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1. ERAKUNDEAREN AURKEZPENA 
 

HELBURUAK 

• Arte Eszenikoen barruan gure lanari duintasun publiko eta profesionala 
eman eta gure konpromezu pertsonal eta profesionala  bertan hedatzea, 
kulturaren hedapenean gure lanak, horretan parte handia duen heinean,  
merezi duen ezagutza jaso dezan. 

• Arte Eszenikoen teknikarien lan baldintzak hobetu, erakunde sindikalen 
eskumenen esparrutik kanpo dauden alorretan. 

• Ikerketa eta prestakuntza sustatu arte eszenikoekin erlazionatutako esparru 
guztietan, horrela gure alorrean parte hartzen duten giza elementu eta 
kolektibo guztien arteko eztabaidarako foro amankomuna sortuz. 

• Gizartearen ondarea denez, euskara gure Elkartearen barruan maila 
guztietan gara dadin lortu. Era berean, beste autonomia erkidegoen 
hizkuntzak ere bultzatu egingo ditugu. 

 
 

SARRERA 

 
ATAE Euskadin sortu zen 2002ko urtarrilaren 8an, 19 bazkide fundatzaile izan 
zituelarik. 
Bere hastapenetako estatutuak indarrean izan ziren 2005eko maiatza arte, 
haien erreforma partziala egin zenean. Garai hartan beste autonomia 
erkidegoko bazkide berri asko heldu zitzaizkigun, eta beharrezkoa ikusi genuen 
haien berezko hizkuntzen alde egitea, euskararen kasuan egiten genuen 
moduan. 
 
 

JARRAITZEN DITUEN HATSARRE EDO BALIOAK 

 
Partaide izateaz harro sentitzen garen lan esparruaren langileen DUINTASUN 
pertsonal eta profesionala. 
Arte Eszenikoen beste langileekiko eta teknikariekiko ELKARTASUNA ETA 
KONPROMEZUA. ONDARE KULTURALAREN ERRESPETUA ETA 
SUSTAPENA eta, bereziki, eremu urriko hizkuntzena.  
BEREIZKERIAREN KONTRAKO BORROKA, genero, arraza edo kulturarekiko 
aurreiritzirik ez dituen lan esparru eta gizartearen sorreran parte hartuz.  
Arte Eszenikoen arloan inplikatuta dauden parte guztiekin ELKARLANEAN 
aritzeko prestutasuna.  
 
 

ERAKUNDEAREN LANAREN ONURADUNAK 

 
Lehenengo eta behin, teknikariak eta elkartutako enpresak. Bigarrenez, Estatu 
Espainoleko Arte Eszenikoen teknikari guztiak, ATAEren jarduera gure lan 
arloaren hobetzearen alde egiten duelako, berezkoak dituen alde profesional eta 
sozial guztietan. Hirugarrenez, zuzeneko ikuskizunetan parte hartzen duten 
guztiak (antzokiak, enpresak, ikuslegoa...), teknikarien konpromezuak eta 
profesionalizazioak eragin zuzena bait dauka egite kulturalaren kalitatean, azken 
produktutzat  
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2. ANTOLAKETARAKO ETA FUNTZIONAMENDURAKO 
EGITURA 
 

EGITURA OROKORRA    

    

••••    Asanblada    

••••    Zuzendaritza Taldea 
 

ASANBLADA 
Elkartearen erakunde gorena da eta Elkarteko bazkideak Asanblada Nagusiaren 
kide dira eskubidez. Elkartearen bazkideek, legearen arabera eratutako Asanblada 
Nagusian bilduta, Elkartearekin zerikusia duten gaiei buruzko  bete beharreko 
erabakiak hartuko dituzte, gehiengoaren arabera.  
 
