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Bizkaiko musika banden garapenerako programa.
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BBK Artegunea.
Bizkaiko musika banden garapenerako programa.

[0] TESTUINGURUA.
BBK-k kultura orokorra eta bereziki musika hiritarren egunerokotasunera
hurbiltzeko apustua berretsi du. BBK Arteguneak harreman, topaketa eta
elkarrizketa guneak sortu nahi ditu herritarren eta musikaren artean.
Bigarren mailako helburu gisa, ildo berri honen helburua sortzen ari diren
musika-proiektuak babestea da, askotan zailtasunak izaten baitituzte laguntza
ekonomikoa eta horiek gauzatu eta/edo garatzeko azpiegiturak aurkitzeko.
BBK Artegunea talde berriei musikaren panoraman lekua egiteko aukera
ematen saiatuko da.

[1] DEIALDIAREN XEDEA.
Deialdi honen helburua Bizkaiko musika-taldeak erakusleiho bihurtzea eta
sustatzea da, formatu txikiko eszenatoki bat eskainiz, haien lana herritarren
artean ezagutarazteko.
Aukeratutako proiektuak BBK Salako hallean garatuko den eduki artistikoen
programa baten parte izango dira.
Hautatutako proiektu musikalak askotarikoak izango dira, bai genero aldetik,
bai formatuagatik.
Hautatutako proiektuak 2022an eta 2023ko lehen hiruhilekoan gauzatuko
dira. Generoen, formatuen eta espazioaren aukeren oreka-irizpideetan
oinarrituta, BBK-k, hautatutako proiektuen egileen adostasunarekin, edukiak
bere urteko programan sartuko ditu.
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[2] ERAKUNDE ANTOLATZAILEA
Erakunde antolatzailea KULTIBA KOOPERATIBA ELKARTE TXIKIA da, F95788782 identifikazio fiskaleko zenbakiarekin, eta honako helbide
sozialarekin: San Migel kalea 8, 1. ezk 48340 Amorebieta-Etxano.

[3] HELBURUAK.
•
•
•
•
•

Herritarrei beren egunerokotasunean musikara hurbiltzeko erraztasunak
ematea.
Bizkaian dagoen musika-talentua ikusaraztea.
Musikaren munduan hasten diren musika-taldeak ezagutaraztea.
Ohiko zirkuituetan/espazioetan garatzeko zailtasunak dituzten musikataldeei garapen-aukerak ematea.
Eduki artistikoen programa sortzea, BBK Salako Hall espazioa
dinamizatzeko.

[4] NORI DAGO ZUZENDUTA.
Deialdi hau Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi diren musika-taldeei edo
pertsonei zuzenduta dago (gutxienez, taldeko kide batek Bizkaian jaioa edo
egoiliarra izan beharko du). Taldeko kide guztiak 16 urtetik gorakoak izan
behar dira.
Musika-taldeek formatu txikiko eszenaratze bat izan beharko dute,
planteatzen den espazioaren ezaugarrietara egokitu daitekeena.
Kanpoan geratuko dira merkatuan lan diskografiko bat baino gehiago duten
talde edo solistak, edo deialdia ixtean diskoetxe batekin bigarren bat
kontratatu dutenak. Autofinantzatutako diskografia-lanak ez dira baztertutzat
joko.

[5] PROIEKTUEN BALDINTZAK ETA EZAUGARRIAK.
•

•

Solista edo talde musikal bakoitzak proposamen bakarra aurkeztu ahal
izango du, eta kontuan hartu beharko du zer testuingurutan egingo den
eta proposatutako espazioaren ezaugarrietara egokitzeko modukoa
izango dela.
Abestien %75ek, gutxienez, taldearenak izan behar dute.
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•

Taldeak gutxienez 45 minutuko eta gehienez 60 minutuko zuzeneko
emanaldia egingo du.

[6] ESPAZIO FISIKOA ETA HOZNIDURA TEKNIKOA.
Proiekturako erabilgarri dagoen espazioaren planoak erantsi dira, baita
material teknikoaren gidaritza ere.
Jarriko den oholtza 5x3m-koa da.

