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ARAUAK 

 

LEHENENGOA. Parte hartzea eta baldintzak.  

1.1. Jaialdian parte hartu ahalko dute antzerki-eskola ofizialetako zein ofizialak ez 

direnetako ikasleek osatutako antzerki talde edo konpainiek, espainiar estatukoak 

badira. 

1.2. Gainera, espainiar estatuko unibertsitate-campusetako ikasleek osatutako antzerki 

talde edo konpainiek parte hartu ahalko dute.  

1.3. Jaialdian parte hartzeko aurkezpen-eskakizuna eskola edo unibertsitate-campuseko 

legezko ordezkariak egingo du, eta ziurtatu beharko du antzerki taldea edo konpainia 

Jaialdira aurkeztutako erakundearen kide dela. 

1.4. Eskola edo unibertsitate-campus bakoitzak gehienez hiru proposamen aurkeztu ahalko 

ditu hautaketa-prozesura.  

1.5. Lehiaketan aurkeztuko diren antzezlanen testuak originalak edo aurreko lan dramatiko 

edo beste genero bateko moldaketak izan behar dira. Moldaketak badira, ezinbesteko 

baldintza da legezko jabeei dagozkien baimen guztiak edukitzea Jaialdian parte hartu 

eta moldaketa antzezteko eta ondoren lanaren moldaketa SGAEn erregistratzeko. 

 



 

 

1.6  Jaialdian parte hartuko duten lanak SGAEn erregistratu behar dira 
antzezpenaren osteko 5 egun baliodunen epean. Aipatutako epea betetzen ez 
bada, ezingo du saririk jaso.  

 
1.7 Lehiaketan aurkeztutako lanak espainiar estatuko edozein hizkuntzatan antzeztu 

ahalko dira.  

1.8  Antzezpenak gutxienez 50 minutu eta gehienez 120 minutu iraungo du. 

BIGARRENA. Proiektuen aurkezpena. 

2.1. Izena emateko epea 2017ko otsailaren 16an zabaldu eta maiatzaren 31n itxiko da. 

Agiriak 2017ko maiatzaren 19ra arte bidali ahalko dira. 

2.2. Izen-ematea gauzatzeko, antzerki talde edo konpainiek honako agiri hauek aurkeztu 

beharko dituzte: 

- Parte hartzen duen erakundearen informazioa: talde edo konpainiaren izena, 

eskola edo unibertsitatearen izena, hiria, legezko ordezkariaren izena eta zein 

egoeratan sinatzen duen eta harremanetarako datuak (telefonoa eta helbide 

elektronikoa). 

- Ikuskizunaren informazioa: fitxa teknikoa, fitxa artistikoa, ikuskizunaren memoria 

eta horren bideo-grabazioa. Izena emateko mementoan ikuskizuna sortzeko 

prozesuan badago, entseguen bideo-grabazioak onartuko dira gutxienez 20 

minutuko iraupena badute. 

-   Egileen baimena lana antzeztu eta ondoren SGAEn erregistratzeko (baimenaren 

eskaera): http://enlinea.sgae.es/artesescenicas/Licencia/SolicitarLicencia 

2.3. Inskripzio-orria Fundación SGAE_SGAE Fundazioaren webgunean deskargatu daiteke: 

http://www.fundacionsgae.org 

2.4. Eskatutako agiriak eta ikuskizunaren bideoaren esteka helbide elektroniko honetara 

bidali beharko dira: fetabi@fundacionsgae.org-era, honako baldintza hauetan: 

- Mezu elektronikoak ezingo dira 4 MB* baino gehiagokoak izan. 

- Txosten artistikorako, ikuskizunaren deskribapenerako, curriculumerako eta fitxa 

artistikorako formatuak: PDF. Fitxa artistikoan adierazi beharko dira: ezaugarri eta 

behar teknikoak eta langileenak, eta eszenografia garraiatzeko ibilgailuaren neurrien 

zehaztasunak. 

- Konpainiaren edo taldearen argazki bat gutxienez (.tif edo .jpg formatuan, 10x15 cm-

koa eta 300 DPI-ko bereizmenekoa). 
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- Bideoen formatua: MPEG edo AVI eta pixeletan 1980 x 1080 gutxieneko bereizmena. 