 Asanbladak, besteak beste, ondoko ahalmenak ditu: 
-Elkartearen estatutuak aldatzea  (Ezohiko Asanblada Nagusia bilduta)   
-Bazkideen interesen lege ordezkaritzari, kudeaketari eta defentsari buruzko 
akordioak hartzea.  
-Zuzendaritza Taldearen jarduera eta kudeaketa kontrolatzea.  
-Urteko gastuen eta diru sarreren aurrekontuak eta urteko jardueren txostena 
onartzea. 
-Zuzendaritza Taldearen kideak aukeratzea, kargutik kentzea eta aldatzea. 
-Elkartearen helburuak betetzeko aukera emango duten jarduerarako hari 
orokorrak ezartzea. 
-Elkarteko bazkideek ordaindu beharko dituzten kuotak ezartzea. 
-Elkartea desegin eta likidatzea.  
-Zuzendaritza Batzak proposatuko duen Barne Funtzionamendurako Araudia 
onetsi 
 
 

ZUZENDARITZA TALDEA 
Zuzendaritza Taldea osatzen duten karguak ez dira ordainduak izango eta hauek 
betetzen dituzten kideak gutxienez urte beteko epean egongo dira karguan. 
Ondoko hauek osatuko dute, gutxienez: Presidentea, Idazkaria, Diruzaina eta 
Batzordekide bat. Berezkoak dituen eskumen batzuk ordezka ditzake komisioetan 
edo lan taldeetan, eta hartzen dituen erabakiak Akta Liburuan agertu beharko dira.  
Zuzendaritza Taldearen funtzioak ondoko hauek dira: 
-Elkartearen ordezkaritza, zuzendaritza eta administrazio lanak burutzea. Halaber, 
Asanblada Nagusian hartutako erabakiak bete eta betearazi beharko ditu.  
-Erakunde publiko edo pribatuekin izan beharreko harremanei buruzko akordioak 
hartzea. 
-Elkarteak behar dituen langileak kontratatzea. 
-Estatutuetan aurreikusi ez den edozein kasuren gainean behin behineko 
ebazpena hartzea, Asanblada Nagusiari adieraziz. 

 
-Presidentea: Elkartearen zuzendaritza eta legezko ordezkaritza eramaten ditu 
aurrera. Asanblada Nagusian eta Zuzendaritza Batzan sortzen diren eztabaidak 
zuzentzen ditu. Berdinketa gertatzen denean, duen kalitatezko botoarekin ebatzi 
egiten du.  Asanblada Nagusiaren eta Zuzendaritza Taldearen bileren deialdiak 
ezartzen ditu. Zuzendaritza Taldearen Idazkariak prestatzen dituen aktak eta 
ziurtagiriak ikuskatzen ditu. Gaur egungo presidentea: Elías Otaola Gallardo. 
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-Idazkaria: Elkartearen dokumentazioa zaintzearen arduradura da; Asanblada 
Nagusiaren eta Zuzendaritza Taldearen bileren aktak jaso, idatzi eta sinatu egiten 
ditu; ziurtagiriak idatzi eta baimentzen ditu eta bazkideen erregistro liburua 
eguneratu egiten du. Gaur egungo idazkaria: José Justo Ozaeta Álava. 
 
-Diruzaina: Elkartearen baliabideak zaindu eta kontrolatu egiten ditu. Kaxa liburua 
eguneratzen du, kuoten ordainagiriak eta  diruzaintzako gainerako agiriak sinatzen 
ditu eta Zuzendaritza Batzak onetsitako fakturak ordaindu egiten ditu: Santos 
García Lautre. 
 
-Batzordekideak: Parte hartze zuzena dute Zuzendaritza Batzaren bileretan eta 
honek agindutako lanak betetzen dituzte. Gaur egungo batzordekidea: Íñigo 
Ayarza Ballester. 
 
