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>> 2016ko urtarrila

Nabarmen     tzekoak

>  Izen-ematea zabalik 2016ko Euskadiko Gazteak Lankidetzan programarako
>  Lau edukiontzi berri apainduta

>  Bost proiektu aukeratu dira, Wanted 2015 Ideia Lehiaketan



Gaztelekuaren programazioa 
Urtarrilat
Hilak 8, ostirala: TOPAKETA
Hilak 12, asteartea, eta 29, ostirala: ESKULANA: ALTZARIAK 
PALEEKIN
Hilak 15, ostirala, eta 30, larunbata: BAKEAREN ALDEKO 
EGUNA.
Hilak 21, osteguna: TXAPELKETA: PING-PONG
Hilak 22, ostirala: MASTERCHEF: FLAN
Hilak 31, igandea: ZINEKLUBA

GauEgun
gaztelekua

GAZTE INFORMAZIO ZERBITZUA
Tangora E     txea. Algortako etorbidea, 98. 48991 Ge     txo 
944660353. gaztebulegoa@ge     txo.eus. www.ge     txo.eus 

ORDUTEGIA 
Astelehenetik ostiralera, 11:00etatik 14:00etara  eta 
16:30etik 19:00etara (astearte osoan eta  ostiral arra   
tsaldean i     txita). Abuztuan i     txita.

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

Eskein     tzen dut

Eskolak
* Ingeles klase partikularrak ematen dira bai 
heldu bai umeen  tzat. Ainhoa. 652759632. ainhoaladislao@hotmail.com 

* Artearen sormena, ikerketa eta ondorengo zabalkundea susta 
tzeko dirulagun  tzak eta bekak, Bizkaiko Foru Aldundiak deituta. 
Hain zuzen, bekak kusizko arteen, musikaren, arte dramatikoaren, 
dan  tzaren eta kultur kudeaketaren diziplinetarako dira; lagun  tzak, 
berriz, musikaren, arte dramatikoaren, dan  tzaren eta kultur ku
deaketaren modalitateetarako baino ez.Beken zenbatekoa gehienez 
14.000€koa izango da, eta lagun  tzena gehienez 3.000€koa. Biz
kaitik kanpoko maisueskoletara joateko dirukopurua 2.000 euro 
artekoa izango da. Eskaerak aurkezteko epea urtarrilaren 11tik mar 
txoaren 18ra arte egongo da zabalik. Informazio gehiago: www.bi
zkaia.net/kulturadirulagun  tzak. 

* EUSTORY: Gazteen  tzako historia lehiaketa, Eustoryk,  History Ne
twork for Youngs Europeans izenekoak deituta, 14 eta 21 urte bi
tarteko gazteei, hau da, DBHko 4. kur tsoko, Ba  txilerreko, LHko edo 
Helduen  tzako Bigarren Hezkun  tzako ikasleei zuzenduta. Gaia ondare 
historikoa izango da eta ikasleen  tzako sarietan 2.500€ banatuko 
dira: 1.000€ko lau sari, 500€ko bost sari eta 200€ko hamar sari. 
Irakasleen  tzako sariak 1.250€, 500€, 250€ eta 100€ izango dira. 
Lanak aurkezteko epea abuztuaren 17an amaituko da. Informazio ge
hiago: http://eustory.es/ (Informazioa / Información). 

Izenematea zabalik 2016ko 
Euskadiko Gazteak Lankide  tzan 

programarako
Datorren o tsailaren 22ra arte zabalik egongo da 2016ko Euskadi-
ko Gazteak Lankide  tzan programarako izena emateko epea. Pro-
gramak 1986tik 1993ra (biak barne) jaiotako 100 bat gazte Ame-
rikako, Asiako eta Afrikako hainbat herrialdetara lankide  tzako 
proiektutan parte har  tzera joatea ahalbideratuko du.
Programa Eusko Jaurlari  tzako Gazteria eta Kirol Zuzendari  tza, 
Hezkun  tza, Hizkun  tza Politika eta Kultura Sailak eta Garapene-
rako Lankide  tzaren Euskal Agen  tziak antola  tzen du, Garapene-
rako gobernuz kanpoko Euskadiko erakundeen eta hegoaldeko 
herrietakoen lagun  tzarekin. 
Eusko Jaurlari  tzaren kontura izango dira jarduera egin beharreko 
herrialdeko GKErekin elkartu arteko bidaia-gastuak (joan-etorri-
koak), bisa eta gaixotasun eta istripuetarakoa segurua. Bestalde 
parte har  tzaileek 90 euroko kuota ordaindu behar-
ko diote hartuko dituen GKEri, egun 
natural bateko epean, helmugara hel-
du eta biharamunetik konta  tzen hasita. 
Eskabideak bi modutara egin daitezke: bai on 
line, bai bide presen  tziala erabilita. On line 
bidez egiteko www.gazteaukera.euska-
di.eus webgunean dagoen formulario 
elektronikoa bete beharko dute gazte 
interesatuek. Toki berean ager  tzen da 
konpromisoei eta programaren ez-
augarriei buruzko informazioa.

