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Gaztelekuaren programazioa 
Urria
Hilak 1 eta 8, ostegunak, eta 17, larunbata: ARTEAREN MUN-
DUKO EGUNA OSPATZEN.
Hilak 4, igandea: TOPAKETA
Hilak 10. larunbata, eta 15, osteguna: TXAPELKETAK. GÜITO ETA BUZZ
Hilak 18, igandea, eta 24, larunbata: ESKULANAK. KOLOREZKO 
GATZEZKO ONTZIA
Hilak 20, asteartea, eta 29, osteguna: ESKULANAK. HALLOWEEN
Hilak 23, ostirala, eta 24, larunbata: MASTERCHEF. MEXIKAR TAKOAK
Hilak 30, ostirala: ZINEKLUBA
Hilak 31, larunbata: HALLOWEEN JAIA

GauEgun
gaztelekua

Norberaren iragarkiak direnez gero, aldizkari hau ez da horien edukiaren egiazkotasunaren 
eran  tzule izango.

Eskein  tzen dut
Eskolak
*  Esperien tziadun irakasleak eskain tzen du in-

gelera eta musika eskolak umeen tzat, eta gaz-
telera eskolak a tzerrikoen tzat. Sara Lapuente. 
saralapuente@gmail.com. 628554693

*  Klase partikularrak: Errefor tzu orokorra 
Lehen hezkun tzatik ba txillergorarte- euska-

raz edo ingeleraz. Aitor Puerta. aitorpuer-
ta1988@gmail.com. 635759763

Salerosketak
*  Ingletadora salgai, egoera bikainean. Erabat 

berria, salneurria beheratuta 50€ (lehen 
eskuko prezioa 75€). Jose María Ruiz Amo. 
josemaríaruizamo@yahoo.es. 663538983

* Beldur Barik VI. ikus-en tzunezko Lehiaketa, Emakundek antolatu-
ta, hainbat erakunderen lagun tzarekin, 12 eta 26 urte bitarteko gazteei 
zuzenduta. Xedea da ikus-en tzunezko produkzioen bidez erakustea neska 
eta mutilek nola eran tzuten duten desberdintasun egoeren aurrean eta 
nola egiten dieten aurre indarkeria sexistaren adierazpenei Beldur Barik 
jarrerarekin, errespetuan, berdintasunean, askatasunean, autonomian, 
eran tzunkidetasunean eta indarkeriaren bazterketa irmoan oinarri tzen di-
renekin. Lanak aurkezteko epea azaroaren 11ra arte. Informazioa: www.
beldurbarik.org, jarrera@beldurbarik.org, eta 645 737 203 zenbakian.

* Bilboko Arte Ederretako Museorako BBK Bekak museoaren 
mendeurrenean hasitako jarduerarekin jarrai tzeko eta bere artistei, 
lanei eta bildumei buruzko ikerketak aurrera eraman ahal izateko. Ge-
hienezko iraupena urte batekoa izango da eta diru-kopurua 1.000€ 
hilean. Agiriak azaroaren 15a baino lehen aurkeztu behar dira Arte 
Ederretako Museoan. Informazio gehiago eta eskaera orria: https://
www.museobilbao.com.  

Aurrekontua hazi egin da, 18.000tik 22.000€-ra

Abian da VII. Wanted Ideia Lehiaketa, gazteen 
proiektuak bul tza tzeko

Gazteria Zerbi tzuak eta Ge txolan
Udalaren Ekonomia Sustapen eta 
Enplegurako Zerbi tzuak gazteen 
proiektuei lagun tzea helburu 
duen Wanted lehiaketaren oina
rriak one tsi dituzte. Zehazkiago, 
lehiaketa hau ideia edo proiektu
ren bat duten 18 urtetik 30 urtera 
bitarteko gazteen tzat eginda dago 
eta bere xedea hori gauza tzeko 
baliabideak eskain tzea da.
Aurreko aldietan bezala, eskudi
rutako sariez gain, irabazleei 
beste era bateko lagun tza ere es
kainiko zaie, hala nola aholkulari
tza profesionala, orientazioa, 
formakun tza, eta abar. Aurten, 
deialdirako aurrekontua 18.000 
€tik 22.000 €ra igo da, nahiz eta 
proiektu batek jaso dezakeen ge
hienezko lagun tza 10.000 €koa 
izango den.
Denak, edo ia denak, balio du 
Wanted lehiaketan: beraz, ho
nako proiektu motak aurkez dai
tezke: an tzezlan txikiak, perfor
manceak, filma laburrak egitea, 
erakusketak, enpresa proiektuak, 
edozelako lehiaketak antola tzea, 
udalerrirako interesgarriak izan 
daitezkeen web orriak, blogak, 
etab. egitea, aisialdi jarduerak, 
hala nola ikastaroak eta tailerrak, 
gizarte arazoetan sentibera tzeko 
proiektuak, euskararen erabilera 
susta tzeko proiektuak, hi tzaldiak 
bezalako dibulgaziozko proiek
tuak, eta abarrekoak. Hau da, oro
tariko proiektuak, berriak izan ala 
ez, baldin eta Ge txoren gizarte, 
ekonomia edo kultura aberasten 
badute.