 

BAZKIDEAK 

 

-Bazkide fundatzaileak: (19)  
Jon Joseba Mesperuza Barreras,  
Aitor Agorria Ariznabarreta,  
Andoni Garaizar Olaizola,  
Elías Otaola Gallardo,  
Juan Carlos Telletxea,  
Iñigo Alday Sarria,  
Rafael Oteo Gancedo,  
Gabriel Corral Mariscal,  
Aitor Borga Rodríguez,  
José Carlos Martínez,  
Carlos Digón Lastra,  
Gaizka Ibarluzea Agirre,  
Sergio Berasaluze Ajuria,  
John Luhman Etxebarria,  
Jesús Javier Berrojalbiz Jato,  
José Justo Ozaeta Alava,  
Joseba Andoni Elezkano,  
José Óscar Zorrilla,  
Iñaki Mendizabal Madina. 
 
-Bazkide arruntak: 195 
 
-Elkartutako enpresak: 
ABS Iluminación, S.L. 
Alicia Suárez, S.L. 
Alboka, S.Coop. 
Eventox Ideas y Marketing, S.L. 
Global Servicios Culturales, S.L. 
Audiomic Producciones, S.L. 
Soinu eta Argia, S.L.unip. 
Ozenki Soinua-Argia, S.L.L. 
Pirotecnia Astondoa, S.A 
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-Boluntarioak: Elkarteak badu 14 bazkideren borondatezko lanaz profitatzeko 
aukera, beti ere lan arrazoien araberako gorabeherekin eta noizean behingo 
laguntzaile berriekin.  
 
-Ordaindutako langileak: Koordinatzailea. Emakumezkoa. 59 urtekoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. EKITALDI ETA IKASTAROEN ANTOLAKUNTZA 
 
 

Barruko ekintza formatiboa Data Parte hartzaileak 
15. Tailertxo Teknikoa: Backline: 
Conceptos básicos 

2015-2-3 11 

Ikastaroa: Construcción de máscaras, 
objetos y tocados (con Impactodán) 

2015-3-9/12 19 

VI Topagune Teknikoa: El video como 
complemento escénico (lehenengo txanda) 

2015-3-16 27 

VI Topagune Teknikoa: El video como 
complemento escénico (bigarren txanda) 

2015-3-30 24 

16. Tailertxo Teknikoa: Production Manager 2015-4-28 45 
17. Tailertxo Teknikoa: Eventos en espacio 
público 

2015-5-26 30 

Ikastaroa: Construcción de elementos 
escenográficos y utilería con cartón 

2015-6-22/26 12 

Ikastaroa: Videoproyección: integración e 
interacción con la escena 

2015-8-4/5 15 

Training básico y avanzado de Avolites 
titan v9.1 

2015-11-10/12 21 

Ikastaroa: Construcción de títere de mesa 
con manipulación con varilla (con 
Impactodán) 

2015-11-23/26 5 

Aurkezpena: Consola Digital CDC-6 de 
Cadac 15/12/10 

 
10 
 

Tailertxo Teknikoa: La Ley de PRL aplicada 
a las artes escénicas 

2015-12-15 9 

Tailertxo Teknikoa: Planificación técnica 
para bolos 

2015-12-16 11 
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4. PROGRAMEN ZERRENDA 
 
 
 

1. PROGRAMA :  ATAEKARIA aldizkaria 
Edukina: Bazkide, antzoki, eskola eta gure arloko enpresen, erakundeen eta 
profesionalen artean doako banaketa duen aldizkaria. Lehen bihilabetekaria 
izan zen, baina 2012ko urtarrilaz geroztik hiruhilabetekari bihurtu da. Artikuluak 
bidali izanaren eta eritzi sailaren bitarteko bazkideen parte hartzeko tresna. 
Gure lan arloko arazoez informazioa hartzeko bidea. 
Arte Eszenikoen teknikarientzako garrantzitsuak diren albisteak jakinarazten 
dituen hedabidea. 
Hartzaileen batazbesteko kopurua eta profila: Aldizkariak baditu 3.200 
hartzaile zuzenak. Bere ustezko hedapena 56.400 erabiltzaileena izan daiteke 
(3.200 zuzenak + 3.200 zeharrekoak, bazkide ez direnek iarkurtzen bait dute +  
web orriaren 50.000 irakurle –orriaren bisitarien kopuru osoaren %10, behetik 
jota egindako gutxigorabeherako kalkuluaren arabera-, argitaratu ditugun ale 
guztiak bertan bait daude irakurgai). Aldizkariaren hartzaileak zuzeneko 
ikuskizunetan aritzen diren profesionalak dira, hainbat adinetakoak.  
Iraupena eta datak: Bi ohiko ale argitaratzen dira (maiatzean eta irailean). 
 
