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Atalak Sareak ondorengo lan lerro berrien aldeko 

apustua egingo du 2021. urtean:

ATA-LAB  Pentsamendu laborategiak
Normaltasun berrira egokituz, Atalak Sareak dantzaren 

sektoreko profesionalen topaketak sustatu ditu 2020. 

urtean. Topaketa horietan aurrera eramandako lanak, 

hausnarketak edo ametsak partekatu dira eta horien 

gainean gogoeta egin da. Euroeskualdeko herritartasun 

berria sortzea helburu. 2021ean, ATA-LAB mugaz 

haraindiko hausnarketarako espazio batean bilakatu nahi 

da, dantza, kultura eta beste esparruetako erakundeetako 

ordezkarien eta eragileen topagune, eguneroko erronkei 

erantzuna ematea xede duen espazioa. 

Ekoizpen Koreografiko Egonaldia 
(Finkatua/ondarea)
Atalak Sareak gaztetasunaren alde egiten duen 

apustuaz gain, esperimentazio laborategien eta 

ekoizpen egonaldien bitartez, 2021. urtean ekoizpen 

egonaldi lerro berri bat sortu da ibilbide ezaguneko 

koreografoei zuzendua. Horiek Euroeskualdeko ondare 

koreografiko izendatu dira. Aurten Hilde Koch artistaren 

ekoizpenarekin emango zaio hasiera lan lerro berri honi. 

Mediazio eta dokumentazio lerroak 
Dantzaren sektorearen oinarrizko bi zehar lerro dira 

mediazioa eta dokumentazioa. Bazkide berrien bidez 

2021. urtean erabat indartzen diren lan lerroak: 

hezkuntza alorrean sorkuntza prozesuak txertatuz, 

dokumentazioa sortuz eta artxibo-funtsaren bidez.

SARRERA



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 kola-
boratzaile sare handiagoa ehuntzen ari da Atalak; Dantzerti, Azala, Vitoria-Gasteizko eta Baiona-Biarritzeko 
Kontserbatorioak, La Fundición, ERESBIL, Creative Paths eta Nafarroako Musikaren eta Arte Eszenikoen Ar-
txiboa (AMAEN) egitasmora batuta. Atalak Sareak Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa Euroeskualdeko dantza 
garaikidearen sektorean aukerak sortu nahi ditu eta, ondorengoa eskaintzen du horretarako: 

B
ATA-LAB profesionalen arteko topaketak proposatzen dira. Bertan pentsamendu laborategiak garatzen 
dira sektoreko profesionalekin, normaltasun berria eraikitzeko bidean. ATA-LAB ezagutzaren transmisio-
rako bitartekaria da eta topaketa zein lan mahai guztiak dokumentatu egingo dira eta sektoreko profesio-
nalen esku jarriko dira.

C
Sorkuntza koreografikoko prozesuei lotutako mediazio eta dokumentazio ekintzak lurralde desberdinetako 
entitateen arteko harremanak sendotzeko. 

A
Sorkuntza koreografikoa sustatzen du egonaldi ezberdineko formatuen bidez. Koreografoek erronka berriak 
bilatu eta esperimentatzeko espazio batekin egiten du topo eta talde profesional bat du bidelagun. Hiru egonaldi 
mota daude horretarako:
1. Esperimentazio egonaldiak (Ikerketa eta ezagutzaren transmisioa ardatz duten hiru asteko egonaldiak)
2. IN ekoizpen egonaldiak – koreografo berriei zuzenduak (Sei asteko iraupena duen dantza ekoizpen koreogra-

fiko baten sorkuntza, sektoreko koreografo berriekin)
3.  ON ekoizpen egonaldiak – koreografo egonkorrei zuzenduak (Sei asteko iraupena duen ekoizpen koreografi-

ko baten sorkuntza sektoreko, koreografo egonkorrekin)

Atalak Sareak sorkuntza koreografiko garaikidea sustatu nahi du, gure lurraldeko sektoreko profesional desber-
dinen arteko harremanak sendotuta. Atalak Sareak lan lerroak zabaltzen jarraitzen du eta bazkide eta kolabo-
ratzaile berriak saretzen: Eresbil, Musikaren eta Arte Eszenikoen Artxiboa (AMAEN) eta Creative Paths dira 
proiektura batu diren azken biak. Euroeskualdeko sorkuntza koreografikoaren sarea zabaltzen jarraitzeko la-
nean jarraituko du.

