
 

 
San Frantzisko, Bilbo Zaharra eta Zabala auzoetan elkarlaneko 
kultur proiektuetarako deialdi irekia 
 
 

1. ZER DA GAU IREKIA 

 
San Frantzisko, Bilbo Zaharra eta Zabala auzoetako kultur jaialdi partehartzailea da. Sarean 
elkarteak kudeatutako proiektua, 2020an bederatzigarren edizioa ospatuko du.  
 
Gau Irekia abenduko larunbat batean zehar izaten da, eta artista, erakunde, saltoki eta 
auzokide anitzak batzen ditu. Programa deialdi ireki baten bidez diseinatzen da, eta 
jarduerak mota guztietako espazioetan egiten dira. 
 
Los objetivos del evento son dar a conocer la actividad sociocultural de los Barrios Altos, 
potenciar la participación ciudadana en la vida cultural local y fomentar la colaboración entre 
agentes locales. 
 
Ekitaldiaren helburuak honako hauek dira: Auzo Garaietako jarduera soziokulturala 
ezagutaraztea, tokiko bizitza kulturalean herritarren parte-hartzea sustatzea eta bertoko 
eragileen arteko lankidetza piztea. 
 
Gau Irekiari buruz informazio gehiago nahi izanez gero, sakatu hemen. 
 
 

2. LUZATU GAU IREKIA 2020 

 
Gau Irekia programaren ondorioak luzatzeko eta helburuetan eragiteko Luzatu Gau Irekia 
sortu zen. Lankidetza eta harreman proiektuak babestu nahi ditu, arteak eta kulturak San 
Frantzisko, Bilbo Zaharra eta Zabala auzoetan bizikidetza hobetzen eta gizarte-sarea 
indartzen lagunduko dutenak. 
  
Lankidetza- eta harreman-proiektuak babestu nahi ditu, arteak eta kulturak bizikidetza 
hobetzen eta gizarte-sarea indartzen lagunduko dutenak San Frantzisko, Bilbo Zaharra eta 
Zabala auzoetan. 
 

 

https://sarean.info/?lang=eu
https://gauirekia.com/?lang=eu


 

        
 

Deialdi ireki baten bidez, tokiko kolektiboen arteko lankidetza proposatzen eta sormen 
artistikoaren bidez komunitateen helburu eta premiei irtenbide posibleak bilatzen dituzten 2 
edo 3 proiektu hautatzen dira. 
 
Proiektuak iraila eta abendua bitartean garatu behar dira. Emaitza edo prozesuaren itzulketa 
jaialdiaren egunean bertan erakutsi beharko da (2020an abenduaren 12a izango da). 
 
Hauek izan ziren aurreko deialdietan hautatutako proiektuak:: 
 
2019 
La Nave, Ane Rodriguez eta Maider Aldasoro, Nevipen Elkartearekin eta Okela-rekin 
elkarlanean 
Zimenduak, Argenis Mesa, Marta Brancas, Esti Maguregi eta Irune Lauzirika, Mujeres del 
Mundo-rekin, La Posada de los Abrazos-ekin, Galtzagorri-rekin eta Askabide-rekin 
elkarlanean  
Sanfran, mahaira!, Cocinar Madrid San Frantziskoko auzokideekin 
 
2018 
Antitour, Olatz Gorrotxategi, Teresa Villaverde eta Marta Álvarez San Frantziskoko 
auzokideekin 
Huerto Azotea 34, KoopSF34, San Franeko Hiri Ortua, Harrobia eta CEAR 
Vamos a hacer una peli, Ane Rodriguez eta Maider Aldasoro Nevipen Elkartearekin 
 
 

3. PARTE-HARTZAILEAK 

 
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. HAUTAPEN IRIZPIDEAK 

 
Proposamenek bat egin beharko dute Sareanen eta Gau Irekiaren balio eta ikuspegiarekin: 
 

 

https://gauirekia.com/2019-luzatu-eu/la-nave/?lang=eu
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- kultur 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 edo genero 

kontuetan  
- gogoeta eta ekintza bultzatzen dituzten proiektuak 

 
- euskera: euskararen erabilera edo euskal kultura sustatzen dituzten proiektuak 

 
 

5. BESTE KONTU PRAKTIKOAK 

 
Deialdiaren datak 
Ekainaren 22tik abuztuaren 1era 
 
Aukeraturiko proiektuen kopurua 
2 eta 3 (proiektua aurrera eramateko jasotako diru laguntzen araberakoa izango da). 
 
Ebazpena 
Irailaren 1a 
 
Aukeraketa 
Sareaneko elkartekideek osatuko dute. 
 
Aukeraturiko proiektuen iraupena 
Sormen prozesua irailaren 14aren eta abenduaren 12aren artean burutuko da. Gau Irekian 
sortze prozesuaren emaitza edo adierazgarria aurkeztu beharko da. 
 
Diru-hornidura 
3.000€ (gordinak, zergak kanpo) soldatak eta materialak ordaintzeko.  
Artistak/kolektiboak diru kopuru honen gaineko faktura bakarra igorri beharko du. 
 
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 

 
Interesdunek gauirekia@sarean.info posta elektronikora bidali beharko dute proposamena, 
gaian “Proposamena Luzatu Gau Irekia 2020” adieraziz, dossier bakar batekin eta 
informazio honekin: 
 

- Proposamenaren laburpena (gehienez 400 hitz). 
- Proiektuaren helburuak. 
- Proiektua gauzatzeko beharrak: espazioa eta materialak. 
- Partaideen kurrikuluma / portfolioak. 
- 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 koordinatzaileekin: 
Sandra Amutxastegi 629 01 35 24 // Maria Larramendi 685 77 20 99 
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