 
 
 
 

2. PROGRAMA: ATAEren BIDERAGARRITASUNA 
AZTERTZEKO LAN TALDEA 

Edukina: 2014ko ekainaren 10eko Ezohiko Bilera Nagusian erabaki zen 
Elkartearen etorkizuneko bideragarritasuna gauzatzeko lan taldea sortzea. Lan 
taldearen partaide izateko ondoko elkartekide hauek eskeini zuten euren burua: 
 -Alaine Arzoz, José Justo Ozaeta, Gorka Cámara, Elisa Espina, Andoni 
Garaizar, Patxi Pascual, Beñat Barrondo, Ibai Legarreta eta Andoni Garaizar. 
Beranduago Gaizka Rementeriak ere eman zuen izena.  
Lan talde honen betebehar zehatzak ondoko hauek dira: 
-Lan-ereduak zehaztea. 
-Urtean zehar garatuko diren lan-ildoak sortzea. 
-Elkartearen oinarriak aktibatzea eta helburuak oinarrien mugimenduaren 
bitartez ezagutaraztea. 
-Bilera berrira deitzea. 
Lan talde honek interesa duten elkartekide guztiak onartuko ditu bere baitan. 
Hartzaileen batazbesteko kopurua eta profila: Ezinezkoa da lan talde honen 
eragina zehazki neurtzea, honek inplikatzen baititu bai elkartekideak, baita 
sektoreko enpresak zein profesionalak. 
Iraupena eta datak: Lan taldeak hainbat bilera egin zituen 2015ean zehar 
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3. PROGRAMA: ALORREKO LAN ARAUDIA ERREGULATZEKO 

LAN TALDEA: Irregulartasun txostenak jarraitzea  
Edukina: Aurkeztutako irregulartasun txostenak jaso, jarraipena egin eta 
arazoa konpondu. 
Hartzaileen batazbesteko kopurua eta profila: Gure lan honek bere helburua 
betetzea zenbat inplikaturi legokioke ezinezkoa dugu jakitea, zeren eta honen 
emaitzak oso garrantzitsuak bait dira bai alorreko langilegoa eta enpresentzako, 
bai erakunde publikoentzako, baita kontsumitzaileentzako ere. 
Iraupena eta datak: Taldea 2005eko erdialdean hasi zen lanean, eta 
taldekideak etengabeko jardueran aritu izan dira, aldian behingo bileretan 
elkartuta.  
 
 
 
 