Atalak Sarearen lan-egiturak ondorengo du ardatz: dantza garaikidearen sektoreko eztabaida eta hausnarketa 
sustatzen du, sorkuntza prozesuak eta proposamen koreografikoen garapenean bidelagun bilakatzen da, me-
diazio eta dokumentazio estrategiak abian jartzen ditu dantza garaikidea komunitatearen eskuragarri jarriz epe 
ertain zein luzean. 

2021ean esperimentazio laborategietan arituko diren koreografoak hauek dira: Itxaso Cano (Nafarroa), Eva 
Guerrero (Euskadi) eta Amaia Elizaran (Euskadi). IN ekoizpen egonaldia Carmen Larrazek (Nafarroa) gidatuko 
du eta ON ekoizpen egonaldia Hilde Koch artistak bideratuko du.

ATALAK SAREAK EUROESKUALDEKO 
DANTZAREN SEKTOREKO PROFESIONALEI LAN 
EGITEKO AUKERA ESKAINTZEN DIE



SORKUNTZA KOREOGRAFIKOA 

4 ekintza guztira: 3 esperimentazio laborategi eta ekoizpen koreografiko 1

MEDIAZIOA 

29 ekintza guztira: 15 erakustaldi, estreinaldi 1, 6 mediazio saio helduekin eta 

7 mediazio saio ikasleekin

TOPAKETAK 

26 ekintza guztira

ENPLEGU SUSTAPENA 

86 kontratu guztira modalidade ezberdinetan

2020

Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa 
Euroeskualdeko hausnarketa, sorkutza 

koreografikorako, mediaziorako eta 
dokumentaziorako sustapena



2021ean hiru sorkuntza laborategi egingo dira eta hiru sortzaile izango dituzte gidari 
egonaldi horiek: Itsaso Cano, Eva Guerrero eta Amaia Elizaran.

Martxoan izango da aurtengo lehen sorkuntza laborategia eta Gipuzkoako 
Dantzagunea izango du testigu. ZUK dance konpainiako zuzendari den Itsaso Cano 
artista nafarrak groove-a izango du oinarri. Canoren proposamen honek gorputzean 
musikaren erritmoak sortutako sentipen erritmikoan jartzen du arreta. Hortik 
abiatuta dantzariekin lankidetzan material koreografi koak garatuko dira. 2020an 
hasitako bideari jarraipena emanez, laborategi honetan, Dantzerti eskolako azken 
ikasturteko ikasleak arituko dira.

DNA-k, Nafarroako Dantza Jaialdiak, hartuko du bigarren esperimentazio laborategia 
ekainean; Eva Guerrero Doos kolektiboaren zuzendariaren gidaritzapean. Atalak 
Sarearen egonaldi honek Nafarroako erakunde, harrera-leku eta publikoen arteko 
sinergiak eraikitzea du xede. Ikerketa prozesuan gorputz baten eta bestearen 
arteko espazioa bilatzea “zati baten erdian” (2020) da Eva Guerreroren abiapuntua 
laborategi honetan.

Amaia Elizaran, gune ez-konbentzionaletan inprobisazioan oinarritutako 
proposamenak egiten dituen artista, Gipuzkoako Dantzaguneak hartuko du 
abenduan. Laborategi honetan musika eta dantzaren harremana aztertuko dira, 
egoera fi siko eta mentaletatik abiatzen diren mugimenduak ikertuta. Arnasketa, 
dantza, musika eta dantzari taldearen arteko lotura izango da.

Hiru proposamen hauen erakustaldiak Atalak Sareak proposatutako espazio 
desberdientan egingo dira; 15 orotara. Modu honetan, sorkuntza koreografi korako 
prozesuak zabalduko dira publiko desberdinekin. 

