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1. Dantzabiz-en aurkezpena 

a. Zer da?

BFAk sustatzen duen ekimen bat, lurralde historiko honetan 

dantza sendotzeko.

Dantzaren arloko agenteen koordinatzaile eta laguntzaile legez 

jarduten duen zerbitzu bat da, eta, haren bitartez, denetariko 

jarduerak bultzatzen dira: informazioa eta orientazioa, 

prestakuntza, sentsibilizazioa, zabalkundea, laguntza eta 

dantzari erraztasunak ematea.
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koordinazio lana egiten du 
sektoreko agenteen arteko harremana eta  

elkarlana sustatzen du.
koordinatu eta ikusgai egiten ditu 

bizkaiko dantzaren arloko ekinztarik azpimarragarrienak. 

dantza-jarduerak sustatzen ditu  
sektoreko hainbat agenterekin elkarlanean.

proposamen eta jardueren hartzaile da 
sektoreko agenteengandik jasotzen ditu proposamenak, haiekin elkarlanean baitabil.

dantzaren inguruan egiten den guztiaren berri daki 
sustapen-lana egiteko eta lagundu ahal izateko.

geldirik dauden ekintzak suspertzen ditu 
egungo egoera sozioekonomikoa dela eta geldirik dauden ekintzak.

topagune legez jarduten du, orientazioa eta aholkularitza jasotzeko gune fisiko legez
dantzaren barruko arlo guztietan.

laguntza eta bultzada ematen die sektorearen ekintzei 
eta, aldi berean, hutsuneak betetzen ditu. Sektoreko agente guztien eskura dagoen tresna bat da, 

oraindik erantzunik ez duten beharrizanak dauzkaten arloak edo esparruak  
osatzeko balio duena. proposamenak 

jasotzeko prest 
dagosendotu egiten ditu sektorearen oinarriak 

eta laguntza ematen die kultura-politiken ildoei.

elkarlanerako eta trukerako loturak
beste egitura batzuekin.
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b. Dantzabiz-en helburuak. 2013-2105

31
Bizkaiko dantzaren sarea 
dinamizatzea eta sendotzea.

DINAMIZATZEA-SENDOTZEA

2
Bizkaiko dantzaren arloko espazio, 
eskola eta baliabideekin bat egin eta 
haiei laguntzea, bai eta gainerako 
lurralde historiko eta erkideetakoei 
ere.

KONEKTATZEA eta LAGUNTZEA 
Bizkaiko profesionalen arteko 
lankidetza eta truke artistikoa eta 
laborala sustatzea, ez bakarrik 
dantzaren esparruan, baizik eta 
beste diziplina eta kultura proiektu 
batzuetan ere.

SUSTATZEA 

4beste ikus-entzule batzuk 
sentsibilizatu eta erakartzea.

SENTSIBILIZATZEA, 
ERAKARTZEA ETA SORTZEA

6
mezenasgoaren, finantziazio 
pribatuaren eta crowdfunding-
aren bitartez sormenerako eta 
ikerketarako izan daitezkeen  
diru-iturriei buruzko informazioa 
ematea.

EMATEA 

5
dantzaren arloko profesionalak 
orientatzea, beren lan eta 
prestakuntza ibilbideetan zehar.

ORIENTATZEA 

87
goraka ari diren sortzaileei,  
lan-baldintza hobeak izan ditzaten 
eta beren jarduna gara dezaten.

LAGUNTZA ETA 
IKUSGAITASUNA EMATEA

9
ekintzailetza bultzatea Bizkaiko 
dantzaren arloan.

BULTZATZEA  
dagozkion kanalen bitartez, 
dantzaren sektoreko informazio 
eta ezagutza guztia zabaltzea, bai 
profesionalentzat, bai zaleentzat 
(Bizkaiko informazioaren 
koordinaziogunea).

INFORMAZIOA ZABALTZEA 

Bizkaiko Dantza Etxea beste inguru 
geografiko batzuetara proiektatzea, 
sektoreari indarra emateko.

PROIEKTATZEA  

10

OSATZEA 
gaur egun Bizkaian dagoen prestakuntza-eskaintza osatzea, eta beste 
prestakuntza-jarduera batzuk eskaintzea, hala nola dantzaren arloko euskal 
pedagogoei eta profesionalei, estatuko eta atzerriko beste pedadogo eta 
profesionalak gonbidatu eta beste metodologia eta eduki batzuk baliatuz.

