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SAREA EUSKAL ANTZOKIEN SAREKO PANORAMIKA. 
EAEko arte eszenikoak laguntzeko 

erakunde arteko plataforma 

 
- 2014ko Memoria- 
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Aurkezpena 
 

SAREA antzokien sareko eremuan 2014an lortutako emaitzei buruzko panoramika 

aurkezten du dokumentu honek. 

 

SAREA Euskal Antzokien Sarea 1993 urtean sortutako erakunde arteko entitatea da eta 

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak, Foru Aldundietako kultura sailek eta Euskal 

Autonomia Erkidegoko Udalek osatzen dute. 

 

Kalitatezko eta intereseko arte eszenikoetako programazio egonkorra koordinatzean, bultzatzean 

eta hedatzean datza haren eginkizun nagusia, giza zein ekonomia-baliabideak optimizatuz eta 

arte eszenikoetako eremuan publikoa sortuz eta trebatuz. 

 

Gaur egun, titulartasun publikoko 54 antzokiek eta aretoek osatzen dute sarea. 
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Laburpena 
 

● SAREA EAEko kultura-ehunean haren agerpena finkatuz doan erakunde arteko 

plataforma, titulartasun publikoko 54 antzokiek eta aretoek egun osatutako sarearen 

bitartez. Euskal udalerrien kultura-dinamizaziorako ezinbesteko tresna gisa urteen poderioz 

finkatuz joan da sare hori, 1997an 29 antzokiz osatuta egoteaz 2015ean 54ek osatzera 

pasatuz. 

 

● SAREAko antzokien programazio-kostuak 4 milioi euroetatik hurbil daude, 9 milioi 

euro hiru Lurralde Historikoetako hiriburuak kontutan hartuta. Foru Aldundiek % 20 

dakarkiote udal programazio horien finantzaketari (hau da, 825.000 euro), eta % 41 takillaren 

bitartez berreskuratzen da. 

 

● Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak ia milioi euro eta 

erdi bideratu ditu sorkuntza, prestakuntza eta produkzio eszenikoa laguntzera. Zifra 

hori % 14 gehitu da 2013an bideratutako aurrekontuarekiko. 

 

● 2014an, 509.000 ikusle Sareak eskainitako 1.800etik gorako emanaldietara joan dira. 

Zifra horiek berreskuratze-joera adierazten dute 2012ko emaitzekiko, bai ikusleei (% 4,4) bai 

emanaldiei (% 6,6) dagokienez. 

 

● Antzerkia da oraindik Sareako kultura-eskaintzako genero nagusia: ia 10 emanaldietatik 

7 antzerki-emanaldiak dira. 

 

● Publiko ezberdinei erantzuten dien eskaintza eszeniko anitza. Sarean programatutako 

10 emanaldietatik 7 helduei/gazteei bideratuta daude, eta antzerkia ikustera doazen 4 

ikusleetatik 3 helduak dira. Haurrentzako programazioaren publikoa gehitu da % 7,7 2013 

urtearekiko. 

 

● Euskarazko antzezpen eskaintza zabala eskaintzen du Sareako programazioak, bai 

haurrentzako bai helduentzako/gazteentzako, urtean ia 90.000 ikusle erakartzen 

dituelarik. Helduentzako antzerki programazioaren % 27 eta haurrei zuzendutako antzerki 

programazioaren % 70 euskaraz da. 

 

● Sareako antzokietako kultura-eskaintzaren % 60 hartzen dute euskal konpainiek, eta 

ikusleen % 40 erakartzen dute. 

  



● SAREA EAEko kultura

plataforma una plataforma

egun osatutako sarearen bitartez

 

Bilakaerari erreparatuta, euskal udalerrien kultura

finkatuz joan da Sarea urteen poderioz

osatuta egoteaz, 2015ean 54ek osatzera pasatuz.

ezik, hiru Lurralde Historikoetan banatuta dauden 

 

Zehazki, sareko antzokien eta aretoen zati handiena erdizkan kokatzen da Gipuzkoan eta 

Bizkaian (% 47% lurralde bakoitzean

 

Antzoki eta areto gehienak (% 44) 

dira. 

 

Sareak lau mailatan sailkatzen ditu antzokiak formatuaren arabera (hiriburuak, txikiak, ertainak 

eta handiak). Sailkapen horri 

emanalditik behera egin ohi d

Bestalde, ia heren bat (% 31,5) formatu ertainekoak dira (urteko emanaldi kopurua 20
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EAEko kultura-ehunean haren agerpena finkatuz doan erakunde arteko 

una plataforma, titulartasun publikoko 54 antzokiek eta aretoek 

egun osatutako sarearen bitartez. 

uskal udalerrien kultura-dinamizaziorako ezinbesteko tresna gisa 

urteen poderioz, 1997an titulartasun publikoko 29 antzokiz

2015ean 54ek osatzera pasatuz. Haren eragina, euskal hiru hiriburuetan ez 

hiru Lurralde Historikoetan banatuta dauden tamaina guztietako 48 udalerritan e

Zehazki, sareko antzokien eta aretoen zati handiena erdizkan kokatzen da Gipuzkoan eta 

lurralde bakoitzean), eta neurri txikiagoan Araban (% 7). 