2021ean, lehenengoz, ON ekoizpen egonaldia egingo da, artista egonkorrei bidera-

tua. Hilde Koch koreografoa eta dantzaria izango da gonbidatua. Atalak Sareak era-

biltzen duen formatua (10-12 dantzari) ezohikoa bilakatu da Euroeskualdean eta 

munduan, orokorrean, dantzaren egoera ekonomiko zaila dela eta. Honek egonko-

rrak edota sarituak izan diren koreografoak formatu horretan lan egin ezin izana 

eragiten du. Are gehiago, Euroeskualdean ibilbide oparoa egiten ari diren koreo-

grafoak daude. Hori dela eta, ekoizpenaren alorrean lan lerro berri bat sortu nahi 

da koreografo egonkorrentzako eta urtero bi ekoizpen izango dituen programa bat 

aurrera eraman. Ekoizpen horiek Euroeskualdean egingo lukete bira. 

ESPERIMENTAZIO 
LABORATEGIA

IKERKETA 

KOREOGRAFIKORA 

ETA EZAGUTZAREN 

TRANSMISIOAREN 

SUSTATUZ

ATALAK 
EKOIZPENA

EKOIZPEN GEHIAGO: ARTISTA EGONKORREI 
BEGIRADA BAT  
artista egonkorrei 
begirada bat ondasunean 
pentsarazteko.



ITSASO A. CANO 

Itsaso A. Cano (Iruñea, 1980). Maria de Avila Dantza Kontserbatorio Nagusian 

graduatua zen duela hogei urte sorkuntza garaikidearen espezialitatean. Itsaso 

bere sortzaile estiloa garatzeko proiektu eta konpainia desberdinetan aritu da 

lanean. Gorputz hizkuntzaren eta adierazpen desberdinengan sentsibilitate berezia 

du eta ondorengo tekniketan jaso du formazioa: besteen artean, Graham N.Y, Butoh 

dantza Japonian, dantza mistikoak Gurdijieffen eta Sufi . Horiek guztiak hizkuntza 

berezi bat sortzen dute, arte ezberdinen uztarketa abiapuntu duena: musika, 

argiztapena, ikus-entzunezkoen alorra… Kontzeptu fi losofi koak lantzen dituen hiri 

dantza garaikidea. 2008tik aurrera, bakarka hasi zen bere lehen lanak ekoizten eta, 

2013. urtean, formatu luzeko bere lehen lana aurkeztu zuen, ZUK, Madrilgo Karlos 

III Unibertsitateko eta Gazte Sortzaileen lehiaketetan saritutako pieza. 

KOREOGRAFOAK

EVA GUERRERO 

Eva Guerrero (Bilbo, 1982). Arte eszenikoak ikasketak egin zituen BAI Bizkaiko 

Antzerki Ikastegian, BA Contemporary Performance Practices (Leeds Beckett 

University) praktikaldi batekin osatuta. Dantza garaikidea, inprobisazioa eta arte 

borroka-arteak formakuntza ere egin ditu. Egun osteopatia ikasketak amaitzen 

ari da. 2005. urtean estreinatu zuen bere lehen lana “1+1=1”. Geroztik, dantza 

garaikideko ikuskizunak sortzeaz gain beste lenguaiekin uztartzen ditu: bideodantza, 

instalakuntza, narratiboa (“Destrucción mutua asegurada” liburua) edo erakusketa 

(“Donde yo empiezo, tú acabas” Metro Bilbao-BAD Bilbo 2020). 

Koreografoak
ETA BIDELAGUNAK

Lan artistikoa gorputzetik abiatzen da hainbat materialekin, manipulazioarekin, eguneroko ekintzekin, gorputz itsusiekin, 

arriskuarekin… Inprobisazioa eta testua erabiltzen du koreografi ak egiteko eta oholtzaratzeko momentuan. Bere lanak estatuan 

eta nazioartean oholtzaratu dira: Euskadi, Nafarroa, Katalunia, Frantzia, Ingalaterra, Brasil, Egipto, AEB…). 2013az geroztik, 

Jemima Canorekin batra, Doos Kolektiboa kudeatzen du. Talde horretan, lanak egiteaz gain bitartekaritza eta sentsibilizazio lanak 

egiten ditutez. Horrez gain, beste norabide bat eman diote Punto de Fuga espazioari, dantza era guztietako pertsonei helarazita. 

