Oinarriak

EGIN LEKU! Musikari euskaldun hasiberrientzako

NOLA HAR DAITEKE PARTE?
Deialdia uztailaren 1ean irekiko da eta
uztailaren 25era arte egongo da zabalik.

deialdia da: plaza hartu dezaten laguntza, beren
lekua izan dezaten aukera.

Denbora tarte hori izango da izena emateko

lehen
urratsak ematen ari diren musikariei leku bat

Musikaren munduan, kantuen konposizioan,

eta proposamenak aurkezteko. Gure
webgunean jarriko den inprimakia bete
beharko da, eta bideoan (mp4) edo

eskaini nahi diegu deialdi ireki baten bitartez.

digitalean (mp3) grabatutako

EGIN LEKU! Oihaneder Euskararen Etxea

bidali beharko dira inprimakiarekin batera (bi
kanta gutxienez artistarenak berarenak izan

euskarazko sorkuntza herrikoira zabaltzeko modua
da. Deialdi honen bitartez

Euskal Herriko artista

beharko dira).

berriei kulturgune euskaltzale honetan jotzeko

NORK AUKERATUKO DITU
PROPOSAMEN IRABAZLEAK?

aukera eman nahi die Oihanederrek.

Oihaneder Euskararen etxeak Gasteizko

Proposamen hau musikazaleen sorkuntzari lotuta

musikari ezberdinei proposatuko die

dago, eta Oihaneder Euskararen Etxean

epaimahaia osatzea.

antolatuko diren gainontzeko jarduerekin batera
kulturuneko programazioaren barruan gauzatuko
da.

hiru kanta

NOLAKO PROPOSAMENAK
EGIN DAITEZKE?
Musikari hasiberrientzako plaza izanik, formatu
txikiko proposamenak izan beharko dira:
bakarka, edo gehienez beste bi musikarik
lagunduta, hirukote gisa.

diskorik
grabatu gabeko musikari hasiberrientzako
plaza izango da, eta kontzertu kopuruen erdia
Halaber, modu profesionalean

35 urtetik beherako gazteek egindako
proposamenentzat izango da. Aurreko
edizioetako irabazleek ezingo dute parte hartu.

Edozein estilotako musika onartuko da, baina
kantuen hitzak gutxienez %75 euskaraz izan

emanaldi osoko
komunikazio hizkuntza euskara izango da,
beharko dira. Horrez gain,

baita aldez aurreko produkzio harremanetako
hizkuntza ere.

50'-75' arteko emanaldia prestatu beharko du
musikariak.

orijinaltasuna, kalitatea eta
euskararen erabilera baloratuko dira.
Kantuen

PUBLIKOAREN PARTE-HARTZEA
SUSTATUKO DA

ZEIN DA PROPOSAMENAK
AURKEZTEKO EPEA?
Uztailaren 1etik 25era

Bozkatzeko aukera emango zaio
publikoari, eta sari eder bat zozkatuko da
parte hartzen dutenen artean: 50€-ko bonoa

NOIZ JAKINARAZIKO DIRA
AUKERATUTAKO
PROPOSAMENAK?

Gasteizko musika denda batean gastatzeko.

Abuztuaren 2tik aurrera

Oihaneder Euskararen Etxearen

Youtube

kanalean izango dira ikusgai kontzertuak,

NOIZ IZANGO DIRA
KONTZERTUAK?

eta argitaratu ondoren hilabeteko epean
“Atsegin dut” gehien jasotzen duen bideoa
izango da irabazle.

2021/2022 ikasturtean zehar

Musikari bozkatuenari publikoaren saria
emango zaio: 100€

Urriak 07
Abenduak 02
Otsailak 03
Maiatzak 05
Ekainak 02
*Data hauek behin-behinekoak dira.

ZER ESKAINIKO DA?
Oihanederrek kontzertuak egin ahal izateko zenbait baliabide ipiniko ditu musikarien eskura, eta
horrez gain,

200€ ordainduko zaizkio emanaldia prestatzeagatik:

Ekintza gauzatzeko espazioa:

Oihaneder Euskararen Etxeko areto bat

Altzariak izateko aukera: mahaiak, aulkiak...
Emanaldiaren komunikazioa Oihanederren ohiko zabalkunde euskarrietan: webgunea, kartel
digitala, sare sozialak, e.a.

Musikari elkartearen bidezko Gizarte Segurantzan eguneko alta
Musikari elkarteko urtebeteko bazkidetza
Soinu ekipoa (P.A; 2x bozgorailu; 1x mahaia; 2x Monitore; Mikrofonia)

