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>> 2016ko o  tsaila

Nabarmen    tzekoak

>  Abian da Ge  txoko II. Book Trailer Lehiaketa
>  Gazte intereseko elkarteen tzako diru-lagun tzak

>  Makillaje eta karakterizazio tailerrak Inauterietarako



Gaztelekuaren programazioa 
O  tsaila
Hilak 18, osteguna, eta 26, ostirala: OSASUN SEXUALAREN 
ALDEKO EGUNA.
Hilak 4, osteguna: TAILERRA: MARRAZKETA
Hilak 5, ostirala: SEXOLOGIA
Hilak 7, igandea: TOPAKETA
Hilak 12, ostirala, eta 13, larunbata: MAKILLAJE ETA KARAKTE-
RIZAZIOA
Hilak 19, ostirala, eta 20, larunbata: MASTERCHEF: HOT DOG
Hilak 27, larunbata: IRTEERA: LASERGUNE
Hilak 28, igandea: ZINEKLUBA

GauEgun
gaztelekua

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

Eskein    tzen dut

Eskolak
* Oposaketak presta tzen? Reflexologiak hobeto ikasteko lagun tzen zaitu. Puri. 687.000.650

*  Hiru sor tzaileen hautaketa Poloniako Wroclaw hirian egonaldi ar-
tistiko bat egiteko. Helbidea Euskal Autonomia Erkidegoan duten per -
tsona fisikoak izan, edo bere lan artistikoa euskaraz gara tzen duten 
sor tzaileen kasuan helbidea euskararen eremu geografikoan izan behar 
da. Helburua Wroclaw/Donostia 2016ko Europar hiriburuetako ildoekin 
lotura duen proiektu edo ideia bat proposa tzea da. Eskaerak hilaren 
29ra arte aurkez daitezke. Informazioa: 2015-12-31ko 249. EHAA, eta   
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/p43aBOPVWe-
bWar/VerParalelo.do?cd2015005536 (Deialdia / Convocatoria);

*  Bilbao Aste Nagusia IV. Nazioarteko Kontakizun Lehiaketa, Pla-
za Nueva Idazleak literatura-elkarteak deituta, Abando Hotelaren eta 
www.mundopalabras.org webgunearen lagun tzarekin. Gaia librea da 
eta egoera Bilboko jaietan gertatu behar da. Kontakizuna euskaraz 
edo gazteleraz ida tz daiteke. Bi kategoria egongo dira: kontakizuna 
eta kontakizun txikia. Aurkezteko epea urtarrilaren 29an amaituko da.  

Research Fellow programa 15 
ikerlari gazte kontrata tzeko

IKERBASQUE Fundazioak Research Fellow programaren 
2016ko deialdia abian jarri du. Horren bidez, Eusko Jaurlari tzak 
goi mailako iker tzaile gazteen «harrobi» bat sustatu nahi du. 
Programaren helburua 100 iker tzaile gazte kontrata tzea da 2013-
2017 aldian zehar: 71 lagun aukeratu ziren aurreko deialdietan 
eta orain beste 15 iker tzaile gehiago kontratatuko dira, 3 eta 10 
urte bitarteko iker tzeko eskarmentuarekin eta eskaera www.
ikerbasque.net webgunearen bitartez aurkeztu ahal izango dute 
interesatuek datorren apirilaren 4ra arte. Ekimenarekin Eusko 
Jaurlari tzak Euskaditik kanpo lan egiten ari diren euskal ikerlari 
gazteak i tzul tzea bul tzatu nahi du. Informazio gehiago: Ainhoa 
Madariaga. Tel: 944052660 eta madariaga@ikerbasque.net. 

12-18 urte bitarteko gazteei zuzenduta

Abian da Ge  txoko II. Book Trailer  
Lehiaketa

Datorren maia tzera arte mar  txan 
izango da Ge  txoko II. Book Trai-
ler lehiaketa, 12-18 urte bitarteko 
gazteei zuzenduta. Horretarako, 
interesatuek proposatutako ha-
masei liburuetatik bat aukeratu 
www.kalabazan.com webgu-
nean. Ondoren, 1-3 per  tsonako 
taldeetan 1-2 minutuko trailerra 
egin behar izango dute eta bi-
deoa Youtubera igo ostera, horren 
linkera bidali behar izango dute 
sardadilakalabazan@gmail.com 
helbidera, taldekide bakoi tzaren 
NAN-arekin batera. 
Aipatutakoa egiteko epea api-
rilaren 15ean amaituko da. On-
doren, aipatutako webgunean 
jakinaraziko dute publikoaren 
sari berezia jasoko duen bideoa 
(Lauren Ge  txo zinematara zor-