Bere azken lana, “Gorpuztu” (2019) bi 2020ko bi Max Sarietarako hautagaia izan da (autore berri onena eta emakume-interprete 

onenea). Egun ekoizpen berria prestatzen ari da: “LOF Ladies On Fight”, 2021eko azaroan argitaratuko dena. 

Bere lanen artean ondorengoak nabarmentzen dira:  HALKA (2014) adimen kognitiboaren egoeren ingurukoa Vedanta Advaitaren 

arabera; suizidioaren gaia lantzen duen VACA (2015) ikuskizuna; MATERIA (2018) gorputzaren egoera eterikotik enkarnazio 

eta mundu materialera igarotzearen inguruko lana. Bere obrak Espainia, Erresuma Batua, Portugal, Frantzia, Brasil, Cuba, Txina, 

Malasia eta Tailandian ibili dira biran eta sari desberdinak jaso dituzte. Azken urteetan, koreografo lanak irakaskuntzarekin 

eta jaialdien antolakuntzarekin uztartzen ditu, sektoreak eskaintzen dituen aukerak areagotu eta publiko berrietara dantza 

garaikidea ezagutzera emateko.  Egun, maiatzan eta irailean Nafarroako erriberako zazpi herrietan ospatzen den den Ribera en 

Danza jaialdiaren hirugarren edizioaren antolakuntza lanetan dabil lanean.  

 



AMAIA ELIZARAN 

Amaia Elizaran (Tolosa, 1992). Dantzari eta koreografoa euskalduna. Azken hamar 

urteetan dantza garaikideko bost pieza ekoitzi ditu eta proiektu kultural desberdinetan 

parte hartu du. Tolosan jaioa Ekintzako eskolan ikasi zuen dantza klasikoa. 2008an, 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren beka jaso ostean, Mariemma Dantzako Kontserbatorio 

Profesionalean egin zituen ikasketak. Bertan, dantza garaikidean graduatu zen (2012-

2013) eta Virginia Valero saria jaso zuen bere ibilbideagatik, baita ohorezko aipamena 

ere. 2013. urtean graduatu zenetik, hainbat koreograforekin egin du lan: James Wilton, 

John Ross, Jessica Kennedy, Adam Rusell, Iker Arrue, Jon Maya, Iris Heitzinger, Hilde 

Koch eta Judith Argomaniz.  

hILDE KOCh

Donostiako Musika eta Dantza Kontserbatorioan hasi zuen bere formazioa eta “Ballet 

de Stuttgart” eskolan amaitu zituen bere ikasketak. Bertan bere lehen kontratu handia 

eskuratu zuen John Cranko koreografoaren zuzendaritzapean. 1981etik 1991ra 

bitartean, Frankfurt Balletten dantzatu zuen bakarlari gisan William Forsythen 

gidaritzapean. 1991n Nacho Duatoren talde artistikoarekin elkartu zen, Dantza 

Konpainia Nazionalaren zuzendari artistikoaren laguntzaile gisan. 1993tik aurrera, 

Nacho Duatoren eta William Forsythe nazioarteko konpainien baletak antzezten ditu eta, 

aldi berean, tailer ezberdinak ematen ditu. 2004az geroztik, Valentziako Komunitateko 

Antzerki Kontseilu Errektoreko kide da, Inmaculada Gilenen zuzendaritzapean. 2008an 

Dantzaren Saria eman zion Gipuzkoako Dantzako Profesionalen Elkarteak. Koch 

Espainiako Arte Eszenikoen Akademiako kide ere bada. Koreografo gisa, koreografi ak 

egin ditu hainbat konpainiarentzat, besteak beste, Dantzaz, Seattle Project, Valentziako 

Generalitateko Balleta, Madrilgo Fernan Gomez Antzokia eta Bilboko Arriaga Antzokia. 

CARMEN LARRAZ 

2013an, Dinamo Dantza 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 

koreografi a sarietan haren “Luces y Sombras” bikoteak saria jaso zuen. 2017an, 

Iruñeako Udalaren sorkuntza saria jaso zuen, “Transoceánica” lanarengatik, eta 2019an 

“Elektrical Body” lanarengatik. Atari zabaleko dantzako “Dantzad, danzad, Malditos” 

atari zabaleko dantza jaialdian arte sortzailea eta zuzendaria da. Jaialdia 2016az 

geroztik egiten da Iruñeako Antzinako harresian. 2019an, “La Faktoria” Nazioarteko 

Koreografi a Zentroa sortu zuen, Noainen (Nafarroa), eta Marta Coronadorekin eta 

Laida Aldazekin batera zuzentzen du. Oro har, dantza garaikidea eta inprobisazioa 

erakusten ditu, eta borroka arteak ikasten jarraitzen du. 