4. PROGRAMA : BILBAO ESZENAREKIN  ELKARLANEAN 
VI.Topagune Teknikoa: El vídeo como complemento escénico 

Edukina: Bilbao Eszenak babestutako programa honen asmoa da 
ikusentzunezko sistema modularrak sortu, integratu eta fusionatzea, gero 
zuzeneko ikuskizunen garapenean aplikatzeko.  
Hori egiteko, hainbat tresna aztertzen ditu (merkatuan dauden software eta 
hardwarea) elkarren artean egokitzeko eta, horrela, ahalmen ezberdinak izango 
dituen tresna berria sortu.  
Seigarren Topagunearen muina izan zen bideoa eszena-osagarri moduan 
hartuta, eta ondoko gai hauek landu ziren: ikusentzunezko diseinuak sortzeko 
arauak, ohikoak diren baldintza teknikoak (optikak, lumenak, distantziak...), 
edukin propioak sortzeko erak eta, azkenik, gehien erabiltzen diren softwareen 
gaineko begirada (Qlab, Modul8, Resolume…) 
Ikastaroak sortutako jakinmin handiak behartu gintuen bi txanda antolatzera. 
Zigor Gorostiola koordinatzaile lanetan aritu zen, eta David Bernués 
txostenemaile. 
Hartzaileen batazbesteko kopurua eta profila: Topaguneren hartzaileak arte 
eszenikoen teknikariak, konpainia profesional zein amateurrak, musika-taldeak, 
aretoen kudeatzaileak... izan ziren. 
Guztira 51 profesionalek hartu zuten parte, txanda bitan banatuta. 
Iraupena eta datak:  Lehenengo txanda 2015eko martxoaren 16an izan zen,  
17,00etatik 20,00etara. 
Bigarren txanda 2015eko martxoaren 30ean izan zen, 17,00etatik 20,00etara. 
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5. PROGRAMA: BILBAO ESZENAREKIN  ELKARLANEAN 
15-18 Tailertxo Teknikoak 

Edukina: Ekimen honen bitartez, ikasleek zuzeneko ikuskizunen 
profesionalentzako oinarrizkoak diren tresna edo teknikei buruzko ezagupen 
zehatzak lortzea izan da helburua, denbora laburrean eta merke. 
Bilbao Eszenak tailertxoa egiteko aretoa utzi zigun.  
 
-15. Tailertxo Teknikoa: Backline: Conceptos básicos. Backline teknikari 
baten lanaren nondik norakoak azaltzeko tailertxoa. Bere funtzioak definituko 
dira, musika talde edo eta musika kontzertu baten testuinguruan. Bere 
egitekoak zehaztuko dira, bere lanaren alde teknikoa eta musikariarekin zein 
gainontzeko ikuskizunetako teknikariekin izan beharreko harremanaren 
nolakotasuna jorratuz. 
Txostenemailea: Xabier Sologaistua (Call and Play) 
 
-16. Tailertxo Teknikoa: Production Manager. Produkzio lanaren garapena, 
hasieratiko lanetatik etxera itzuli arte. Besteak beste, logistika, aurrekontuak, 
negoziaketa, lan taldeen kudeaketa, kontratazioa landuko dituen Tailertxo 
Teknikoa izango da. ‘Production manager’ on batek kontutan hartu beharreko 
guztiari errepasoa egingo zaio.  
Txostenemailea: Eneko Gurrutxaga (Last Tour International). 
 
-17. Tailertxo Teknikoa: Eventos en espacio público (trámites con el 
Ayuntamiento). Inoiz publikoa den guneren baten ekitaldi bat antolatu behar 
izatekotan, baimenak nola kudeatu jakin ahal izateko tailertxoa dugu oraingoa. 
Txostenemailea: Carlos Javier Gorostiola. 
 
 -18. Tailertxo Teknikoa: La Ley de PRL aplicada a las artes escénicas. 
Tailertxo Tekniko honen ardatza da LAP legea eta bere aplikazio logikoa, 
zentzuzkoa eta ulerterreza taula gainean: Laneko arriskuak nola antzeman, 
identifikatu eta aurre egin, kamioien deskargatik hasita eszenografiak, 
argiztapena eta soinua jarri arte; EPIak, zer dira eta zeintzuk erabili behar dira 
egoera bakoitzean. 
Txostenemailea: Elías Otaola. 