Sarbide publiko zein mugatuko bideoen estekak ere onartzen dira (vimeo, youtube...). 

Baldintza horiek betetzen ez dituzten mezuak ez dira ebaluatuko. 

*Pisu hori gainditzen duten mezuak fetabi@fundacionsgae.org helbidera bidali behar 

dira www.wetransfer.com erabiliz. Gehienez 2GB. 

2.5. Posta arruntez edo mezularitzaren bidez helbide honetara bidalitakoak ere onartuko 

dira: Festival de Escuelas de Teatro BILBAO Antzerki Eskola Jaialdia. FUNDACIÓN SGAE 

FUNDAZIOA. Teatro Campos Elíseos Antzokia. Bertendona Kalea, 3-bis, 4. solairua. 

48008 BILBO. 

HIRUGARRENA. Proiektuen hautaketa. 

3.1. Aurreikusitako epeak amaitutakoan, hautapen-batzordeak aurkeztutako proiektuak 

ebaluatuko ditu. Hautapen-batzordea sei (6) kidek osatuko dute, horietako hiru (3) 

Euskadiko Lurralde Kontseilukoak izango dira eta beste hiru (3) SGAEren hiru bazkide 

kalifikatu izan beharko dira, Euskadiko Lurralde Kontseiluaren proposamenez SGAE 

Fundazioak xede horretarako izendatuak. Hautapen-batzordeak kalitatea, interes 

artistikoa eta jatorria izango ditu kontuan aurkeztutako proiektuak ebaluatzeko. 

Hautapen-batzordeak bere irizpidearen arabera erabakiko du hautatuko lanak zein 

Aretotan taularatzen diren. 

3.2. Edozein kasutan, Hautapen-batzordeak hautatutako proiektu guztietatik bi euskarazko 

ikuskizunak izango dira. Kalitate nahikoko parte-hartzailerik ez dagoelako ez bada 

aipatutako kopurura heltzen, bi plaza horiek libre geratuko dira estatu espainiarreko 

gainerako hizkuntzetako ikuskizunentzat. 

3.3. Parte hartuko duten talde edo konpainia hautatuen izenak 2017ko ekainaren 1a 

aurretik jakinaraziko dira, Fundación SGAE_SGAE Fundazioaren eta Teatro CAMPOS 

ELÍSEOS Antzokiaren webguneetan, baita berorien sare sozialen bitartez ere. 

3.4. Era berean, proposamenen bat aurkeztu duten antzerki talde edo konpainia guztiek 

hautapen-batzordearen epaiaren kopia bat jasoko dute inskripzio-orrian emandako 

helbide elektronikoan.   

3.5. Hautatutako antzerki talde edo konpainien legezko ordezkariek epaia jaso dutela 

adierazi beharko dute, eta Jaialdian parte hartzea onartu dutela dioen onarpen-gutuna 

bidali beharko dute. 

3.6. Titular gisa hautatutako zortzi (8) taldeetakoren batek Jaialdian parte hartzeari uko 

egingo balio 2017ko ekainaren 5a baino lehen, hautapen-batzordeak, hurrenez hurren, 

puntu gehien dauzkan hurrengo taldea hautatuko du Jaialdian parte hartzeko. Taldeari 

Jaialdian parte hartzeko hautatu dutela jakinaraziko zaio 2017ko ekainaren 8a baino 

lehen.  
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3.7. Antzerki talde edo konpainien parte-hartzea legezko ordezkariek eta Fundación 

SGAE_SGAE Fundazioak sinatutako hitzarmen baten bidez formalizatuko da. 

Hitzarmenean jasota egongo dira Jaialdiaren arau hauek, eta gainera, honako 

zehaztapen hauek jasoko ditu: 

- Hautatutako ikuskizunaren datuak: izenburua, konpainia, egilea… 

- Antzezteko lekua: Teatro CAMPOS ELÍSEOS Antzokia. Bilbo. 

- Jaialdiaren barruan lana zein egun eta ordutan antzeztuko den: Jaialdiaren 

antolakuntzak ezarritakoak. 