BIDELAGUNAK

>>

>>

>>

>>

ADRIANA POUS  

Dantzaz proiektuaren buru da hastapenetik. Dantzazek Europako dantzari gazteei, ekoizpen eta bira 

ezberdinetan parte hartuz, eskarmentu eszenikoa bereganatzeko aukera eskaintzen die. 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. 20 urtetan 60 ekoizpenen bidelagun izan da.  Dantzaren Garapenerako Zentroan 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. 

IDOIA ZABALETA   

Dantza garaikidearen sortzaile nabarmena da. Dantza Berrian eta Inprobisazioa ikasi zuen Bartzelonan, 

Amsterdamen eta New Yorken. Ostera, David Zambrano, Meg Stuart eta Vera Mantero sortzaileekin 

jarritu zuen bere formakuntza zabaltzen. Zabaleta biologian ere lizentziaduna da eta ekosistemetan eta 

populazio dinamikan duen espezializazioa bere obretako ideietan ikus daiteke: interpreteekin, sortzaileekin, 

publikoarekin, aurkezpen espazioarekin, lurraldearen mugekin dituzten tentsio eta harremanak. Irakasle eta 

kudeatzailea da eta 2008an Juan Gozalezekin batera Azala sortu zuen, sorkuntza eszenikoa ikertu, sustatu eta 

zabaltzeko helburuarekin. 

MIZEL ThERET   

Dantza tradizionalean hasi ondoren (Etorki baletak eta euskal koruak), dantza garaikidean trebatu zen hainbat 

ikaslerekin (Ménagerie de Verre, Paris) eta dantza klasikoan Yves Casatirekin. 1983an EKARLE enpresa sortu 

zuen, eta hainbat lan egin ditu. Lehen lanak euskal kulturari buruzko erreferentziak zituzten oinarri, ikuspegi 

garaikidearekin batera. Pixkanaka beren lanak abstrakzio lirikoruntz jo dute. 2009tik bere lanen oinarria dira 

memoria kolektiboa eta estilo minimalista baten aldeko apustua egiten du dantzan eta espazioan. Johanna 

Etcheverry dantzariaren kolaborazioen ondorio dira sorkuntza horiek.

BERThA BERMúDEZ   

Bere dantzari ibilbidea eta gero Maurice Bejart, William Forsythe, Nacho Duato, Rui Horta, Paul Solvin 

Norton, Gregory Colbert eta Emio Greco | Pieter C.Scholten artistekin aritu da kolaboratzaile gisan. 1998tik 

2005era Bermúdez Emio Greco | PC konpainiarekin aritu da kolaborazioan eta dantzan. 2005 eta 2014an 

bitartean, hezkuntza eta ikerketa proiektuak zuzendu eta koordinatu ditu, tartean, ICK Amsterdam Zentro 

Koreografikoan. Urte horietan gazte sortzaileen sorkuntza prozesuen bidelagun bilakatu da. 2014tik 

Bermúdez Amsterdango Unibertsitatean bere tesia garatzen dabil, Artxibo Performatiboen inguruan eta, aldi 

berean, ikerketa eta sorkuntza lanak hezkuntza eta kultura kudeaketa arloetarako aholkularitzarekin uztartu 

ditu. 2016tik Atalak proiektuaren koordinatzailea da.  



Urte hauetan guztietan Atalak Sarean asko ikasi dugu, 

batez ere 2019-2020 periodoan, COVID-19 pandemia 

dela eta. COVID-19ak hausnarketa egitera eraman 

gaitu, ideiak partekatzera. Bazkide, kolaboratzaile, 

artista eta dantzarientzat elkartzeko bide berriak 

topatzera. Horren harira gune berri bat sortu da, ATA-

LAB, ideien eta argudioen laborategi izango dena. 

