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Atalak sarea osatzen dugun entitateak 2020ko
programa aurkeztera gindoazen itxialdia iritsi
zenean. Agian ez da fisikoki elkar topatzeko eta
mugitzeko momentu egokiena, baina bai ordea
sorkuntza eta laborategi lanetan jarraitzeko.
Ekoizpenak sortu, komunitateak elkar konektatu,
sareak eratu eta indartzeko unea.
Eta hori egitea lortu dugu. Gure aurtengo
programa birplanteatu dugu, proiektua diseinatu
errealitatearen arabera. Datozen aste eta
hilabeteetan ziurgabetasuna izango da nagusi eta
zirrikitu txikienari ere ateak zabalduko dizkiogu
programarekin aurrera egin ahal izateko.
Sare hau osatzen duten entitateek, aurtengo programa aurrera eramateko hautatutako koreografoek zein dantzariek etxetik gogor lan egiten jarraitzen dute. Sorkuntza koreografikorako sarea
sendotu, harremanetan jarri eta hura indartzeko
lanean gabiltza.

Hori horrela, 2020ko lehen esperimentazio
laborategia egingo dugu. Denis Santacana
koreografoaren esku 14 dantzari jarrita. Bideo
dantza ardatz.
Datozen egonaldiei begira ere (Laida Aldaz,
Eneko Gil, Carmen Larraz…) ziurtasunez esan
dezakegu ahal dugun guztia egingo dugula horiek
aurrera eramateko. Egiten dugun ekintza orok
hausnartzeko bideak zabaldu eta aurrerapausoak
ematea ahalbidetuko digu.
Atalak inoiz baino gehiago laborategi batean
bilakatu da eta ekintza oro entsegu bat izango da
talde hausnarketara bideratua.
Aurkezten dugun txosten honek mugez haratago
eramango zaitu.

Dantzatuz bidea eginez.

AKITANIA
BERRIAEUSKADINAFARROA
EUROESKUALDEKO
SORMEN
KOREOGRAFIKORAKO
SUSTAPENA

Dantzaz buru duen mugaz haraindiko proiektuaren bazkide nagusiak CCN Malandain-Ballet Biarritz, Baluarte Fundazioa, Tabakalera, Gipuzkoako Dantzagunea eta
Vitoria-Gasteizko Antzerki Sarea dira. Urtez urte kolaboratzaile sare handiagoa
ehuntzen ari da Atalak; Dantzerti, Azala, Vitoria-Gasteizko eta Baiona-Biarritzeko
Kontserbatorioak, SGAE Fundazioa eta La Fundición egitasmora batuta. Atalak Sareak Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa Euroeskualdeko dantza garaikidearen sektorean aukerak sortu nahi ditu eta, ondorengoa eskaintzen du horretarako:

A

B

C

Bi asteko iraupena duten
esperimentazio laborategiak Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa Euroeskualdeko
koreografo,
lurralde horretako 8 eta
14 dantzariz osatutako
taldea beren esku jarrita.

Atalak Sarearekin kontaktuan egon diren Akitania
Berria-Euskadi-Nafarroa
Euroeskualdeko koreografoei ekoizpen egonaldiak eskaintzen zaizkie,
ekoizpenekin birak egiteko aukera emanez.

Ekintza desberdinak eta
mediaziorako tresnak eskaintzen dira sorkuntza
prozesu hauek guztiak
lurraldearekin zuzenean
harremanean
jartzeko
entitate kolaboratzaileen
bitartez.

Atalak egitasmoak sorkuntza koreografiko garaikidea eta Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa Euroeskualdeko profesionalen arteko harremanak sustatzea ditu helburu.
Esperimentazioa eta entsegua dira Atalak plataformaren ezaugarri nagusiak. Atalak
Sareak sorkuntza koreografikoko mikroprozesuak bideratzen ditu eta hauek, beren aldetik, narratiba artistiko garaikideak ikusleen esku jartzen dituzte. Atalak plataformak
Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa Euroeskualdeko dantzako profesionalei beren garapenean aurrera egitea eskaintzen die egonaldien bitartez. Hiru asteko iraupena duten
esperimentazio laborategi horietan koreografoen eskutan jartzen da 8-14 dantzariz
osatutako talde bat: sektorean lan egiten duten profesionalak, Dantzazeko dantzariak,
Dantzertiko ikasleak, etab.
Esperimentazio laborategietan aurrera eramandako prozesuak mediazio formatu batean aurkezten dira publikoaren aurrean, Atalak Sareko bazkideek Euroeskualdean
zehar dituzten espazioetan. Ekoizpen egonaldietan, aldiz, Dantzazeko dantzariak jartzen dira koreografoen esku eta, ostera, Dantzazeko maila lokaleko, nazionaleko eta
nazioarteko biretara eramaten da sortutako pieza berria.
Atalak plataformak, finean, beren ibilbide koreografikoaren hastapenetan aurkitzen
diren artisten garapenean laguntza eskaintzean du helburu. 2020 urte honetarako koreografo gonbidatuak ondorengoak dira: Denis Santacana, Laida Aldaz eta Eneko Gil.
Atalak 2020 ekoizpen egonaldia Carmen Larraz nafarrak gidatuko du.
Sorkuntza Koreografikorako Mugaz Haraindiko Sareak garapen lerroak zabaltzen jarraitzen du eta 2020 honetarako bazkide eta kolaboratzaile berriak izango ditu: Dantzerti, Azala, Vitoria-Gasteizko eta Baiona-Biarritzeko Kontserbatorioak, SGAE Fundazioa eta La Fundición. Euroeskualdeko sorkuntza eta hedapen koreografikorako sarea
handitzen ari da urtez urte eta horretan lan egiten jarraituko du Atalak plataformak.
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ATALAK SAREA