11
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d. Dantzabiz-en jarduerak 

 ● Ikastaro trinkoak dantzaren arloko profesionalei
 ●  Mintegi teorikoak
 ●  Masterclass-ak
 ●  Adituen hitzaldiak, dantzaren hainbat arlori buruz
 ●  Dibulgazio hitzaldiak eta tailerrak
 ●  Laguntza ematea azpiegiturak erabiltzen eta sormenaren 

prozesuan
 ●  Sentsibilizazioa bultzatzeko proiektu artistikoa ikastetxeetan
 ●  Ikastetxeak antzerkira etortzea
 ●  Dantza-ekitaldiak kalean, sentsibilizazioa sustatzeko
 ●  Dantzari buruzko material bibliografikoa erostea
 ●  Euskal koreografoen dantza-lanak biltzea ikus-entzunezko 

euskarrian
 ●  Erakusketak eta jardunaldi irekiak antolatzea, goraka ari den 

talentua ikusgai egiteko

c. Dantzabiz-en lan-esparruak

12
3456

1. esparrua Lan eta lankidetza-sareak

2. esparrua Informazioa, orientazioa eta dokumentazioa

3. esparrua Prestakuntza eta ikerketa

4. esparrua Sentsibilizazioa/Beste ikus-entzule batzuk

5. esparrua Laguntza eta erraztasunak ematea

6. esparrua Komunikazioa eta zabalkundea
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PROIEKTUAK
1.1. KOORDINAZIOA 
Kultura Sailaren organo aholkulariarekin
1.2. SAREAK EHUNTZEN
Harremanak dantzaren sektorearekin

2.1. INFORMAZIO ETA ORIENTAZIO BULEGOA
2.2. DOKUMENTAZIO ARTXIBOA
Dantzari buruzko dokumentazio espezializatua erabiltzaileak kontsultatu ahal izateko
2.3. EUSKAL KOREOGRAFOEN OBREN ARTXIBOA
2.4. “DANTZABIZen” DATU-BANKUA
Datuak eskolei, sorkuntza guneei, antzoki eta dantza emateko aretoei, bekei, diru-laguntzei etab. buruz

3.1. DANTZA GARAIKIDEKO IKASTARO TRINKOA
3.2. DANTZA TRADIZIONALEKO IKASTARO TRINKOA
3.3. DANTZA KLASIKOKO IKASTARO TRINKOA 
3.4. DANTZAREN DRAMATURGIA 
Dantzan sorkuntza eta konposiziorako tresna

4.1. DANTZA ESKOLARA 
Dantza sektorea suspertu proiektu artistikoak diseinatzeko
4.2. ESKOLAK DANTZARA
Publiko berriak sortu: dantzaren etorkizuneko ikusle eta profesionalak. Eskolak dinamizatu dantzaren 
bidez. Dantzako programazioa lagundu ikasleak dantza piezen emanaldietara eramanez
4.3. PUBLIKO BERRIEN PACK-a
Teoria eta praktikaren arteko konbinazioa eskaini publiko guztientzako hitzaldi eta tailer didaktikoen 
bitartez
4.4. ZURE DANTZA DANTZATU MP3 BITARTEZ
Kalean egoera bitxia eta ezohikoa sortu. Kaleko pertsonak dantza esperientzi baten parte hartzaileak 
egin

5.1. COACHING
Koreografo eta sortzaile profesionalei eta aurre-profesionalei coaching zerbitzu bat eskaini
5.2.  ZUBIAK  
Dantzabizekin Bizkaiko lurraldean kolaboratuko duen entsegu guneen sarea sortu
5.3. ITSASORATZEN  
Proiektuak lagundu sorkuntza egonaldien eta Bilbotik kanpoko aurre-estreinaldi baten bitartez. Gizarte-
ingurunea proiektura lotu aurre-estreinaldirako gonbidapena eta konpainia egoiliarraren tailer baten 
eskaintzaren bitartez

6.1. ON LINEKO WEBA ETA BULETINA 
Bizkaian eta orokorrean dantzari buruzko informazio, komunikazio eta ezagutza guneak sustatu. On lineko 
buletin bat diseinatu ezartzen diren ezaugarriekin
6.2. LAGUNTZA MATERIALAK 
Zerbitzu honek garatuko dituen jardueren bisibilitate handiagoa. Ikuste-elementuen bitartez zerbitzua 
orokorrean edo berariazko ekimenak sustatzeko kanpainak lagundu. Zerbitzua laguntzeko beste material 
batzuk garatu: papertegia, merchandising-a (boligrafoak, usb-ak, kamisetak…)
6.3. AURKEZPEN OFIZIALA
Ekitaldi txiki bat antolatu Bizkaian zerbitzuari bisibilitatea emateko

ESPARRUAK

1. LAN ETA KOLABORAZIO 
SAREAK

2. INFORMAZIOA, 
ORIENTAZIOA ETA 
DOKUMENTAZIOA

3. PRESTAKUNTZA ETA 
IKERKETA

4. SENTSIBILIZAZIOA ETA PUBLIKO 
BERRIAK

5. AKONPAINAMENDUA ETA 
 LAGUNTZA

6. KOMUNIKAZIOA ETA HEDAPENA

Dantzabizen proiektuen proposamena 2013-2015 