2021ean, topaketa eta lan -mahaiek sektorearentzat 

beharrezkoak diren gaiak landuko dituzte. 

Atalak egoera desberdinetara egokitzen den sarea da, proiektuan 

parte hartzen duten entitate, sektore eta errealitatera moldatzen 

dena. Hori horrela, 2019-2020 periodoan bi proiektu piloto jarri 

ditu abian: mediazioa eta dokumentazioa. 2020-2021 periodoan 

horiek sendotzea da helburua. 

Atalak proiektuan garatzen diren sorkuntza prozesuak ikertzeko 

mediazio saioak Euroeskualdeko lehen eta bigarren hezkuntza es-

koletan eta baita helduen talde amateurretan sorkuntza koreogra-

fikoa sustatzea dute xede. Mediazioak dokumentazioa du bidelagun 

eta hausnarketarako tresnan bilakatzen da. 2021eko mediazio lan 

lerroan ondorengo bi proiektuak jarriko dira abian: Dantzazubia, 

Euroeskualdeko hezkuntza zentroei bideratuta, eta Le Labo, helduei 

zuzendua.

Horrez gain, Atalak Sareak dokumentazio-lerroa sortu du, koreo-

grafia-sorkuntzako prozesuen artxibo eta dokumentazio-metodolo-

gien diziplinen eremu gisa eta dantzaren sektorearen ibilbidea eta 

prozesuak dokumentatuko dira. Horretarako, dokumentazioan lan 

egiten duten eta Atalak Sarearen partaide diren Euroeskualdeko 

erakundeekin lan egingo da: Tabakalera, Gipuzkoako Dantzagunea, 

ERESBIL (Musikaren Euskal Artxiboa), AMAEN (Nafarroako Musi-

karen eta Arte Eszenikoen Artxiboa) eta beste zenbait entitate. 

ATA-LAB 2021 2021 MEDIAZIOA 
ETA DOKUMENTAZIOA



ATALAK: 
AUKERA GUNEA

Atalak Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa 

Euroeskualdeko koreografoentzako eta 

dantzarientzako aukera paregabea da, izan 

ere, Dantzazeko dantzariez aparte, beste 

Euroeskualdeko dantzariei ateak zabaltzen 

dizkie. Pasa den urtean Atalak plataformak 

30 dantzariri eskaini zien lana. 

ATALAK 2021 
ZENBAKITAN

LABORATEGI 
EGONALDIAK

EKOIZPEN 
EGONALDIAK

AURKEZPENAK 
GUZTIRA

PUBLIKOA

TOPAKETAK

3

1

16

1.200

6



BAZKIDE SAREA ETA 
kolaboratzaileak

BAZKIDEAK

DANTZAZ (GIPUZKOA-EUSKADI): Gipuzkoako Dantzagunean (Errenteria) 
egoitza duen proiektu burua. Mugimenduaren arteen plataforma aintzindaria, 
Dantzaren Garapenerako Zentroan kontzeptu desberdinak batzen dituena. 
Kontzeptu horien artean ondorengoak garatzea ditu helburu: publiko 
desberdinak sentsibilizatzeko mediazioa, estatuko eta nazioarteko sorkuntza 
eta dantzaren munduko profesionalei bideratutako enplegua. 20 urtetan, 
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 Koreografi korako Nazioarteko 
Zentrora, ekoizpen egonaldiak egiteko. Ekoizpen handietako parte diren pieza 
koreografi koak sortzen dituzte Dantzazen.  

MALANDAIN-BIARRITZ ZENTRO KOREOGRAFIKO NAZIONALA (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 2017. urtetik. 

BALUARTE FUNDAZIOA (NAFARROA): Baluarte Fundazioa fundazio 
publikoa da, eta Nafarroako Gobernuaren Kultura, Kirola eta Gazteria 
Sailarekin lotuta dagoena. 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.

BAZKIDEAK



GIPUZKOAKO DANTZAGUNEA: Gipuzkoako Foru Aldundiaren dantza-
zerbitzua 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. DantzaDok egitasmoaren bitartez 
probintziako sortzaileen eta taldeen lana dokumentatzen dabil.    