elkar konektatua dagoen eta
moldagarria den harreman sarea

Atalak Sareak sorkuntza koreografikoa
du oinarri. Egonaldietan koreografoek esperiementazioan barneratzen
dira eta erronka berriekin egiten dute
topo. Horrez gain, Atalak egonaldien
partaide izan diren guztiak plataformarekin kontaktuan jarraitzen dute
lantegi, topaketa eta egonaldi berrien
bidez (ekoizpena). Horrek guztiak sare
egonkorrago bat ehuntzen jarraitzea
ahalbidetzen du; konektatuagoa; anitzagoa.
Atalak sorkuntzen lan lerroak bi ardatz ditu: sorkuntza laborategiak eta
ekoizpen egonaldiak. Alde batetik, hiru
esperimentazio laborategi eskaintzen
zaizkio hiru koreografoei beren ikerketa koreografikorako, 8-14 dantzariz
osatutako taldea eskuragarri jarrita.
Bestalde, ekoizpen egonaldietan Dantzazen bidez birara eramaten dituzte
bertan sortutako proposamenak.

ESPERIMENTAZIO
LABORATEGIAK

EKOIZPEN
EGONALDIAK

Esperimentazio laborategiak bi asteko iraupena dute, izan ere, denbora
hori beharrezkoa dute sortzaileek eta
dantzariek bilaketa koreografikoetan
sakontzeko.

Ekoizpenari dagokionez, Atalak plataformak proiektuarekin aurrez kontaktua izan duten koreografoei eskaintzen die aukera, talde sorkuntzan
interesa duten eta areto ertainetarako koreografiaren bat sortu duten
koreografoei. Atalak ekoizpenek ere
zuzeneko jarraipena izango dute, Idoia
Zabaletarekin elkarlanean (Azala),
praktika koreografikoaren analisi eta
hausnarketan aditua den artista eta
profesionalaren parte hartzearekin.
2020an Carmen Larraz koreografo
nafarrak gidatuko du Atalak ekoizpen
koreografikorako egonaldia.

Proposamen honek koreografiaren munduan lehen urratsak ematen ari diren
koreografoak jartzen ditu erdigune eta
talde sorkuntza ardatz dute laborategiek.
Taldean aritzea dantzarientzako eta koreografoentzako erronka handia da, izan
ere, azpiegitura eta baliabide ekonomikoak medio, dantzaren zirkuitoan geroz
eta zailagoa da dantzari talde bat osatu
eta sortze prozesuan barneratzeko aukera izatea.
Atalak plataformak “kanpo begi” baten
laguntza eskaintzen die koreografo eta
dantzariei, hau da, koreografiaren sektoreko eta antzerkigintzako adituen laguntza. Sorkuntza laborategia koreografoekin elkarlanean sortzen da. Halaber,
egitasmo honek sortzaile eta dantzarien
arteko network-erako sarea eratzea ahalbidetzen du.
Modu horretan, proiektuko bazkideak
ere sare horretan parte hartu dezakete,
sorkuntza laborategietarako ideia berriak
proposatuz eta elkarlanean proiektua
aberastuta. Horrek guztiak, Euroeskualdeko zonalde ezberdinetako adituak harremanetan egotea ahalbidetuko du eta
zonalde bakoitzeko sorkuntza koreografikoen kalitatea handiagoa izango da.

Esperimentazio laborategietan eta
ekoizpen egonaldietan parte hartuko duten artisten aukeraketa Atalak
proiektuan parte hartzen duten bazkideen artean egiten da eta ondorengoa baloratzen da: artistaren ibilbidea,
aurrez egindako ekoizpenak, Atalak
Sarearekin duen harremana eta talde
sorkuntzarako gaitasuna.

2020KO
ESPERIMENTAZIO,
EKOIZPEN
LABORATEGIAK
ETA
ERAKUSTALDIAK

Hasiera batean martxoan egitea aurreikusten bazen ere, maiatzan egingo da Denis Santacana buru duen esperimentazio laborategia.

(PANDEMIAREN
EBOLUZIOAREN
ARABERA
EGOKITUKO DA)

14 dantzariren esperimentazioa ikus-entzunezkoan formatuan jasoko da. Dantzariak batera egon ezin diren ezohiko sorkuntza izango da. Helburua hamar minutu inguruko iraupena duen bideo dantza pieza bat sortzea. Online esperimentazio laborategia garatzeko
metodologia ondorengoa da:

Proposamena bideo dantza diziplinaren esperimentazioa izango da eta laborategian aurrera eramango diren prozesu ezberdinen bidez proposamen artistiko bat sortzea da helburua. Itxialdian egonagatik ere laborategia abian da jada eta bakoitzak bere etxetik egiten
du lan. Bideoak eta grabazioak sorkuntzarako eta harremanetarako tresna bilakatu dira.
Dantzari bakoitzak itxialdian dagoen lekutik sortzen du esku artean dituen materialarekin.
“Nire lanean behin eta berriz erabiltzen ditut objektuak. Pieza askori ematen diot hasiera
objektu jakinen erabilerarekin. Kasu honetan, etxeetako espazioak erabiliko ditugu, ezohikoak dantzaren munduan. Aldi berean objektuak erabiliko ditugu eta ezohiko elkarrekintza
horretatik ateratzen dena jasoko da, gure mugimendueak nola baldintzatzen gaituzten aztertuz”, argitu du Denis Santacanak.

