
UMORE AZOKA – LEIOAKO KALEKO ARTISTEN AZOKA 
2019ko maiatzaren 16tik 19ra 

Proposamen artistikoen deialdia 2018ko urriaren 10tik azaroaren 20era  
 
 

ESKAERAK AURKEZTEA  
 

Umore Azokaren hurrengo aldian parte hartu nahi duten Konpainiek, ondorengo urrats hauek bete behar izango 
dituzte beraien proposamen artistikoa aurkeztu ahal izateko 
 
 
1. Aukeraketa artistikoaren irizpideak eta hitzartutako parte hartzeko baldintzak irakurri eta onartu. 

Dagokion laukitxoa markatu beharko dute parte hartzeko fitxa bidali baino lehen. 
 

2. Online formularioan eskatzen diren datu guztiak bete 
OHAR GARRANTZITSUA 
- Ikuskizun bat baino gehiago aurkezten badira, horietako bakoitzak  izena emateko bere  fitxa izan 

behar du. 
- Beharrezkoa da fitxa bere osotasunean betetzea. 
 
 

3. Izena emateko fitxa behin beteta, konpainiak posta elektronikoa jasoko du, bere izen-ematearen zenbakiarekin 
(Ezinbestekoa gordetzea, eskaera bakoitzaren erregisro-zenbakia izango baita) eta sarbide bat 
ondorengo dokumentazio hau bidaltzeko. 

-. Konpainiaren/ikuskizunaren infomazio-dosierra (Pdf) 
-. Ikuskizunaren dosier tekniko eta artistikoa (Pdf) 
-. Aurkeztuko duen ikuskizunaren emanaldien egutegia, estreinaldia ez baldin bada (Pdf) 
-. Ikuskizunaren 4 argazki (jpg. 300ppp-ko erresoluzioan eta gutxieneko zabalera 1500px-koa) 
-. Aurkezteko ikuskizunaren ikus-entzunezko materiala: URL sarbidea surtapen-bideora. 
-. Adierazgarria iritzitako bestelako material osagarria. 

 
 
Aurkeztu izan den proposamenaren dokumentazio berariazkoena eta egokituena helarazi behar izango da, 
informazio hori izango baita baliagarri balioztatzeko eta aukeraketa artistikoa egiteko. 
 
OHARRAK 
Epez kanpo jasotako proposamentak ez dira onartuko. 
Proposamen artistikoak aurkezteko epea (2018ko azaroaren 20an) bukatutakoan, ez bada jaso eskatutako 
dokumentazio guztia, eskaera deuseztatu egingo da. 
Idatziz erantzungo zaie bai aukeratutako konpainiei, bai aukeratuak izan ez direnei; eskaerak aurkezteko epea 
bukatuta 60 egun pasa baino lehen erantzungo zaie. 
Konpainiek aurkeztutako dokumentazioa  Umore Azokaren jabetzan geratuko da, eta ez zaie itzuliko. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   

 

 
 
 

 
PROGRAMAZIOA AUKERATZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
UMORE AZOKA kale-arten azoka da eta kalea artearen espresiorako eta komunikaziorako erabiltzen duten 
konpainia, artista eta talde profesionalek beren lanak erakusteko irekita dago. 

 
Kaleko arteetan ageri diren arlo edota diziplina guztietako lanak aurkeztu ahal izango dira (antzerkia, musika, 
zirkua, dantza, clowna, performancea, instalazioak, hiri-artea eta abar), bai haurrentzat, bai familientzat bai 
helduentzat direnak. 

 
Batez ere, ondorengo ikuskizun hauek onartuko dira: 

-. 2018ko maiatza eta gero estreinaldia izan duten Euskal Konpainien ikuskizunak. 
-. 2018an zehar estreinaldia izan duten Estatuko Konpainien ikuskizunak. 
-. Estatuan aurkeztu izan ez diren Nazioarteko Konpainien ikuskizunak. 

 
 
Oso era positiboan hartuko da aintzat azokan estreinatzeko proposamena, beti ere Batzorde Artistikoak tartea 
baldin badu aipatutako estreinaldi horren kalitatea bermatuko duten datuak eskuratu ahal izateko.   
 

Aukeraketako  Batzorde Artistikoa Kale-Arteen alorrean ospe, ardura eta eskarmentu ezagunak dituzten pertsonek 
osatuko dute, Azokaren Koordinazioko kide direnak, eta behin ikuskizunen aukeraketa eginda emango da 
ezagutzera. 
 
