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Oinarriak 2019

 1. Izarrak Plazara, elkarrekin ondo pasatzeko eta sormen artistikoa sustatzeko aukera da. Musika
jotzea, kantatzea, dantzatzea, antzerkia egitea, txisteak kontatzea, bertsoak kantatzea, magia egitea,
zirku ikuskizunak eskaintzea, ...gustuko baduzu, hauxe da zure aukera.

 2. Bakarka edo taldeka har dezakezu parte. Taldea bada, neska-mutilez osatuta izatea hobetsiko
da.

 3. Izarrak Plazaran parte hartzea doan da.

 4. Pertsona edo talde bakoitzak ikuskizun bakarra aurkeztu ahal izango du, eta gehienez 5 minutu
inguruko iraupena izango du.

 5. Aurkezpenak eta ikuskizunak originalak edo moldatuak izan daitezke.

 6. Aurkezpenak eta ikuskizunak euskaraz izango dira. Abilezia erakusteko musika lagungarri gisa
erabiliz  gero,  esaterako,  dantza  egiteko,  musika  lagungarri  horrek  hizkuntza  badu,  euskaraz  izan
beharko du.

 7. Ez da onartuko oinarrizko eskubideren bat urratzen duen ikuskizunik.

 8. Irizpide artistikoez gain, baloreak sustatzen dituzten ikuskizunak (elkartasuna, giza eskubideak,
berdintasuna, eta abar.) zein edozein motako indarkeriaren aurkakoak kontuan hartuko dira.

 9. Bi kategoria egongo dira,  adinaren arabera:  5-11 urte (2008-2013 urteen artean jaioak,  biak
barnean) eta 12-17 urte (2001-2007 urteen artean jaiotakoak, biak barne). Taldeak osatzerakoan ere,
adinaren arabera sailkatuko dira, salbuespenen bat onar liteke, antolatzaileek egoki irizten badiote.

 10.  5-11 urte bitartekoak:

 10.1. Izena ematea:  martxoaren 22a arte Donostiako Haurtxokoetan (asteartetik ostegunera: 16:30 – 19:30 ;
ostiral eta larunbatetan 16:30 – 20:00;  Antiguako Hautxokoan larunbatetan: 16:00-18:15)

 10.2. Parte-hartzaile guztiek emanaldia izango dute ekainaren 1ean Larratxo Kultur Etxean.

 10.3. Parte-hartzaileek entseguak Haur Txokoan egiteko aukera izango dute antolatzaileek ezartzen
dizkieten egun eta orduetan.

https://www.donostia.eus/info/ciudadano/ninos.nsf/fwHome?ReadForm&idioma=eus&id=A337696343204


 10.4. Izen-ematea  doakoa  da.  Norbanako  bezala  edo  taldeka  eman  daiteke  izena  baina  parte-
hartzaile kopurua mugatua  izango da. Izen-ematea ordenaren arabera jasoko da. Gehienezko izen-
emate kopurua betetzerakoan, parte hartzeko itxaron zerrenda sortuko da.

 11. 12-17 urte bitartekoak:

 11.1. Izena emateko Olatu Talka webgunean: www.olatutalka.eus 

 11.2. Izena emateko azken eguna: 2019ko martxoaren 22a

 11.3. Castinga apirilaren 5ean egingo da Etxarrienen (parte-hartzaile asko izanez gero, apirilaren 6an
ere izan daiteke castinga).

 11.4. Castingera agertzen ez diren parte-hartzaileak automatikoki Izarrak Plazara prozesutik kanpo
geratuko dira.

 11.5. 6 bakarlari / talde aukeratuko ditu aditu taldeak emanaldi nagusirako.

 11.6. Aukeratutakoek lantegiak izango dituzte adituekin beren ikuskizuna hobetzeko. Lantegi horiek
Etxarrienen egingo dira maiatzean zehar. Antolatzaileek zehaztuko dituzte egunak eta orduak.

 11.7. Aditu taldea honako hauek osatuko dute:

 AINHOA AIERBE (aktorea)

 JABI RODIL (musikaria)

 EDU MURUAMENDIARAZ (dantzaria)

 11.8. Lantegietan  ibilitakoek  Izarrak  Plazaren  emanaldia  izango  dute  ekainaren  2an Olatu  Talka
jaialdian.

 12. Izarrak Plazaran parte hartu nahi duenak gurasoen edo tutoreen baimena sinatuta ekarriko du
(Ikus eranskina), beranduenez, entseguaren egunean (5-11 urtekoen kasuan) edo castingaren egunean
(12-17 urtekoen kasuan).

 13. Antolatzaileak  harremanetan  jarriko  dira  izena  eman  dutenekin  eta  behar  den  informazioa
emango diete, bai entseguetarako eta baita castingerako ere.

 14. Izarrak Plazaran parte hartzeko aurreko baldintza guztiak onartzea nahitaezkoa da.

Informazio  gehiago:  Olatu  Talkaren  webgunean  www.olatutalka.eus  edo  Bagera  Elkartean:
bagera@bagera.eus / 943005074

Antolatzaileak: Bagera Donostiako Euskaltzaleen Elkartea,  Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzua, 
Donostiako Udaleko Gazteria eta Olatu Talka - Donostia Kultura.

mailto:bagera@bagera.eus
http://www.olatutalka.eus/
http://www.olatutalka.eus/


Datu pertsonalen tratamendua: Antolatzaileak datu hauek Izarrak Plazara programa aurrera eramateko soilik erabiliko ditu, eta
ez dizkio beste inori zabalduko.  (LOPD 15/1999 legeak dioenaren arabera).  Datuak ezabatu, moldatu edo ezeztatzeko Olatu
Talkara/Donostia  Kulturako  Kultur  Ekintzara  zuzendu.  Konstituzio  Plaza,  1  (Donostia)  edo  posta  elektroniko  honetara:
Olatutalka@donostia.eus

mailto:Olatutalka@donostia.eus