- Hitzarmenaren indarraldia. 

- Baldintza ekonomikoak: bostehun eta berrogeita bost euroko (545 €) laguntza, 

zergak barne, Euskal Erkidego Autonomikotik kanpo datorren hautatutako antzerki 

talde edo konpainia bakoitzarentzat; Antolakuntza ez da talde edo konpainien 

ostatuaren edo joan-etorrien gastuez arduratuko. Eta, berrehun eta berrogeita 

hamar euro (250 €), zergak barne, Euskal Erkidego Autonomikotik bertatik 

datorren hautatutako talde edo konpainia bakoitzarentzat.  

- Ordaintzeko modua: antzerki talde edo konpainiaren erakundearen izenean 

zabaldutako banku-kontura egindako banku-transferentzia bidez, legez onartuta 

dagoen eta indarreko legeriaren baldintzak betetzen dituen kobrantza-agiria 

jasotakoan. 

- Teatro CAMPOS ELÍSEOS Antzokia erabiltzeko baldintzak:  

Fundación SGAE_SGAE Fundazioak antzerki talde edo konpainien eskura jarriko 
ditu, Teatro CAMPOS ELÍSEOS Antzokiaren rideraren arabera, beharrezkoak diren 
soinu-tresneriaren eta backlinearen laguntza teknikoa. Baliabide tekniko 
osagarriak antzerki talde edo konpainiek jarriko dituzte, Fundación SGAE_SGAE 
Fundazioari jakinarazi eta gero. 

Fundación SGAE_SGAE Fundazioak eremu bat ezarriko du antzerki talde edo 
konpainiek edo Fundación SGAE_SGAE Fundazioko langileek bakarrik erabiltzeko, 
eta Jaialdiaren antolakuntzakoa ez den inor ezingo da sartu. 

- Aurreko epigrafean jaso ez diren baldintza gehigarriak, talde edo konpainiak 

Teatro CAMPOS ELÍSEOS Antzokiaren beste zerbitzu batzuk erabiltzeko. 

- Antzezpenek sor ditzaketen txarteldegiko diru-bilketaren kudeaketa eta banaketa 

eta egile-eskubideen likidazioa: TEATRO CAMPOS ELISEOS, S.L. izango da 

antzezpenen sarreren salmenta kudeatzeko arduraduna, beraz, baita txarteldegian 

bildutakoaren arduraduna ere. Banaketaren % 100 izango da aipatutako 

erakundearentzat, eta, beraz, hori izango da arduraduna SGAEri edo dagokionari 

obren antzezpen publikoek sortutako egile-eskubideak likidatzeko. Egile-

eskubideentzako gehieneko ehunekoa % 10 da. 

- Aldeen erantzukizunak antzerkiaren muntaiaren garapenean eta Teatro CAMPOS 

ELÍSEOS Antzokiari eragiten dion araudia betetzean. 



 

 

- Publizitate, sustapen eta dibulgazio irizpideak, eta aipamen berezia Fundación 

SGAE_SGAE Fundazioaren irudi korporatiboa sartzeko beharrari. 

- Erantzukizun zibileko asegurua, FETABIk ordainduko duena.  

- Aldeen beste eskubide eta betebehar batzuk. 

- Hitzarmenaren ebazpenaren kausak. 

 

LAUGARRENA. Jaialdiaren ospakizuna. 

4.1. Festival de Escuelas de Teatro BILBAO Antzerki Eskola Jaialdiaren VI. Edizioa 2017ko 

ekainaren 14tik 18ra izango da. Helburutariko bat antzerki talde eta eskola zein gune 

formatibo orori ikasturte amaierarako hitzordu bat eskeintzea izango da. 

4.2. Hautatutako ikuskizun guztiak Bilboko Teatro CAMPOS ELÍSEOS Antzokian antzeztuko 

dira, Bertendona kaleko 3-bis zenbakian. TEATRO edo KUPULA direlako Aretoetan, hain 

zuzen ere. 

4.3. Jaialdian hautatutako ikuskizunen antzezpenak ikusteko sarrera ordaindu beharko da, 

eta horren prezioa antolakuntzak ezarriko du. 