Bost proiektu aukeratu dira, Wanted 2015 Ideia 
Lehiaketan

Gazteria Zerbi  tzuak eta Ekono-
miaren Sustapen sailak batera 
ateratako zazpigarren Wanted 
Ideia Lehiaketak badu irabazle-
rik: Ge  txoexpress, Lola y Dolo, Ejes 
de precisión para longboard, RedMe-
dia Productions eta Eskubel  tz 25, 
koloreak zabal  tzen dira saria lortu 
duten bost proiektuen izenak.
Puntuazio gehien lortu duen 
proiektua Ge  txoexpress da, film 
laburren lehiaketa Express bat 
proposa  tzen duena.  Haren  susta -
tzaileak dira honako hauek: Ana 
Angulo Umaran, Janire Domin-
guez Azkue eta Guillermo Sevi-
llano Caraballo. 
Bigarren postuan Lola y Dolo 
proiektua dago, Maitane Aspe 
Fid, Amaia Miranda Casquero 

eta Leire Bueno Sotorena. An -
tzerkia eta musika ukitu umore-
tsuarekin uztar  tzen dituen 
proiektua da.
Hirugarren ideia sariduna Ejes de 
precisión para longboard izenekoa 
da, longboard-etarako doitasu-
nezko arda  tz berriak gara  tzeko 
egitasmoa. Alejandro García Gui-
sán, Jabier Cereceda Rodriguez 
eta Asier Bilbao Arri dira egileak.
RedMedia Productions, Beatriz 
Sanchez-Serrano Arteagabeitia,  
Sara Coterón Esteban eta Amaia 
Landa Izquierdok prestatutako 
proposamena da, artisten  tzako 
Community Managament zerbi -
tzu bat; eta Eskubel  tz 25, koloreak 
zabal  tzen, Gonzalo Loza Pérez, 
María Roggero Asensio eta Paul 

Pérez Palaciosek egindakoa, Ge -
txoko aisialdi talde historiko 
haren gaineko dokumentala da. 
RedMedia Productions laugarren 
sailkatu da eta Eskubel  tzena bos-
garren izan da.
Sarien harira, lehenengo proiek-
tuari 4.563€ dagozkio, bigarrenari 
3.400€, hirugarrenari 6.600€, lau-
garrenari 5.000€ eta bosgarrenari 
2.437€. Esku-diruko sariaz gaine-
ra, proiektu bakoi  tzak 10 orduko 
lagun  tza profesionala jasoko du, 
talde bakoi  tzak nahi duen gaian. 
2016an zehar garatuko dituzten 
proiektuen  tzako behar diren au-
rrekontuekin bast datoz sarietako 
diru-kopuruak.
2015eko lehiaketara 20 proiektu 
aurkeztu ziren guztira.

2015eko maia  tzean Birziklatuarte proiek
tuaren barruan (2014ko Wanted lehiake
taren bigarren saria) Ge  txon hondakinen 
sei edukion  tzi apaindu ondoren, beste lau 
edukion  tzi margotu dituzte, horiek guz
tiak Areetan. Udalarekin batera, ekimen 
honen bul  tza  tzaileak izan dira aipatutako 
proiektuaren susta  tzaileak: Elena Lazaro, 
Aroa Pache eta Paula Torrontegui. “Gure 
asmoa da ekimen hau aurrera joan dadila 

urtetik urtera, artista sor  tzaileei euren lana 
erakusteko aukera emanez eta, bide ba-
tez, Ge  txo edertuz” diote. Oraingo honetan 
dekorazioa egin dute Susana Sertu  txak, 
Olaia Rivasek eta Karmele Redondok (Kale 
Nagusia 4ko edukion  tzia), Esti Amok (To
mas Olabarri kaia 9koa), Nerea Unanuak 
eta Edurne Peraitak (Ama Mesedeetako 
22koa) eta Elena Lázarok eta Aroa Pache
k(El Pinar 5ekoa).

Lau edukion  tzi berri apainduta

Zirko gunea 
Bilbon

Zirkozaurre zirkua eta arte eszeni-
koak Bilbon jendartera  tzea helburu 
duen elkartea da. Elkarteak berak 
agertutakoaren arabera, en tsegu 
eta prestakun  tzarako espazio hau 
artistek osa  tzen dute, eta zirkuko 
eta beste diziplina eszenikoetako 
artistei zuzenduta dago. Entrena -
tzeko bi areto eta eszenatoki bat 
ditu, sorkun  tza-lana eta ikuskizu-
nak egiteko. Zorua moketaz esta-
lita dago, eta bertan beharrezko 
gauzak dituzte jarduera guztiak 
modu egokian egiteko (airekoak, 
kol  txonetak, segurtasun-uhalak, 
arnesak, esku-jokoak eta orekak 
egiteko materialak...). Informazioa: 
665 59 57 81 telefono zenbakian eta 
http://zirkozaurre.com helbidean. 