– Gorputza prestatzeko eskola teknikoak
– Bideo dantzaren inguruko masterclass ezberdinak diziplina ezagutzeko. Saio horiek
gaian adituak diren pertsonek emango dituzte: besteen artean David Hinton britainiarra, mundu mailan bideo dantzaren alorrean erreferentea dena, Iñaki Alforja, Maite
Bermudez, Gorka Martin eta Alex Pachon bertako adituak
– Dantzari bakoitzarekin banakako elkarrizketak
– Etxeko espazioen lokalizazioa
– Gidoiaren sorkuntza
– Proposamenak definitzeko jarraipena
– Dantzari bakoitzari bideratutako lan pertsonalizatua
– Materialen grabazioa
– Piezaren edizioa
Egonaldi honetako lantaldea Dantzertiko azken ikasturteko hiru ikaslek eta Dantzazeko
11 dantzariek osatuko dute. Dantzerti eta Atalaken arteko kolaborazioari esker ikasleek
beren praktikaldia burutuko dute programan.
Denis Santacanak lehen esperimentazio laborategiari hasiera emango dio, baina Atalak
programak aurrera jarraituko du. “Datozen egonaldiei begira ere ziurtasunez esan dezakegu ahal dugun guztia egingo dugula horiek aurrera eramateko. Egiten dugun ekintza orok
hausnartzeko bideak zabaldu eta aurrerapausoak ematea ahalbidetuko digu. Atalak inoiz
baino gehiago laborategi batean bilakatu da eta ekintza oro entsegu bat izango da talde
hausnarketara bideratua”. Asteak aurrera joan ahala pandemiaren eboluzioak erakutsiko
digu bidea.
Laida Aldazek egiten duen proposamenari buruz ondorengoa esan dezakegu, “Site Specific Ciudad de Creación” izango duela abiapuntu eta gure inguruaren behaketa oinarri.
Behaketa hori sormen jardueran inspirazio gisan erabiliko du. “Herri eta hiri bakoitzaren
espazioen konposizioa hartzen dugu ardatz; non, nola eta zer sortu nahi den. Ekoizpen materialeko errealitatea trukatutzen da espazio eta leku ezberdinetan ohiko espazio eszenikoetatik kanpora porposamen koreografikoak aterata”, nabarmendu du.
Azkenik, espero dugu, 2020. urtea Eneko Gil koreografoak Gipuzkoako Dantzagunean
gidatuko duen sorkuntza laborategiarekin ixtea, “Palabras/Objetos en movimiento” proposamenarekin. “Proposamen hau mugimendua oinarri duen dantza ikusi dudan bakoitzean sortu zaizkidan galderei erantzuna emateko jaio da. Horretarako, mugimenduaren
errepikapena izango dugu oinarri, kontaktua eta pertsonekin eta objektuekin egiten diren
mugimenduak. Erritmo tradizionala landu beharreko pauta izan daiteke, mugimenduari
testua gehitzeko dagoen aukera ikertzerako momentuan. Atalakek eskaintzen duen kanpo
begiaren aukerari probetxua ateraz, Dejabu Panpin Laborategia gonbidatu dut sorkuntza
laborategi honetara eta ezagutza berriak eskuratu ditugu elkarrekin”. SGAE Fundazioak
gonbidatuta, Bilboko Campos Antzokiko Cupula aretoan aurkezpen berezia egingo da.

ATALAK 2020
ZIFRATAN
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ESPERIMENTAZIO
LABORATEGIAK
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EKOIZPEN
EGONALDIAK

16
ATALAK EKOIZPENA
2020ko Atalak ekoizpen egonaldi berria Carmen Larraz koreografo nafarrak
zuzenduko du eta “Electrical Body” proposamenean barneratuko dira, mugimenduari unibertsoko indar elektromagnetikoen edertasuna nola txertatu erreparatuta. “Artearen bidez zientziaren kontzeptuak nola aditzera eman ikertu nahi dut,
edertasun handia duten kontzeptuak eta, aldi berean, gure bizitzaren ikuspegia
aberasgarriago egiten dutena. “Elektrical Body” sorkuntzarako konpainiak garatutako sorkuntza lerroak oinarri hartuta, prozesu honetan elektromagnetismoaren ideietan sakondugo dugu. Horiek, mugimenduan konposizio koreografiko bereziak sortzea ahalbidetzen du, giza harremanen irakurketa desberdinak eginez.
Alde batetik, konpainiaren lengoai koreografikoa hartuko da abiapuntu gisan eta,
bestalde, mugimenduaren jarraibide zehatzak, dantzarien aportazio pertsonalagoa garatzeko aukera eskainita. “Elektrical Body” piezak erakartzen diren gorputzez gozatzea eragin nahi du, erakarri, aldaratu, ordenatu eta desordenatu egiten
diren gorputzak; ezagutzen dugun munduko kaos organizatuan topatzen diren
partikulak”, azaldu du Larrazek.

AURKEZPENAK
OROTARA

1.200
PUBLIKOA

4
ATALAK: AUKERA GUNEA
Atalak Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa Euroeskualdeko koreografoentzako
eta dantzarientzako aukera paregabea da, izan ere, Dantzazeko parte hartzaileez haratago, Gipuzkoa, Dantzaz edo Gipuzkoako Dantzagunearekin harremana
duten dantzariei ateak zabaltzen dizkie. Pasa den urtean Atalak plataformak 30
dantzariri eskaini zien lana.