Hartzaileen batazbesteko kopurua eta profila: Tailer guztien hartzaileak arte 
eszenikoen teknikariak, konpainia profesionalak ala amateurrak, musika-taldeak 
eta aretoen kudeatzaileak izan dira.  
-15. Tailertxoa: 11 profesionalek hartu zuten parte. 
-16. Tailertxoa: 45 profesionalek hartu zuten parte. 
-17. Tailertxoa: 30 profesionalek hartu zuten parte. 
-18.Tailertxoa: 9 profesionalek hartu zuten parte. 
Iraupena eta datak:  
-15. Tailertxoa: 2015eko otsailaren 3an, 17:00etatik 20:00etara. 
-16. Tailertxoa: 2015eko apirilaren 28an, 17:00etatik 20:00etara. 
-17.Tailertxoa: 2015eko maiatzaren 26an, 11:00etatik 14:00etara eta  
17:00etatik 20:00etara.  
-18. Tailertxoa: 2015eko azaroaren 15ean, 17:00etatik 20:00etara.  
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6. PROGRAMA : BILBAO ESZENAREKIN ELKARLANEAN   
Ikastaroa: Construcción de máscaras, objetos y tocados  

(con Impactodán) 
Edukina: Baliabide erakargarri eta erabilera anitzekoa den Impactodám 
izeneko materiala erabiltzen ikastea da ikastaro honen helburua, objektuak, 
maskarak eta burugainekoak egiteko. 
Ikasleei erakusten zaizkie elementuak eraikitzeko eta sortzeko teknika 
ezberdinak, molderik erabili gabe, ikasleek beraiek aurretik egindako 
zirriborroari jarraituz lodiera anitzetako xaflak modelatuz.  
Irakaslea: José Alberto Maldonado. 
Hartzaileen batazbesteko kopurua eta profila: Ikastaroan 19 ikasle izan 
ziren. Ondoko hauei egon zen zuzenduta: zuzeneko ikuskizunen arloko 
teknikariak, eszenografia-diseinatzaileak, eszenografoak, tresneria 
arduradunak, jantzigintza eta karakterizazio-teknikariak, Arte Ederren, Arte 
Eszenikoen masterraren, antzerki eskoletako eta L.H.ko ikasleak. 
Iraupena eta datak: : Ikastaroak 20 ordu iraun zuen eta Bilbao Eszenako 
aretoan egin zen, 2015eko martxoaren 9tik 12ra. 
 

7. PROGRAMA: BILBAO ESZENAREKIN ELKARLANEAN 
Ikastaroa: Construcción  de elementos escenográficos y utilería 

con cartón 
Edukina: Ikastaro honen helburua da material ekologiko eta ekonomikoa den 
kartoiak eskeintzen dituen aukerak ezagutzea, eta  eszenografia batean sar 
daitezkeen elementuak, edo giroak sortzeko (erakuslehioak, azokak...) 
elementuak egiteko hainbat teknika erakustea. 
Baita kartoiak duen erresistentzia eta hainbat forma sortzeko duen gaitasuna 
ere ezagutzea. 
Irakaslea: Maite Gastañaga. 
Hartzaileen batazbesteko kopurua eta profila: Ikastaroan 12 ikasle izan 
ziren. Ondoko hauei egon zen zuzenduta: zuzeneko ikuskizunen arloko 
teknikariak, eszenografia-diseinatzaileak, eszenografoak, tresneria 
arduradunak, jantzigintza eta karakterizazio-teknikariak, Arte Ederren, Arte 
Eszenikoen masterraren, antzerki eskoletako eta L.H.ko ikasleak... 
Iraupena eta datak: : Ikastaroak 20 ordu iraun zuen eta Bilbao Eszenako 
aretoan egin zen, 2015eko ekainaren 22tik 26ra. 
 

8. PROGRAMA: BILBAO ESZENAREKIN ELKARLANEAN 
Ikastaroa: Construcción  de títere de mesa con manipulación 

con varilla (con Impactodán) 
Edukina: Hagatxoen bitartez eskuztatzen diren mahaiko txotxongiloak sortu, 
molderik erabili gabe, hainbat lodierako xaflak modelatuz, ikasleek eurek 
aurretik egindako zirriborroari jarraituz.  
Irakaslea: José Alberto Maldonado. 
Hartzaileen batazbesteko kopurua eta profila: Ikastaroan 5 ikasle izan ziren. 
Ondoko hauei egon zen zuzenduta: zuzeneko ikuskizunen arloko teknikariak, 
txotxongiloen diseinatzaileak, txotxongilo-konpainiak, tresneria arduradunak, 
Arte Ederren, Arte Eszenikoen masterraren, antzerki eskolen eta L.H.ko 
ikasleak...  
Iraupena eta datak: Ikastaroak 20 ordu iraun zuen eta Bilbao Eszenako 
aretoan egin zen, 2015eko azaroren 23tik 26ra. 
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9. PROGRAMA: BILBAO ESZENA eta BOFILL ASOCIADOSekin 

