bateratzea 

helburu duten proiektuak.  
 

- belaunaldiartekotasuna: adin ezberdinetako pertsonen arteko kolaborazioa 
sustatzen duten proiektuak. 

 
- feminismoak: etika feministen ikuspegitik eraikitako proiektuak; genero kontuetan 

gogoeta eta ekintza bultzatzen dituzten proiektuak.  
 

- euskara: euskararen erabilera edo euskal kultura sustatzen dituzten proiektuak.  
 
 
 
5. OHAR GEHIGARRIAK 
 
Deialdiaren datak 
Ekainaren 19tik uztailaren 14ra. 
 
Aukeraturiko proiektuen kopurua 
1 eta 3 artean (proiektua aurrera eramateko jasotako diru laguntzen araberakoa izango da 
hau). 
 
Ebazpena 
Abuztuak 5. 



Aukeraketa 
Sareaneko elkartekideek osatuko dute epaimahaia. 
 
Aukeraturiko proiektuen iraupena 
Sormen prozesua irailaren 16aren eta abenduaren 14aren artean burutuko da. Gau Irekian 
sortze prozesuaren emaitza edo adierazgarria aurkeztu beharko da. 
 
Diru hornidura 
3.000€ (zergak barne) soldatak eta materialak ordaintzeko. 
Artistak/kolektiboak diru kopuru honen gaineko faktura bakarra igorri beharko du.  
 
Lan gunea 
Proiektuak hala beharko balu, lanerako espazioa eskaini ahalko da Sareanen edo tokiko 
erakunde kolaboratzaile baten egoitzan.  
 
Laguntza 
Gau Irekia osatzen duen lantaldeak prozesu artistikoa jarraitu eta lagunduko du. Honez gain, 
tokiko kolektiboekin bitartekaritza lana egin dezake proiektuak hala beharko balu.  
 
Komunikazioa 
Aukeratutako proiektuetako kideek Gau Irekia-ko lantaldearenkin aldikako jarraipen bilerak 
egingo dituztela hitzeman beharko dute. Gainera, prozesua Gau Irekiaren hedapen 
kanaletan (web orria, sare sozialak, etab.) bistaratzearen konpromisoa hartu beharko dute.  
 
Kredituak 
Proiektuaren kredituetan Luzatu Gau Irekia agertu beharko da sormen prozesua lagundu eta 
jarraitu duen erakunde gisa. 
 
 
 
6. NOLA PARTE HARTU 
 
Interesa daukaten pertsonek edo kolektiboek, hurrengo informazioa bidali beharko dute 
gauirekia@sarean.info helbidera “Luzatu Gau Irekia 2019” gaiarekin: 
 

- Proposamenaren laburpena (400 hitz gehienez). 
- Proiektuaren helburuak. 
- Proiektua aurrera eramateko beharrak: espazioa eta materialak. 
- Partaideen kurrikuluma edo portfolioa. 
- Partaideen datuak: izena, abizenak, helbidea, telefono zenbakia, helbide 

elektronikoa, jaiotze data. 
 
Informazio gehigarria nahi izanez gero, idatzi helbide honetara edo jarri kontaktuan Gau 
Irekia-ko koordinatzailearekin:  
Marina Urrutikoetxea 717 70 55 24 
Sandra Amutxastegi 629 01 35 24 

mailto:gauirekia@sarean.info