TOPAKETAK
SORTZAILEEKIN,
MEDIAZIOA,
DOKUMENTAZIOA,
FORMAZIOA

ATALAK SAREA

topaketa espazioa
2020. urtean zehar Atalak sorkuntza lan lerroaren barnean ekintza anitz
iritsiko dira publiko eta sektore ezberdinetara. Sorkuntzekin batera egiten diren ekintzek gero eta indar handiago dute eta proiektuaren barnean bere lekua dute jada. Atalak Sarearen asmoa da bazkide eta kolaboratzaileek egiten dituzten ekintzak saretzea eta lan lerro egonkorrak
sortzea, lerro estrategiko horietan kolaboratzaile eta bazkide berriei
lekua eginez. Sentsibilizazio jarduerak, hezkuntza zentroetan mediazioa
edota dokumentazio eta dantzaren artxiboarekin jada hasi dira lanean.
Helburua, ekintzei jarraipena eman eta Euroeskualdeko dantza entitateak kooperazioan lanean hasteko sarea ehuntzea da.
2020an elkartrukerako eta hausnarketarako topagune gehiago zabalduko ditugu. Euroeskualdearen sorkuntza koreografikoa definitzen jarraitzeko bidean aberasgarriak izango diren topaketak.

KOREOGRAFO
EGOILARRAK

Denis Santacana
2020ko MAIATZA

Laida Aldaz
2020ko EKAINA

Carmen Larraz
2020ko IRAILA-URRIA

Eneko Gil
2020ko AZAROA-ABENDUA

PRODUKZIO
LABORATEGIA

Koreografo
egoiliarrak

CARMEN
LARRAZ
PARTS-en jaso zuen prestakuntza,
Xgroup-en. Ondoren, hainbat konpainiatan egin du dantza: Frey Faust, Deja Donne, Rital Brocante, EN-Knap Iztok Kovac,
Salva Sanchis. Halaber, David Zambranorentzat ere dantza egin du “The Rabbit
Proyect”-en, Bertha Bermudezentzat
“Belleza Robada”-n, eta Marta Coronadorentzat “El Silencio de las Flores”-en.
2013an, Dinamo Danza konpainia sortu
zuen Iruñean. Konpainia horrekin hainbat ikuskizun estreinatu eta nazioarteko
hainbat bira egin zituen. 2016an, bigarren saria jaso zuen “Solo Dance Contest
Gdansk”-en, “Dynamo” bakarlari lanarekin. Madrilgo koreografia-sariketan haren “Luces y Sombras” bikoteak saria jaso
zuen. 2017an, Iruñeko Udalaren sorkuntza-saria jaso zuen, “Transoceánica” lanarengatik, eta 2019an “Elektrical Body”
lanarengatik. Atari zabaleko dantzako
“Danzad Danzad Malditos” jaialdian arte-sortzailea eta zuzendaria da. Jaialdia
2016az geroztik egiten da Iruñeko Antzinako Harresian. 2019an, “La Faktoria”
Nazioarteko Koreografia Zentroa sortu
zuen eta Marta Coronadorekin eta Laida
Aldazekin batera zuzentzen du. Oro har,
dantza garaikidea eta inprobisazioa erakusten ditu, eta borroka-arteak ikasten
jarraitzen du. 2018an Larrazek Atalak
sorkuntza laborategietan parte hartu
zuen bere sorkuntza proiektu berriak,
“Elektrical Body”-k, ardatz den gaia bertan landuz.

ESPERIMENTAZIO
LABORATEGIA

DENIS
SANTACANA

LAIDA
ALDAZ

ENEKO
GIL

Denis Santacana (Donostia, 1984)
bere dantzari formazioa antzerkigintzako ikasketekin uztartzen du. Maria
de Avilarekin dantza klasikoan barneratzeko formazioa egin zuen eta Madrilgo Goi Mailako Kontserbatorioan
amaitu zituen bere ikasketak. Shybba,
Experimentadanza edo La Pharmaco
konpainietan aritu da lanean eta dantza lehiaketa ezberdinetan parte hartu du: Masdanza, Burgos-New York
edota Madrilgo Koreografia Lehiaketa.
2013. urtetik Compañía de Danza-n
dabil lanean. Bertan, publikora iristeko
bide berriak bilatuz dantza diziplina
ezberdinetako dantzari talde handiekin kolaborazioak egiten dituzte. Bere
lanak izen handiko jaialdi eta ferietan
egon dira ikusgai: FEX (Granadako
Musika eta Dantza Nazioarteko Jaialdia), Eñe jaialdia (Madril), Dantzan Bilaka (Bilbo), Resolution 17 (Londres),
Huescako Nazioarteko Dantza eta
Antzerki Feria, Dferia, Umore Azoka,
Cadizko Nazioarteko Dantza Jaialdia,
Escena Mobile Jaialdia, etab.

Laida Aldaz (Etxarri Aranaz, 1980),
diziplina anitzeko artista da eta, kasu
askotan, autodidakta. Dantza ikasten
du Nafarroako Dantza Eskola Ofizialean eta PARTS-en. Artista eta konpainia ezberdinetan aritu da lanean,
besteen artean: Mala Kline “Lab Dazalava”, Mark Tompkins & Meg Stuart
“Lab ABC”, David Zambrano “The
Rabbit Project”, Ali & Hedi Thabet
“UWRUBBA” eta “Nous sommes pareils...”, R14 “Tsumani”, Julyen Hamilton “T43”, Roberto Olivan “De Farra”.
Halaber, klaseak ere ematen ditu: Ultima Vez/Wim Vandekeybus, Cie Thor/
Thyerri Smits, Alias Summer Intensive Canada, Kalamata Dance Festival,
RITS, DCJ eta beste eskola gehiagotan. Bere jakinmina medio, eremu
artistiko ezberdinetako hainbat lan
eta proiektu zuzendu eta ekoitzi ditu,
beste askoren artean: “Soñando Despiertos”, “Shopping List”, “Delivery
Performance”, “BS&I”, “Derrière Elle”,
“Kirolak” eta “The Room”. Egun El Trastero Creativo elkartearen zuzendari
da, egitasmo artisko ezberdinak garatzen dituen entitatea eta baita Zinetika jaialdiarena ere. Iruña, Donostia
eta Bilbo hiriburuetan ospatzen den
diziplina anitzeko nazioarteko jaialdian teknologia berriaren eta dantzaren arteko harremanak aztertzen dira.
Halaber, Nafarroako La Faktoria Choreographic Center-eko zuzendarietako bat ere bada.