 
Jasotako eskaera guztien artean, Batzorde Artistikoak 50 aukeratuko ditu gehienez, ondorengo irizpideok erabiliz: 
 

1. Kalerako pentsatutako ikuskizunak. 
2. Arte-kalitatea. 
3. Lehen emanaldiak edo erakusteko aukera gutxi izana aurreko entrenalditik eta inguruan.  
4. Euskal Herriko, Estatuko eta Nazioarteko diren konpainien arteko lurralde-oreka. 
5. Goraka ari direnen eta sendotutako artisten arteko oreka. 
6. Arrisku-kutsua duten ikuskizunen eta konbentzionalago direnen arteko oreka. 
7. Diziplinen arteko oreka. 
8. Publiko hartzaileen arteko oreka. 
9. Formatuen arteko oreka. 
10. Teknika- eta ekonomia-egokitasuna. 

 
 
PARTE HARTZEKO BALDINTZAK 

Proposamen artistikoak aurkeztu eta 2019ko Umore Azoka - Leioako Artisten Kaleko Azoka izenekoaren edizioan 
parte hartzeko aukeratuak izan diren konpainiek ondorengo baldintzak onartu behar izango dituzte: 
 
-. Prestasuna: Aukeratu izan diren konpainiek azokaren datak gorde behar izango dituzte eta prest egon Umore 
Azokarekin hitzemandako egun guztietan jarduteko. 
 
-. Emanaldiak: Konpainia bakoitzak gutxienez bi emanaldi egin behar izango ditu Azokak irauten duen egunetan 
zehar, hurrenez hurren  banatuko direnak. 
 
-. Ikuskizunaren aldaketak:  Konpainiak Azokan proposatutako ikuskizuna aurkeztuko du, eskaeran agertu izan 
dituen baldintza eta banaketa guztiak betez. Konpainiak aldaketarik egiten badu, hitzematen du ahalik eta lasterren 
jakinaraziko diela Azokaren koordinatzaileei.  
 

 
-.  Aukeratutako konpainiek konpromisoa hartuko dute ikuskizunean lan egingo  duten kide guztiei alta emango 
dietela, halaber, lan-arriskuen prebentzioari dagokion domukumentazio guztia behar bezala izango dutela. 
 
 



                                   

 

-.  Baldintza ekonomikoak: Programan parte hartuko duten konpainiek ordain ekonomikoa jasoko dute, lehenago 
alde biek adostutakoa, dagokion faktura bidali eta gero. 

 
 

-. Azokak eskatutako estatistika- eta merkatu-ikerketetan elkarlanean aritzea. 
 
 
 
Ostatua eta mantenua 
Pertsona-kopurua 
Konpainien ostatu eta mantenuaren erreserba eta ordainketa egin ahal izateko antolatzaileek konpainiaren kide gisa 
kontabilizatuko dituzte ikuskizunean parte hartzen duten aktoreak gehi pertsona bat ( bi gau-ikuskizuna bada) 
teknikari bezala 
 

 
Mantenua 
Antolatzaileek ostatu-leku bat aukeratuko dute Leioan, ekitaldia egiteko tokitik hurbil izango dena, eta catering-
txartelen bidez bideratuko da; txartelak ostatu-leku horretan bakarrik erabili ahal izango dira. Konpainien 
jatorduak bere emanandien egunen eta orduen arabera antolatuko dira.  
 

Ostatua 
Leioan ostatua izateko ohe eta hotel gutxi dagoenez, antolatzaileek konpromisoa hartuko dute konpainien ostatu-
gastuak ordaintzeko, berorien egoitzaren kokagunearen  eta hitzemandako emanaldien egun eta ordutegien 
arabera.  
 
Baldintza teknikoak 
Azokak konpainien beraien azpiegitura teknikoa sendoagotuko du ikuskizun bakoitza ahalik eta baldintzarik 
hoberenetan eman ahal izateko beharrezko ikusten dena erabiliz, beti ere fitxa teknikoa bidali izan badute aurrez 
ikusitako epe barruan, arduradun teknikoak adostu eta sinatu ostean. 

 
Ez da hornituko ez material eszenografikoz ez  suntsikorrez (gelatina, lanpara, piroteknia…), ezta musika-tresna, 
linolio edo ikus-entzunezko proiektagailuz ere.  
 
Umore Azokako teknikariek ekipoak jartzeko ardura dute eta beren laguntza eskainiko dute muntaketan. 
 
Konpainiaren teknikariek muntaketaren eta funtzioa betetzearen ardura dute. 
 
Konpainiaren ordezkaria 
Ordezkari/sustatzaile/banatzaile bezala agertzeko konpainia bakoitzak izandatutako pertsonak akreditazioa eta 
ostatua izango ditu azokak irauten duen bitartean  antolatzaileek ordainduta. 
 
Hitzarmena sinatzea 
“Parte hartzeko baldintza” hauek konpaniak eta UMORE AZOKA - Leioako Artisten Kaleko Azokaren antolatzaileek  
sinatuko duten hitzarmenaren menpe daude. 
 


