
 

HELBURUA: 
Teknika eta materialak desberdinekin tratatu ondo-
ren, arabera ezin hobea lortzeko baliabide erakargarri 
eta polifazetiko bat, Impactodan erabilez ikaslea dugu 
helburu. 
Arlo eta ezangarri ezberdinetako kaskoak sortu eta 
eraiki. Moldeak egin beharrean ikasleak aurretik egin-
dako lanekin eta lodiera desberdinetako plakak erabi-
liz. 
 

HARTZAILEAK:  
Zuzeneko ikuskizunen arloko teknikariak, Txotxongi-
loen diseinatzaileak, txtotxongilo konpainiak, tresne-
ria arduradunak, Arte Ederren, Arte Eszenikoen mas-
terraren, eszenografoak, jantzigintza eta karakteriza-
zio-teknikariak, Arte Ederren eta Arte Eszenikoen 
masterraren, antzerki eskoletako eta L.H.ko... 
 

EDUKINAK:  
• Nola eraiki eta zeintzu material erabili. Sormen po-

sibilitateen ahozko azalpena.  
• Irudizko edo historiaren garai desberdinetako kas-

koen modelaketa, lodiera ezberdinetako Impacto-
dan plakak erabiliz 

• Azken ikutuak eta amaitutzat eman.. 
 

PARTE HARTZAILE KOPURUA: 12 

 
 
 

 
MATRIKULAREN PREZIOA: 
ATAEko bazkideak, elkartutako enpresa 
bakoitzaren lehen ikaslea eta Bilbao 
Eszenako erabiltzaileak....................................125 € 
Bestelakoak......................................................175 € 
 

MATRICULAZIOA:  
Plazak emango dira ikastaroaren matrikularen   
zenbatekoa ATAEren edozein kontutan sartzearen 
ordenaren arabera (BBK: 2095 0000 70 
9103906098; La Caixa: 2100 4817 18 
2100174459). “Kontzeptua” atalean ikaslearen    
izena jarri behar da eta datuak(izen-abizenak, NAN, 
helbide postala, telefonoa, e-maila) eta curriculuma 
info@atae.org helbidera bidali.  
 

IZENA EMATEKO EPEA:  
2016ko apirilaren 18, edo plazak bete arte. 
 

MATRIKULAREN ZENBATEKOAREN 
ITZULKETA:  
Onartuak ez diren ikaslegai guztiei matrikularen 
zenbateko osoa itzuliko zaie. Antolatzaileek        
matrikularen zenbatekoa itzuliko dute eskaera    
justifikatuta dagoenean. 2016-4-16tik  aurrera aur-
keztutako eskariek ez dute dirua itzultzeko eskubi-
derik ango. 
itular de la matrícula (Nombre y apellidos, DNI,  Di-
rección Postal, teléfono, E-mail) a info@atae.org.  
 

ATAEk (Arte Eszenikoen Teknikarien Elkarte   
Profesionala) eta Bilbao Eszenaren laguntzarekin  

antolatzen du ikastaro hau. 

 

Bilbao Eszena 

(Juan de Gardeazabal, 3. (Fikako kantoian) BILBAO) 

Irakaslea: José Alberto Maldonado 
 

Ordutegia: (20 eskola ordu) 

9:30 - 14:30  

Datak: 2016ko apirilaren 25-28   

 

 

 

Construcción  

de cascos para uso teatral 

con modelado de planchas 

de Impactodán 

OHARRA:  
Ikastaroa egiteko 
beharrezkoak diren  
m a t e r i a l a k 
(Impactodám, pega-
mentua, hagatxoak, 
margoak, etab.) 
antolatzaileek eskei-
niko dituzte.  

 

Construcción  

de cascos para uso teatral 

con modelado de planchas 

de Impactodán 

 

 

Ikasle bakoitzak   

kuterra eta artaziak 

eraman beharko  