tzi aldiz joan ahal izateko bono 
bana irabaziko duena) internet 
bidez bozka tzeko epea. Aur-
ten lehiaketako hiru sari na-
gusiak euskal kulturako hiru 
aurpegi ezagunek osatutako 
epaimahaiak erabakiko ditu. 
Lehenengo saria tablet bana 
taldekideen tzat izango da; bi-
garrena abentura kamera bana 
eta hirugarrena, 50 euroko bono 
bana eskola materiala erosteko. 
Sariak maia tzean jakinaraziko 
dira, Ge  txon ospatuko den sari 
banaketa-ekitaldian. Bertan, bi-
deo guztiak ikusteko eta iri tziak 
eta esperien tziak elkartruka-
tzeko aukera izango da.
Aurtengo lehiaketa Kalabazan 
Kultur Ekimenak elkarteak Ge -
txon antola tzen duen bigarrena 

izango da, oraingoan Udal Li-
burutegiaren, Euskara Zerbi-
tzuaren eta Gazteria Zerbi-
tzuaren lagun tzarekin. Wanted 
ideia lehiaketaren barruan egin-
dako iazko edizioak arrakas-
ta handia izan zuen, 34 bideo 
aurkeztu zirelako, 90 gaztek 
eginak.  Lehenengo saria Unai 
Sainzek, Endika Aguilarrek eta 
Ari tz Landetak irabazi zuten, 
Kale Gorrian liburuaren book 
trailerrarekin. Bigarren saria 
Laura Fernandez, Jon Diaz de 
Sarralde eta Gorka Camuñasen-
tzat izan zen, Xivaren malkoak 
lanarekin. Azkenik, hirugarren 
saria Irene Bartolomék eskuratu 
zuen, Ezequiel liburuan oinarri-
tutako stop motion teknika bi-
dezko trailerrarekin.

Datorren o  tsailaren 29ra arte zabalik egongo da Ge  txoko gazte intereseko elkar-
teek diru-lagun tza eska tzeko epea.
Diru-lagun tza horren xedea gazte intereseko elkarteen ohiko gastuei aurre egiteko 
lagun tzea da. Diru-lagun tza deialdian 22.400 € banatuko dira, iaz bezalaxe. Diru-
lagun tza eska dezakete irabazi asmorik gabeko erakundeek, nortasun juridikoa 
baldin badute, Ge  txon helbideratuta badaude eta 30 urtetik beherako kideak ba-
dituzte edo/eta jarduera guztiak edo hauetako ba tzuk Ge  txoko gazteei zuzen tzen 
badizkiete. 
Aurkeztutako proiektuak 0tik 100era arteko eskala batean baloratuko dira, eta kon-
tuan hartuko diren 15 irizpideren arabera banatuko dira diru-lagun tzak.
Deialdiaren oinarriak www.ge  txo.eus webgunean eskuragarri daude.

Gazte intereseko elkarteen tzako  
diru-lagun tzak

Makillaje eta 
karakterizazio 

tailerrak 
Inauterietarako

O  tsailaren 12an eta 13an maki-
llaje eta karakterizazio tailerrak 
egingo dira Algortako Gauegun 
Gaztelekuan. Doakoak izan-
go dira, 11 eta 17 urte bitarteko 
gazte  txoei zuzenduta. Tailerren 
edukiak desberdinak izango 
dira egunaren arabera. Ostirale-
ko saioan, o  tsailaren 12an, efek-
tu bereziak eta karakterizazioa 
(zauriak, ebaketak, urradurak...) 
landuko dira. Larunbatean, o -
tsailak 13, fantasiazko makilla-
jearen eguna izango da (izaki 
mitologikoak, maitagarriak, 
animaliak, per  tsonaia desber-
dinak...). Bi tailerren ordutegia 
berdina izango da, 17:00etatik 
21:00etara. Aldez aurretik ize-
na eman beharra dago www.
ge  txo.eus/gazteria webgunean 
edo Gazte Informazio Bulegoan 
(944660353).