Eneko Gil (Errenteria, 1985). Txikitatik
dantzarekiko interesa erakutsi eta sei
urte zituela herriko Ereintza Dantza Taldean izan zuen dantzarekin lehenengo
kontaktua. Dantzarekiko interesaz gain,
musikarekiko eta pinturarekiko jakinmina erakutsi zuen. Hamabi urtez solfeoa,
pianoa, armonia eta musikari oro har lotutako eskolak ere jaso zituen Oiartzungo Ibargain musika eskolan. Dantzarekiko ikasketak burutzeko zalantzak zituela
ikusirik, Hispaniar Filologiako ikasketak
burutu zituen Gasteizen, betiere dantza
alboan zuela. 17 urterekin Kukai Dantza Konpainian hasi zen dantzari bezala,
Euskal Herriko eta nazioarteko koreografo eta artistekin lan eginez. Besteak
beste, Sharon Fridman, Jone San Martin, Marcos Morau, La Intrusa Danza,
Cesc Gelabert, eta abarrekin lan egiteko aukera izan du. Dantzarekiko bere
interesak hainbat koreografo eta lagun
ezberdinekin lan egiteko aukera aukera
eman dio bizitzak eta 2009. urtean Asier
Zabaletaren “Bihar jaio nintzen” piezan
egindako lanarengandik Ipar Karolinan
eta New Yorken dantzan formatzeko
beka eskuratu zuen Madrilgo Koreografia Lehiaketan. Bere lagun-minak diren
Noemi Viana eta Iñigo Ortegarekin Anakrusa Dantza Teatro Konpainia sortu
zuen 2013an. Gaur egun, Myriam Perez
Cazabon koreografoarekin, Hika Teatroarekin, Bilaka Kolektiboarekin, etab.
dabil dantzari bezala, sortzeko kuriositatea garatzeko asmoz.

BAZKIDE SAREA

BAZKIDEAK
DANTZAZ (GIPUZKOA-EUSKADI): Proiektu burua. Gipuzkoako Dantzagunean egoitza duen Gipuzkoako Foru Aldundiaren dantza zerbitzuak, Sorkuntza
Koreografikorako Nazioarteko Guneak (SKNZ) eta dantzaren munduan barneratu nahi duten gazte profesionalen Enplegu Zentroak osatzen dute. Mugimenduaren arteen esparruan plataforma aitzindaria izan da. Orduz geroztik, 130
dantzari eta 60 koreografo baino gehiagok osatu dute talde gazte honen azken
urteetako historia. Sormen eta ekoizpen etxe baten moduan egituratua, urtero
bertako eta nazioarteko koreografo ezagunak eta dantzaren inguruko izen berriak gonbidatzen dituzte haien Sormen Koreografikorako Nazioarteko Zentrora,
ekoizpen egonaldiak egiteko. Ekoizpen handietako parte diren pieza koreografikoak sortzen dituzte Dantzazen.

MALANDAIN-BIARRITZ ZENTRO KOREOGRAFIKO NAZIONALA (PIRINEO ATLANTIKOAK-AKITANIA BERRIA): Biarritzeko Hiriak eta Kultura
eta Komunikazio Ministerioak bultzatuta, Malandain Ballet Biarritz Zentro
Koreografiko Nazionala 1998. urtean sortu zen. Bere xedeak dira sorkuntza
hedatzea eta sentsibilizazio ekimenak gauzatzea, bai eta beste konpainia eta
sortzaile ezberdinen lan artistikoa sustatzea ere. 2000. urtean, bere kokapen
geografiko paregabeaz kontziente, zentroak mugaz gaindiko jarduera koreografiko bat garatzen hasi zen. Horren fruitu da Donostiako hiriarekin batera bultzatu duen “Ballet T” proiektua. 2014. urtetik aurrera eta “Begirada
Gurutzatuak jaialdiak” Atalak programako erakustaldiak hartzen ditu.

BALUARTE FUNDAZIOA (NAFARROA): Baluarte Fundazioa fundazio publikoa da, eta Nafarroako Gobernuaren Kultura, Kirola eta Gazteria Sailarekin lotuta dago. Iruñeko Nafarroako Batzar Jauregi eta Auditoriumean
du bere egoitza. 2016an, Nafarroako Gobernuaren aginduz, Baluarte Fundazioak bere gain hartu zuen Nafarroako Orkestra Sinfonikoa, foru komunitateko orkestra ofiziala. Bere helburu nagusia Nafarroako kultura zabaltzea
da, baita bere difusioa egitea atzerrian; sormenaren sustapena Nafarroako
interpretatzaileak babestea, eta ondare kulturala berreskuratzea, bereziki
arte eszenikoekin eta musikarekin lotutakoa. Era berean, programa propioak
eta Nafarroako Gobernuarekin elkarlanean beste programa batzuk antolatzen ditu.