Training básico y avanzado de Avolites Titan v9.1 
Edukina: Oinarrizko ikastaroa zuzenduta dago sistema ezagutu nahi duten eta 
aurretiko eskarmenturik ez duten lagunei. Ikastaro aurreratuaren hartzaileak 
dira eskarmentua duten profesionalak edo oinarrizko ikastaroa egin duten 
ikasleak.  
Hartzaileen batazbesteko kopurua eta profila: Ikastaroan 21 ikasle izan 
ziren.   
Iraupena eta datak: Lehenengo ikastaroa 2015eko azaroaren 11ean izan zen, 
9:00etatik 14:00ak arte eta 15:00etatik 20:00ak arte. 
Bigarren ikastaroa 2015eko azaroaren 12an izan zen, 9:00etatik 14:00ak arte 
eta 15:00etatik 18:00ak arte. 
Biak ala biak Bilbao Eszenan egin ziren. 
 
 
 

10. PROGRAMA: BILBAO ESZENA eta SOINUA|PROrekin 
Aurkezpena: Mesa de sonido CDC-6 de Cadac 

Edukina:  Britainia Handiko Cadac enpresaren CDC-6 kontsola digitalaren 
aurkezpen praktikoa, soinu-kontsolen belaunaldi berriaren ordezkari den 
modelo honek daukan interfaz grafiko iraultzailea ezagutzeko. 
Hartzaileen batazbesteko kopurua eta profila: Ikastaroan 10 ikasle izan 
ziren.   
Iraupena eta datak:  Aurkezpena Bilbao Eszenako aretoan izan zen 2015eko 
abenduaren 10ean,  12:00etatik 14: 00ak arte eta16:30etatik 18:00ak arte. 
 
 
 

11. PROGRAMA:  SOCIAL ANTZOKIAREKIN (Basauri) 
Ikastaroa: Videoproyección: integración e interacción con la 

escena  
Edukina: Bideoproiekzioa eszenan erabiltzeko oinarrizko alderdi teknikoei 
hurbilketa egitea, eta kontrolerako hainbat elementuekin batera eskeintzen 
dituen aukerak aztertzea. Bideoproiekzioa eszenan integratzeko dauden 
tresnak (softwarea eta hardwarea) ezagutzea. 
Irakaslea: Javier Andraka. 
Hartzaileen batazbesteko kopurua eta profila: Ikastaroan 15 ikasle izan 
ziren.   
Ondoko hauei egon zen zuzenduta: zuzeneko ikuskizunen arloko teknikariak, 
eszenografoak, Arte Ederren, Arte Eszenikoen Masterraren eta antzerki eskolen 
ikasleak… 
Iraupena eta datak:  Ikastaroak 10 ordu iraun zuen eta Basauriko Social 
Antzokiko aretoan egin zen, 2015eko abuztuaren 4tik 5era. 
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12. PROGRAMA: ERRENTERIKO UDALAREKIN ELKARLANEAN 
Tailertxo teknikoa: Planificación Técnica para bolos  

Edukina: Tailertxo Tekniko honetan landuko da fitxa eta eskaleta teknikoak  
nola egin, aztertu eta egokitu zuzeneko ikuskizunetara (eszenatokien planoak, 
argiak, backline, eszenografia, soinua...),  eta zuzenduta dago bai jiran dauden 
teknikariei, baita antzokiko bertako teknikariei ere. Tailertxoko ikasleen 
zalantzak argituko dira eta geure rider propioak sortzeko aholku interesgarriak 
eman ere.  
Hartzaileen batazbesteko kopurua eta profila: zuzeneko ikuskizunen 
teknikariak, programatzaileak, konpainiak... 
Tailertxoan 11 partehartzaile izan ziren.  
Iraupena eta datak: Dantzagunea aretoan garatu zen Tailertxoa, 2015eko 
abenduaren 16an, 17:00etatik 20:00ak arte.  
 