4.4. Hautatutako antzerki talde edo konpainia guztiek jasoko dute Jaialdian parte hartu 

dutela frogatzen duen diploma bat. 

4.5. Jaialdiaren antolakuntzak eskubidea dauka antzezpenen datak eta lekua aldatzeko. 

Hala bada, antzerki talde edo konpainiei jakinaraziko die gutxienez hilabete lehenago. 

BOSGARRENA. Sariak. 

5.1. Fundación SGAE_SGAE Fundazioak Jaialdiaren epaimahaia eratuko du, eta hori arte 

eszenikoen gutxienez hiru profesionalek eta gehienez seik osatuko dute.  

5.2. Epaimahaiko kideak behartuta daude Jaialdian lehiatu eta antzeztuko diren ikuskizun 

guztiak bertan ikustera. 

5.3. Epaimahai horrek erabakiko ditu, gehiengo soilaz, euren iritziz honako sari hauek 

merezi dituzten pertsonen, konpainien edo ikuskizunen izenak: 

- Egiletza originalaren testu onenaren saria. 

- Testu egokitu onenaren saria. 

- Zuzendaritza eszeniko onenaren saria. 

- Emakumezko aktorerik onenaren saria.  

- Gizonezko aktorerik onenaren saria. 

- Ikuskizun onenaren saria. 



 

 

- Euskarazko ikuskizun onenaren saria. 

- Kupula FETABI saria. 

- Kupula FETABI saria- Antzerki-talde Gonbidatua (EAEtik at datozenentzat). 

 

5.4. Sari horietako edozein eman gabe gera daiteke. 

5.5. Sariak ezingo dira ex aequo eman. 

5.6. Epaimahaiak aipamen bereziak eman ahalko ditu aipatutako kategoriak ez diren beste 

batzuetan salbuespenezko egoeretan edo ezohiko merituak egiten badira. 

5.7. Epaimahairen epaiari ezingo zaio helegiterik jarri. 

5.8. Epaimahaiaren sariez gain, publikoaren sari berezia emango zaio Jaialdiko ikusleen 

ikuskizun bozkatuenari. Bozketa xede horretarako ezarritako prozedura baten bidez 

egingo da.  

3.8. Epaimahaiaren epaia eta publikoaren sari berezia 2017ko ekainaren 18ko goizean 

(igandea) iragarriko dira, Fundación SGAE_SGAE Fundazioaren eta Teatro CAMPOS 

ELÍSEOS Antzokiaren webguneetan, baita berorien sare sozialen bitartez ere. 

5.9. Sariak 2017ko ekainaren 18an arratsaldez egingo den ekitaldian banatuko dira, Teatro 

CAMPOS ELÍSEOS Antzokian. 

5.10. Zerrendako sari guztien irabazleek, norbanakoek edo taldeek, hori frogatzen duen 

diploma bat jasoko dute.  

5.11. Egiletza originalaren testu onenaren saria irabazten duenari 500 €-ko zenbatekoa 

emango zaio eskudirutan, zergak barne. Euskarazko ikuskizun onenak 200 €-ko saria 

jasoko du eskudirutan, zergak barne. 

5.12. Emakumezko Aktorerik onenaren Saria eta Gizonezko aktorerik onenaren Saria 

irabazten dutenei 300 €-ko zenbatekoa emango die eskudirutan, zergak barne, 

AISGEren Euskadiko Lurralde Ordezkaritzak.  

5.13. Ikuskizun onenaren Saria irabazten duen antzerki talde edo konpainiari 200 €-ko 

zenbatekoa emango dio eskudirutan, zergak barne, Deabru Beltzak euskal antzerki 

konpainia profesionalak.  

5.14. Kupula FETABI Saria irabazten duen antzerki talde edo konpainiari 200 €-ko 

zenbatekoa emango dio eskudirutan, zergak barne. Gauza bera Kupula FETABI saria- 

Antzerki-talde Gonbidatua irabazten duenari. 