GIPUZKOAKO DANTZAGUNEA: Gipuzkoako Foru Aldundiaren dantzazerbitzua da Gipuzkoako Dantzagunea. 2009an sortu zen, dantza sorkuntza
eta formazioa sustatzeko helburuarekin, eta Gipuzkoako dantzarien eta baliabideen sarea sendotzen dihardu lanean. Iraganean, Artelekun izan zuen
egoitza eta, gaur egun, Errenteriako Udalaren Niessen eraikinean du bulegoa, lau dantza-aretorekin batera. Dantzako sorkuntza garaikidea, tradizionala eta soziala sustatzeko Sortutakoak programak eta lankidetzak egiten
ditu. DantzaSare proiektua, Gipuzkoako dantzako sektore anitzaren lana
garatzeko baliabideak kudeatzeko bitartekari nagusia da, eta sortzaile profesionalen hedapena sustatzen du.

TABAKALERA: Tabakalera hainbat erakunde eta proiektu barne hartzen dituen kultura garaikidearen nazioarteko zentroa da. Tabakalera osatzen duten erakundeek partekatzen duten misioa honako hau da: euskal gizartearen
gaitasun sortzailea eta kritikoa garatzen laguntzea, aisialdi sortzaile eta parte hartzailea sustatuz. Zentzu horretan, egonaldiak funtsezko erreminta dira
Tabakalerako proiektuan: zentroak garatzen duen kultura egitaraua aberastu eta, aldi berean, kanpoko eragileak kultura proiektu honen dinamiketan
txertatzen dituzte.

VITORIA-GASTEIZKO UDAL ANTZOKI SAREA: Vitoria-Gasteizko Udal
Antzoki Sarea ondorengo guneek osatzen dute: Principal Antzokia, Félix Petite Antzokia (CC Ibaiondo), Jesús Ibáñez de Matauco Antzokia (CC Hegoalde),
Beñat Etxepare Antzokia (CC Iparralde) eta Federico García Lorca Antzokia
(CC Lakua). Arte eszenikoak oinarri dituen kalitatezko kultura eskaintza anitza
sustatzea dute helburu. Aldi berean, hirian dauden gune eszenikoen erabilera
bultzatu nahi da, hiritar zein komunitate artistikoaren esku ekipamenduak jarrita. Programazioak urte osoko iraupena du eta jarduera zein ikuskizun ezberdinak barne hartzen dituzte. Lengoai berriak eta bertako zein nazioarteko sorkuntzen aldeko apustua egiten dute. Gasteizko Nazioarteko Antzerki Jaialdia
hiriko eta Euskal Autonomia Erkidegoko identitate kulturalaren isla da. Egonaldi artistikoak, koprodukzioa oinarri duten proiektuak edota gune eszenikoen
lagapena bertako sorkuntza dinamizatzeko martxan jartzen dituzten ekintza
estrategikoak dira.

JAIALDI ELKARTUAK
BEGIRADA GURUTZATUAK REGARDS CROISÉS: Begirada Gurutzatuak
mugaz gaindiko elkarlan koreografikorako proiektua da. Euroeskualdean garatu da azken urteetan, CCN Malandain-Biarritzeko Laboratoire de Recherche
Choréographique Sans Frontières (Le Labo)-ren eta Bilboko La Fundicion-en
eskutik. Bere helburua sortzaileen mugikortasuna eta elkar trukea bultzatzea
da. Bere ibilbidean, oinarrizko taldea zabaldu da, eta bazkide gehiago batu
dira: Le Glob (Bordele), Cia Pedor Pauwels (Limoges) eta Ginasiano (Porto).

FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA DE NAVARRA: DNA Nafarroako
Kultura Zuzendaritzak – Vianako Printzea Erakundeak antolatzen duen programa artitiskoa da eta dantza garaikidea zein mugimenduarean arteak sustatzea
ditu helburu. 2020an egingo den edizio honetan, alde batetik, sorkuntza eta
ikerketa egonaldiak eskainiko dizkie profesionalei Nafarroako Antzoki Sarearen
barnean dauden espazioetan. Egonaldi horiez gain, mediazio jarduerak eta hausnarketarako topaguneak sortuko dira publikoarekin. Bestalde, DNA 2019ko egonaldietan ekoitzako obren erakustaldiak egingo dira, baita sormena oinarri duten
bestelako esperientziak eta, ondorioz, Oliteko jaialdia edota mugaz haraindiko
Atalak proiektua DNA jaialdiaren barnean egingo dituzte zenbait jarduera, Nafarroako Kultura Zuzendaritza – Vianako Printzea Erakundeak egitasmo horien
sustatzaile diren erakundeekin sortutako sinergiei esker.

KOLABORATZAILEAK
AZALA: Azala kreazio espazioa, Lasierra herritxoan kokatzen da, Erribera Garaiko
12 biztanleko udalerri batean. Egonaldi artistiko eta artisten topagunerako espazioa da eta hiru ardatz nagusi oinarri hartuta egiten da lan: ikerketa, hausnarketa
eta sorkuntza. Gorputza, ahotsa eta mugimenduarekin harremana duten sortzaileak hartu ohi ditu. 2017an Eusko Jaurlaritzaren Gure Artea saria jaso zuen. Idoia
Zabaleta eta Juan Gonzalezek zuzentzen duten espazioa 2008an sortu zen eta orduz geroztik kolaborazio asko egiten dihardu eta bere ingurunean dauden praktikekin harreman sendoagoak eraikitzen jarraitu nahi du. Mintz iragazkorra da Azala,
gorputzaren azala, gorputz egituraren osotasuna mantentzeaz batera ingurunearekin komunikazioa ahalbidetzen du. Azala, azalera, lurralde baten hedadura.