TABAKALERA (GIPUZKOA): 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 (ARABA): 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 desberdinak 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, berrogeita lau edizio ospatu dira jada. Egonaldi 
artistikoak, koprodukzioa oinarri duten proiektuak edota gune eszenikoen 
lagapena bertako sorkuntza dinamizatzeko martxan jartzen dituzten ekintza 
estrategikoak dira.



KOLABORATZAILEAK

ERESBIL: Musikaren Euskal Artxiboa 1974an sortu zen, Musikasteren, 
Errenterian euskal konpositoreen lanak zabaltzeko astearen, programatzeko 
beharraren ondorioz. 1977tik aurrera, patronatu probintzial batek zuzentzen 
du, 1986an Eusko Jaurlaritza buru duen patronatu berri baten babespean bere 
eremua zabaldu zuen arte. Bere helburuen artean musika ondarea bildu, zaindu 
eta zabaltzea da, batez ere, Euskal Konpositoreen ekoizpena. 2011n fundazio 
bilakatu zen eta Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia, Errenteriako 
Udala eta Andra Mari Abesbatza dira patronatuko kideak. 

AMAEN: Musikaren, dantzaren eta antzerkiaren munduari lotutako ondare 
dokumentala dokumentatu, hedatu eta hedatzeko sortu zen proiektu hau 2017an. 
Nafarroako Gobernuaren Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentuak proiektu 
hau bultzatu nahi du Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuaren bidez, 
ondare horren izaera eta ezaugarri bereziak aintzat hartuta. Gauzak horrela, 
Kultura Zuzendaritza Nagusia-Vianako Printzea Erakundeak, Artxiboen eta 
Dokumentu Ondarearen Zerbitzuaren bitartez, Nafarroako Musikaren eta Arte 
Eszenikoen Artxiboa sortzeko eximena egin zuen. Artxibo honen kudeaketa 
Nafarroako Errege Artxibo Nagusiari agindu zaio. Egun programak Nafarroako 
pertsona eta erakunde ospetsuen 60 funts inguru biltzen ditu.  

AZALA:  Azala kreazio espazioa, Lasierra herritxoan kokatzen da, Arabako 
Erribera Garaiko 12 biztanleko udalerri batean. Egonaldi artistiko eta artisten 
topagunerako espazioa da eta hiru ardatz nagusi oinarri hartuta egiten du 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 
duena. Azala, azalera, lurralde baten hedadura.  

DANTZERTI: Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantza Goi Mailako Eskola Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari atxikitako ikastetxe publikoa da. Goi Mailako 
Europako Hezkuntza Espazioan indarrean dagoen kalitate bermeekin bat 
datorren ikasketa plan zehatza du. 

KOLABORATZAILEAK

AMAEN



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 ofi ziala 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 (NAFARROA):  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 (NAFARROA):  Nafarroako Gobernuaren zerbitzu 
publikoa da eta bere helbuu nagusia Nafarroako kulturaren ondarea eta 
historia pertsona guztiei gerturatzea da. Horretarako, ondarea gorde, areagotu 
eta hedatzeaz gain, ondarea katalogatu, berreskuratu eta ikertzeko ardura du. 
Artisten obren sustapena eta hedapena bultzatzen du.

MAURICE RAVEL EUSKAL hERRIKO KONTSERBATORIOA (BAIONA-
BIARRITZ): Bere helburu nagusia musikari, dantzari eta aktoreen formazioa 
da. Kontserbatorioak musika, dantza eta antzerkiaren bitartez bere ikasleen 
pertsonalitatea garatu nahi du. 

CREATIVE PAThS: 2020an sortu zen Creative Paths, eta dantza-
dokumentuak sortzea eta hedatzea du helburu, dantza-sorkuntzaren eta 
kontserbazioaren sektoreen arteko zubia eginez. Akitania Berria-Euskadi-
Nafarroa Euroeskualdean kokatzen da Creative Paths, eta ibilbide profesional 
eta historiko handiko erakundeen babesa du. Kultura erakundeei eta artistei 
eskaintzen die laguntza, prozesu artistikoak, metodologiak eta transmisioa 
garatzen. Horretarako lau ekintza-lerro ditu abian: ikerketa, prestakuntza, 
dokumentuen sorkuntza eta hedapena. 



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.

manifestua
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