5.15. Era berean, ikuskizun onenaren saria irabazten duen antzerki talde edo konpainiak 

eskubidea izango du saritutako lana Teatro CAMPOS ELÍSEOS Antzokiaren 2016ko  



 

 

udazkeneko egitarauan sartzeko. Horretarako, ezinbesteko baldintza izango da Teatro 

Campos Elíseos de Bilbao S.L. eta aipatutako kategorian saria irabazi duen antzerki 

talde edo konpainiaren legezko ordezkariaren arteko antzezpen artistikoari dagokion 

kontratua aurretik sinatzea, Teatro Campos Elíseos Antzokiak normalean dituen 

kontratatzeko baldintzen arabera. 

SEIGARRENA. Arau orokorrak. 

6.1. Hautatutako antzerki talde edo konpainiek egile-eskubideen indarreko arauak beteko 

dituzte.  

6.2. Hautatutako antzerki talde edo konpainiek lehiaketarako ikuskizuna oinarrituta 

dagoen lan originalaren edo moldaketaren egilearen baimena aurkeztu beharko dute 

Jaialdian izena emateko mementoan eta lana antzeztu aurretik.  

6.3. Hautatutako antzerki talde edo konpainiek Jaialdiaren antolakuntza eta Fundación 

SGAE_SGAE Fundazioa erantzukizunetik salbuetsiko dute,  plagioa egin edo indarrean 

dagoen legea hausten badute. 

6.4. Hautatutako antzerki talde edo konpainiek honako hau baimentzen dute: Fundación 

SGAE_SGAE Fundazioak eskatzen badu Jaialdian argazki-saio bat eta ikuskizunaren 

soinu edo ikus-entzunezko grabaketa bat egitea. Gerora, horiek editatu, 

sustapenerako banatu, irrati-telebistan emititu, artxibatu edo Fundación SGAE_SGAE 

Fundazioaren jarduera korporatiboan erabili ahalko dira, irabazi-asmorik ez badago.  

6.5. Era berean, hautatutako antzerki talde edo konpainiek espresuki baimentzen dute 

parte hartzen duten artisten izen artistikoaren eta irudiaren erabilera, erreprodukzioa 

eta banaketa, honako hauetan: Fundación SGAE_SGAE Fundazioak Jaialdirako 

egindako publizitate-liburuxketan, eskuko programetan, argazki-irudietan, epaiaren 

argitalpenetan, soinu edo ikus-entzunezko grabaketetan, webguneetan edo 

lehiaketarekin erlazionatutako sare sozialeko orri ofizialean, baita gerora SGAE taldeko 

erakundeek egiten dituzten jardueren txostenen argitalpenetan ere.  

6.6. Hautatutako antzerki talde edo konpainiak behartuta daude Jaialdian antzeztuko 

duten ikuskizunean parte hartzen duten artistei aurreko paragrafoetan zehaztutako 

xedeetarako jabetza intelektualaren eta irudiaren eskubideen dagozkien baimenak 

eskatu eta horiek lortzera.  

6.7. Deialdi honetan parte hartzen duten antzerki talde edo konpainiek arau hauek eta 

hautapen-batzordearen eta Jaialdiaren epaimahaiaren erabakiak onartzeko 

konpromisoa hartzen dute. 

 

 



 

 

6.8. Jaialdiaren kudeaketa-prozesuan aldeek ematen dituzten datu pertsonalak 

konfidentzialak dira eta ezingo zaizkie hirugarrenei ezagutzera eman. Ezingo dira 

erabili ezarritako helburuetarako ez bada, indarreko legeriak ezarritako salbuespenak 

ez ezik.  

6.9. Fundación SGAE_SGAE Fundazioak parte hartzaileek emandako datuak egiazkotzat 

joko ditu eta usteko du haren egungo egoerarekin bat datozela.  Aldaketarik egonez 

gero, interesdunak jakinarazi beharko du. 

6.10. Erreklamaziorik edo gatazkarik badago, dokumentu honi ezartzen zaion legeria 

Espainiakoa da eta antzerki talde edo konpainiek eta Jaialdiak egokitu ahal zaien 

foruari uko egin eta Bilboko auzitegien jurisdikziopean egotea onartzen dute.  

 