DANTZERTI: Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantza Goi Mailako Eskola Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak, Hezkuntza artistikoaren aldeko apustuan,
2015-2016 ikasturtean sortu zuen ikastetxe publikoa da. Euskal Autonomia
Erkidegoan irakaskuntza horiek emateko beharra egiaztatu zenez eta Euskal
Herriko antzerki eta dantza jarduera tradizio luzea kontuan hartuta, komenigarritzat jo zen Arte Dramatikoko Goi Mailako titulua ezartzea, Interpretazioa
espezialitatean hasiera batean, eta Dantzako Goi Mailako titulua Koreografia
eta Interpretazioa espezialitatean. Bi titulazio horiek Unibertsitate Graduaren
baliokideak dira ondorio guztietarako eta Europako Esparruan Goi Mailako
Hezkuntzan indarrean dauden kalitate- eta egiaztapen-irizpideekin bat datozen ikasketa-planak dituzte. Izan ere, Dantzertik Erasmus + Nazioartekotze
Programaren ECHE Gutunaren egiaztapena jaso du berriki.

SGAE FUNDAZIOA: 2013tik, SGAEren Euskadiko lurralde-kontseiluak, ehun
proiektu eta SGAE, SGAE Fundazioak edo beste entitateek antolatutako ehun
ekitaldi baino gehiagotan hartu du parte. Autore eta Argitaratzaileen Elkarte
Nagusia (SGAE) 127.000 bazkide baino gehiagoren jabetza intelektual eskubideen defentsa eta kudeaketaz arduratzen da: arte dramatiko, koreografiko,
ikus-entzunezko, musika autoreak, oinordekoak eta editorialak. Mundu guztian
barrena dauden obren kudeaketa egiten du eta 7 milioi inguruko ondarea du.
Halaber, 120 herrialde baino gehiagorekin akordioak ditu. 1997tik kultura sustatzen eta hedatzen du bere fundazioak. Euskadiko egoitza nagusiak Bilboko
Campos Eliseos Antzokian du kokalekua eta, aldi berean, Donostiako Kursaal
Jauregian bulegoa dauka.

JOSE URUÑUELA DANTZA KONTSERBATORIOA (VITORIA-GASTEIZ):
Jose Uruñuela Dantza Kontserbatorioa ezaguna da dantzaren irakaskuntzan
egiten duen lanagatik, eta kalitatezko formazio profesionala eskaintzen du
1987az geroztik. Titulazioa eta ikasketen aitorpen ofiziala bermatzen dizkie
gazteei, dantzarekiko interesa sustatzen du, kulturaren ikuspegian Gasteiz Europako hirien parera eramaten laguntzen du eta egiten duen lanaz gozatzeko
aukera eskaintzen die herritarrei.

LA FUNDICIÓN: La Fundición arte eta artista eszenikoen, entitate kulturalen,
bazkide pribatu eta erakunde publikoen topagune bilakatu da. Lengoai ezberdinen komunikaziorako eta beren elkarrekintzarako bitartekari bilakatu da. Egun
tendentzia eszeniko berrien beharrezko leihoa da.

NAFARROAKO MUSEOA: Nafarroako Museoa Nafarroako Gobernuaren zerbitzu publikoa da. Nafarroako Foru Komunitatearen kultur ondarea eta historia
helaraztea du helburu nagusi. Horretarako, ondare horren lekuko diren ondasunak zaindu, aberastu eta zabaltzeaz gain, haiek katalogatu, zaharberritu eta
ikertu behar ditu. Bilduma modu ordenatuan eta argi erakusten da, obren eta
artisten berri emateko, jendeak horiek gertutik ezagutu ditzan.

MAURICE RAVEL KONTSERBATORIOA (BAIONA-BIARRITZ): Maurice Ravel
– Euskal Herriko Kontserbatorioak dantza praktikarako maila ezberdinak eskaintzen ditu, hasiera zikloetatik orientazio profesionaleraino. Hori horrela, diploma eta
ikasleei bideratutako ikastaroak antolatzen dituzte; ordutegi malguak, kurrikulumetik kanpoko jarduerak, helduentzako tailerrak, proiektu artistikoak eta kulturalak ikastetxe eta eskoletan. Dantza klasikoa eta garaikidea ardatz. Euskal dantzak
Iparraldeko Dantzarien Biltzarrarekin (BID) elkarlanean eskaintzen dira.

taldea
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PROIEKTUAREN
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ZUZENDARITZA
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Dantza eta koreografian lizentziaduna, bere ikasketak Almudena Lobonek
Iruñan duen estudioan egin zituen.
Prix de Lausanne Nazioarteko Dantza
Lehiaketa entzutetsuan finalista izan
zen. Ondoren, Rudra Béjart Lausanne
eskolan ikasten jarraitu zuen, Maurice Béjarten konpainiarekin dantzatuz
1992an. Europako dantza konpainia
ezberdinetako kidea izan da: Frankfurt Ballet William-en, Forsythen zuzendaritzapean (1992-1996); Dantza
Konpainia Nazionala Nacho Duatoren aginduetara (1996-1998) edota
Emio Greco | PC konpainian. 2005
eta 2014 bitartean, laguntzaile gisa
egiten duen lana dantzaren inguruko
ikerketarekin partekatu du Bermudezek. 2009an, Las Negras Productions
sortu zuen Maite Bermudezekin batera. Bertan, dantza eta zinemarako
proiektu artistiko ezberdinak egin
ditu. 2014tik Bermduez Amsterdango Unibersitatean bere tesia garatzen dabil, Artxibo Performatiboen
inguruan eta, aldi berean, kerketa eta
sorkuntza lanak hezkuntza eta kultura kudeaketa arloetarako aholkularitzarekin uztartu ditu. 2016tik Atalak
proiektuaren koordinatzailea da.