[7] HORNIDURA EKONOMIKOA
Hautatutako proiektuek 500 euro jasoko dituzte cachet gisa.
Partida horiei azpiegitura eta laguntza teknikoa gehituko zaizkie.
Emanaldietarako musika-tresnak musika-taldeak ekarriko ditu.
Dirua emanaldiaren hurrengo egunean emango da, oso-osorik.

[8] ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEAK.
Eskabide guztiak oinarri hauek zabaltzen diren egunetik aurrera bidali
beharko dira 2022ko urtarrilaren 28ko 23:59ak arte, egun hori barne.
Dokumentazioa posta elektronikoz aurkeztuko da, artegunea@kultiba.net
helbidera bidalita. Honako gaia jarri beharko da: BBK ARTEGUNEA
PROIEKTUA: PROYECTO BBK ARTEGUNEA
Dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:
•
•
•
•
•

Harremanetan jartzeko datu pertsonalak: Izena, posta-helbidea, NAN/IFK,
telefono mugikorra, helbide elektronikoa.
Taldea osatzen duten pertsonen NANaren edo errolda-ziurtagiriaren
fotokopia, jatorria Bizkaian dutela egiaztatzen badute.
3 abesti mp3 formatuan.
Taldearen argazki bat jpg formatuan.
Taldearen deskribapena eta historia pdf formatuan.

Atal honetan zehaztutako dokumentazioa ez duten eskabideak osatzeko
eskatuko dira, eta 3 eguneko epea izango dute egoera hori konpontzeko.

4

Edozein zalantza argitzeko, jarri harremanetan helbide elektroniko honen
bidez: artegunea@kultiba.net

[9] PROIEKTUAK BALORATZEKO ETA HAUTATZEKO BATZORDEA ETA
IRIZPIDEAK
Proiektuak hautatzeko, balorazio-batzorde bat eratuko da, BBK-ko ordezkari
batek eta Kultibako bi pertsonak (diziplina anitzeko profila + musika-kritikoa)
osatua. Batzordeak honako irizpide hauen arabera baloratuko ditu
aurkeztutako proiektuak:
•
•
•
•

Interes eta kalitate musikala.
Erregistroen aniztasuna
Euskararen presentzia eta/edo erabilera proiektuaren garapenean.
Honako hauen berdintasun-ikuspegia: generoa, kulturartekotasuna,
irisgarritasuna eta publiko desberdinen integrazio-gaitasuna.

Deialdiaren ebazpena 2022ko urtarrilaren 31tik aurrera jakinaraziko da.
Emaitza https://salabbk.bbk.eus/ eta https://www.kultiba.net/noticias/
webguneetan argitaratuko da eta zuzenean jakinaraziko zaio onuradunari
emandako helbidean. Hautatutako pertsonak jakinarazpena jaso eta
astebeteko epean berretsi beharko du onarpena.
Aurkeztutako proiektuek gutxieneko kalitate-irizpideak betetzen ez badituzte,
Kultiba Kooperatiba Elkarte Txikiak eskubidea du deialdia hutsik uzteko.

[10] IRUDI-ESKUBIDEAK.
Parte-hartzaileek onartzen dute BBKren espazioetan egindako irudietan
(argazkia, bideoa, etab.) agertu ahal izango direla, ondoren informazio edo
sustapen helburuekin zabaltzeko. Hortaz, erabilera hori baimentzen dute,
ohorerako eskubidea urratzen duten erabilera logiko eta mugatuekin,
Ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako
Eskubidearen Babes Zibilari buruzko maiatzaren 5eko 1/1982 Lege
Organikoan aurreikusitako baldintzetan.
Aurreko eremutik kanpo egindako beste edozein erabilera baimen honetatik
kanpo geratuko da berariaz.
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[11] OINARRIAK ONARTZEA.
Parte-hartzaileek, deialdira aurkezte hutsagatik, oinarri hauek onartzen
dituzte.
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