 

13. PROGRAMA: ELKARTEKIDEENTZAKO SUSTAPENAK 
Edukina: Elkartekideentzako merkatal, osasun edo aisia arloetako abantailen 
kudeaketa (deskontuak arte eszenikoen azoketan, dendetan, ikuskizunen 
aretoetan, hoteletan, terapeuten kontsultetan, etab.) 
2015ean zehar, prestakuntza arloari dagokionez, ATAEko bazkideek 
deskontuak izan dituzte Eszenikak, Estaek edo 360º culturas-ek antolatutako 
ikastaroetarako matrikuletan.  
Hartzaileen batazbesteko kopurua eta profila: 195 elkartekide eta elkartutako 
9 enpresa. 
Iraupena eta datak: zehaztu gabea eta etengabea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

 
5. ZERBITZUEN ZERRENDA 
 

ZERBITZUAK DESKRIBAPENA 

Web orria Elkarteari buruzko informazio orokorra. Gure 
bazkideentzako eta alorrerako garrantzitsuak 
diren berrien informazioa, egunero gaurkotua. 
Lan eskeintza eta eskariei buruzko informazioa. 
Formakuntzari buruzko informazioa. Foroa. 
Estekak. 

 Ataekaria aldizkaria Bazkide, antzoki eta gure alorreko enpresei 
doan banatzen den bihilabetekaria. 
Elkartearen jarduera jakinarazteko hedabidea. 
Bazkideak parte hartzeko tresnaI. 
Alorreko arazoei buruzko informazioa jasotzeko 
tresna. 

Facebook Elkarteari buruzko informazio orokorra. 
Elkartearen jarduera jakinarazteko. Alorrerako 
garrantzitsuak diren berrien informazioa. 
Formakuntzari buruzko informazioa. 
Elkartekideen eta elkartekide ez direnen parte 
hartze aktiboa.   

Telefonoaren bidezko kontsulta Etengabeko arreta goizero, nahiz eta 
jendaurreko ordutegi "ofiziala" ondoko hau izan: 
astelehen, asteazken eta ostiraletan, 10etatik 
14ak arte.  

Zuzeneko arreta Etengabeko arreta goizero, nahiz eta 
jendaurreko ordutegi "ofiziala" ondoko hau izan: 
astelehen, asteazken eta ostiraletan, 10etatik 
14ak arte.  

Aholkularitza fiskala eta laborala Elkarteak kontratatutako Aholkularitza  
profesionalak eskeinitako zerbitzua. 

Irregulartasun txostenak 
bideratzea 

Bitartekaritza zerbitzua, bazkide eta indarrean 
dagoen legedia betetzen ez duten enpresen 
artekoa (segurtasuna, arriskuen prebentzioa, 
lan-legeak), arazoak eta irregulartasunak 
konpontzeko. Beharrezkoa den kasuetan, 
salaketak jartzen dira. 

Liburutegia Bibliografia-funtsaren kontsulta eta mailegu 
zerbitzua (monografiak, apunteak, aldian 
behingo argitalpenak, DVDak, CDak, lege 
testuak) 

Bazkideentzako sustapenak Bazkideentzako abantaila komertzialak, osasun 
arlokoak edo ludikoen kudeaketa (ikuskizun 
aretoetan, hoteletan, dendetan, terapeuteetan 
eta abarretan  lortutako deskontuak)  

Bilera gela Antzerki Baliabideen Zentroak utzitako aretoa. 
 