Dantzaz proiektuaren buru da hastapenetatik. Dantzazek Europako dantzari
gazteei, ekoizpen eta bira ezberdinetan
parte hartuz, eskarmentu eszenikoa
bereganatzeko aukera eskaintzen die.
Dantzan espezializatua dagoen pedagogo gisa, Madrilgo Dantza Kontserbatorioko diplomaduna da eta estatu
Frantziarreko Dantza Irakasle titulua
du. Dantzazek 2002. urtetik sustatu dituen sentsibilizazio proiektuetan parte
hartu du tailerrak eta mintegiak emanaz. Nazio mailako eta nazioarteko jaialdietako epaile izateko gonbidapenak
jaso ditu. Dantzari gisa izan zuen ibilbidea Europan eta Hego Amerikan garatu zen nagusiki eta, Nureyev, Makarova
edo Bujones bezalako artista handiekin
dantzatu du. Dantzazeko Sorkuntza
Koreografikoko Nazioarteko Zentrora gonbidatuta datozen koreografoak
hautatzeko ardura du. Halaber, Korzo
(Holanda), Dancebase (Erresuma Batua) Danish Dance Theatre (Danimarka), Conseil des Arts et des Lettres du
Quebec (Kanada), Delfos Danza (Mexico) edota PTL (Eslovenia) bezalako
nazioarteko erakudeen koordinazioaz
arduratzen da. Dantzazek hitzamenak dituen Stuttgart, Hannover edota
Sens-en ospatzen diren Koreografia
Txapelketetan epaile lanak egiteko gonbidatzen dute.

AKONPAINAMENDU

FERNANDO SAENZ
DE UGARTE
ZUZENDARI OROKORRA
Kultura kudeatzaile eklektikoa, ingurumen hezkuntzako, nazioarte mailan giza
eskubideen alorreko proiektuak garatu
ditu, baita joko zein jostailu tradizionalen ikerketak aurrera eraman ere. Azken 25 urtetan arte eszenikoei lotutako
lanetan dihardu (Teatro Paraíso, Auditorio Barañain, Espainiako Antzerki Sarea...). 2012. urtean Dantzazen barneratu zen eta entitatea berrigutaratzeko
eta sendotzeko lanean ari da, berrikuntza eta kolaborazioa oinarri dituen lan
metodologiaren bitartez. Dantzazeko
zuzendaritza artistikoarekin elkarlanean sorkuntza prozesu eta ekoizpen
koreografikoak garatzen ditu. Proiektu
berrien bitartez, Dantzaz, esperientziak eta gaztetasunak, bertakoak eta
nazioartekoak, bikaintasunak eta parte
hartzeak bat egiten duten gune bilakatu
dute. “Think Tanz” egitasmoa sortu du,
emaitza bikainak ematen ari den berrikuntza laborategia. Bertan, sorkuntza
koreografikoak beste sektoreekin bat
egiten du: turismoarekin, ostalaritzarekin, industriarekin, kirolarekin edota
hezkuntzarekin. Azken urteetan Dantzazek egindako mediazio proiektuak
bide berriak zabaltzen ari dira eta horiek sorkuntza prozesuetako pieza garrantzitsu bilakatzen ari dira.

artistikoa

ATALAK EKOIZPENA

ARGAZKILARIAK

KOMUNIKAZIOA

IDOIA ZABALETA

BLANCA RAZQUIN eta
JEAN PAUL DUNAND

KULTUR ATELIER eta
ARROKA Diseinua + Komunikazioa

MEDIAZIO TALDEA
ELENE CARRETO eta
IKER SANZ

IKUS-ENTZUNEZKOAK
TXIKOTA KOMUNIKAZIOA,
(BEÑAT GEREKA)

ATALAK

manifestua
0.
Atalak-ek errealitatean bizi diren egoera ezberdinetara moldatzeko prestutasun
osoa azalduko du.
1.
Atalak plataformaren xedea Euroeskualdeko sortzaile eta dantzari berrien sorkuntza
koreografikoa sustatzea da.
2.
Atalak sorkuntza koreografikoaren zein espazio eta egitasmo egonkorren existentziaren
aldeko apustua da bere garapenerako (ez bakarra, bai ordea funtsezkoa).
3.
Atalak-entzat “tokikoak” dira Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa Euroeskualdean jaiotakoak
eta bertan bizi direnak edo lan egiten dutenak.
4.
Atalak-ek sorkuntza eta esperimentazio koreografikoak sustatzen ditu, nazioarteko eta
bertako dantzariak harremanduz konpainia egonkorrekin eta sortzaileekin.
5.
Atalak koreografo eta dantzarien topagune bilakatzen da, ikerketa koreografikoaren eta
medizioaren bitartez.
6.
Atalak-ek esperimentazio prozesuak publikora gerturatu nahi ditu. Horretarako,
espazio espezializatuen sare bat sortu du eta lurralde ezberdinetako gune ezberdinetan
erakustaldiak egitea ahalbidetzen du. Horrek, sorkuntza garaikidea publikora eta
kolaboratzaile berrietara hedatzen du. Atalak-entzat publikoaren aurrean egiten diren
aurkezpenak mediazio tresnak eta topagunerako espazioak bilakatzen dira.
7.
Atalak-ek Euroeskualdeko dantza egitura egonkor guztiak ditu, baita artista eta
sorkuntza-gune garaikide guztiak. Atalak-ek sarea hedatzea eta sendotzea du helburu
etorkizunean.
8.
Atalak-en xedea ez da bazkideen ekoizpenak ordezkatzea, ez eta egonaldietan parte
hartzen duten koreografoenak ere. Funtsean, esperimentazio-laborategiak eta bestelako
formatuetan sorkuntza koreografikorako aukera eskaintzen du.
9.
Atalak-ek dantza arloaren egituratzea eta ikusgaitasuna hobetzea sustatu nahi du eta,
horretarako, aukera eta bide berriak zabaltzen jarraituko du.
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