Prozedura
Prozedura oso erraza da. Urria
ren 12tik azaroaren 3ra bitartean 
proiektuaren zirriborro bat aur
keztu behar da, deialdiarekin ba
tera one tsi den gidoiari jarraituz. 
Horren ondoren, talde susta tzaile 

guztiak lan saio batera gonbi
datuko dira proiektuei buruz 
hausnartu eta, behar izanez gero, 
proiektuok berriro egin eta hobe
tzeko.
Iazko lehiaketan bezala, aurten 
ere susta tzaileei proiektuak lan
tzen lagun tzeko bi lantegi eskai
niko zaizkie. Bata urriaren 21ean 
eta bestea azaroaren 25ean. Au
rretik izena eman behar da.

Deialdiaren oinarriak, bai eta 
gidoia bera eta gainon tzeko 
eranskinak ere, edozein Herri
tarren Arretarako Bulegotan, 
Ge txolanen Bulegoetan, Gazte 
Informazio Bulegoan (bertan in
formazio osagarria emango da) 
edo www.ge txo.eus/gazteria web 
orrian. Informazio gehiago Gazte 
Informazio Bulegoan (Tangora e
txea, 944.660.353).

Europako Parlamentuak bere Estrasburgoko egoi tza (Fran tzia) 
zabalduko die Europa osoko 7.000 gazteri, Europan erabakiak 
har tzen dituztenekin bil tzera gonbidatuz. Gazteek, 2016ko maia
tzaren 20tik 21era, gazteei eta irtenbide berri tzaileak aurrera era
mateari buruzko ideiak trukatuko dituzte topagunean.

Parte har tzeko erak eta inskripzioak 
 EYEko (European Youth Event) bi egunetan, urriaren 7tik au
rrera, eztabaida politikoetan, tailerretan eta beste jarduera ba
tzuetan parte hartu ahal izango da. Hizkun tzak ingelesa, fran
tsesa edo alemana izango dira. 
 Ikuskizun artistiko bat egiteko eta horretarako izena eman du
ten taldeei 2015eko neguan bidaliko dieten gonbidapenari eran
tzun beharko diote. 
 Ekitaldia izan aurretik, Facebooken antolatuko diren lehiake
tetan parte har daiteke eta EYE2016rako bidaia irabazi. Ideiak 

dituzten per tsonak, sor tzaileak, 
susta tzaileak,informazioheda
tzaileak, blogeroak, argazkila
riak….behar dira. Ikusi Facebook. 
Informazio gehiago: http://www.
europarl.es/es/juventud/eye
2016.html.

Birziklatuartek, beirarako edukion tziak apain tzeko ekimenak bigarren saria irabazi zuen iaz

Lan orientazio tailerrak  
gazteen tzat

Bizkaiko Guru tze Gorriak urriaren 13tik aurrera enplegurako 
orientazio eta oinarrizko gaitasun tailerrak emango ditu. 
Proiektua 18 eta 21 urte artekoak diren, lanerako motibazio eta 
kualifikazio urria duten edo egoera txarrean dauden gizarteko 
sektoreetatik datozen gazteei dago zuzenduta.
Gaitasunak lan tzera 45 ordu eta laguntasunera beste 30 bideratuko 
dituzten tailerrak datorren urriaren 13an hasi eta azaroaren 2an amai
tuko dira. Bi talde antolatuko dira, bata goizeko txandan (10:00etatik 
13:00etara), eta bestea arra tsaldekoan (16:00etatik 19:00etara). 
Informazioa eta izenematea Bilboko Jose María Olabarri kaleko 
6an dagoen Bizkaiko Guru tze Gorriaren Enplegu Planaren bule
goan edo 944.102.003 telefono zenbakian.

EYE 2016: gazteen partaide tza 
Europako Parlamentuan

Gazte Bermea eska daiteke jada gazte infor-
mazio zerbi tzuetan. Irailaren 1az geroztik, gazteek lagun tza lortu eta 
beren erabil tzaile-pasahi tza eskatu dezakete, Gazte Bermea Sisteman izena eman ahal 
izateko. Gazte Bermea Europako Batasunaren ekimena da eta bere helburua da 16 eta 29 
urte bitarteko gazteek, ikasten zein lanerako prestakun tza egiten ari ez direnak edo lanik 
ez dutenak, lan-, hezkun tza- edo prestakun tza-eskain tza bat jaso tzeko aukera izan deza-
ten, ikasketak amaitutakoan edo langabe gelditutakoan. Proiektuaren lehendabiziko fase 
honetan 200 zerbi tzu eta zentro inguruk parte har tzen dute. Informazio gehiago: www.
injuve.es/garantiajuvenil.