Antzoki eta areto gehienak (% 44) 7.500 eta 25.000 biztanleren bitarteko udalerriet

Sareak lau mailatan sailkatzen ditu antzokiak formatuaren arabera (hiriburuak, txikiak, ertainak 

eta handiak). Sailkapen horri jarraituz, sareko antzokien erdia formatu txikikoak dira (urtean 20 

emanalditik behera egin ohi dute eta 50.000 €-tik behera gastatzen dute kontratazioetan

Bestalde, ia heren bat (% 31,5) formatu ertainekoak dira (urteko emanaldi kopurua 20

bitartean dago eta kontratazio gastua 50.000€-200.000€ bitartean). Gainerako antzokiak 

hiriburuetan edo haien metropoli-barrutian kokatzen dira eta horien urteko emanaldi kopurua eta 

kontratazio gastua askoz ere handiagoak dira (50 emanalditik gora eta 200.000
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, sareko antzokien erdia formatu txikikoak dira (urtean 20 
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barrutian kokatzen dira eta horien urteko emanaldi kopurua eta 

200.000€-tik gora). 
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Sareako antzokien Banaketa Lurralde Historikoaren arabera 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAREAn dauden Antzoki kopuruaren bilakaera 
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Urtea 1997 2005 2010 2015 

Sareako Antzoki 

kopurua 

29 40 50 54 
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● Arte eszenikoen iraunkortasunerako euskal erakundeek ematen duten laguntza 

ekonomikoa handitu da  

 

Udalek haien gune eszenikoei eskaintzen dizkieten baliabide ekonomikoetan eta Foru 

Aldundiek ematen dituzten diru-laguntzetan oinarritzen da nagusiki SAREAko antzokien 

programazioaren finantzaketa1. 

 

2014an, SAREAko antzokien programazio-kostuak 4 milioi euroetatik hurbil daude, 9 milioi euro 

hiru Lurralde Historikoetako hiriburuak kontutan hartuta. Foru Aldundiek % 20 dakarkiote udal 

programazio horien finantzaketari (hau da, 825.000 euro), eta % 41 takillaren bitartez 

berreskuratzen da. Aurreko urtearekin alderatuz, kopuruak berdintsu mantendu dira. 

 

Beheko taulan Sareako programaziora bideratutako aurrekontuaren banaketa zehazten da, 

hiriburuetako informazioa kenduta, Foru Aldundiek tratamendu berezitua ematen baitiete. 

 

Programaziora bideratutako SAREAko aurrekontua (hiriburuak kenduta) 

 

Finantzaketa-iturria 2013 2014 2013 2014 

Takillaren bidezko diru-
sarrerak 

1.449.243,00 € 1.556.259,00 € % 39,3 % 41,1 

Udalek bere gain hartutako 
kostua 

1.541.691,10 € 1.478.465,40 € % 41,8 % 39,0 

Aldundien ekarpena 699.750,90 € 751.474,60 € % 19,0 % 19,8 
Guztira 3.690.685,00 € 3.786.199,00 € % 100,0 % 100,0 

 

Foru Aldundiek 2014an jarritako baliabide ekonomikoak 850.000€-tik gorakoak izan ziren 

(hiriburuak barne), hau da, 2013an baino % 4 gehiago; aldundi biak batuta, aurrekontuaren % 80 

dantzara eta antzerkira bideratu zen. 2015ean Sareako programaziorako 825.000 € euro 

bideratzea aurreikusten dute Aldundiek. 

 

Urtea Gipuzkoa Bizkaia Guztira 

2013 225.610,00 € 599.995,18 € 825.605,18 € 

2014 225.578,00 € 629.994,60 € 855.572,60 € 

2015 224.650,00 € 600.000,00 € 824.650,00 € 

 

Bestalde, arte eszenikoen iraunkortasunean eta sustapenean parte hartzen du Eusko 

Jaurlaritzak. Horretarako sorkuntzarako, prestakuntzarako eta produkzio eszenikorako laguntzak 

EAEko antzerki eta dantza konpainien eskura jartzen ditu, eta baita egonaldi artistikoen 

programa garatzen du eta dantzaren eremuan laguntza espezifikoak ematen ditu. Jarduera 

produktibo guzti hori SAREAko gune eszenikoetan zehar abian jarriko dena da. 

 

                                                           
1
 Honi dagokionez argitu behar da Bizkaiko eta Gipuzkoako Aldundiek badutela arte eszenikoetako programazioa laguntzeko udalei 

zuzendutako deialdia; Arabaren kasuan, aldiz, ez dago horrelakorik, ez baitu horretarako lurraldean behar den azpiegitura-sare 
nahikorik. Horregatik, laguntza izendunen sistemara jo du antzokiekin, hiriburuarekin izan ezik, honek udal-aurrekontua soilik baitu. 
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Zehazki, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak ia milioi euro eta 

erdi bideratuko ditu aurten laguntza horietarako. Zifra hori % 14 gehitu da 2013an bideratutako 

aurrekontuarekiko. 

 

Urtea DANTZA 

ANTZERKIA 

GUZTIRA 

Prestakuntza 

Sorkuntza 

(testuak) Produkzioa Egonaldiak 

Kale Antzerkia 

Bultzatuz 

2013 300.000 88.000 52.800 730.000 60.000 75.000 1.305.800 

2014 400.000 88.000 52.800 787.500 60.000 75.000 1.463.300 

2015 400.000 88.000 52.800 787.500 80.000 75.000 1.483.300 

 

Azkenik, SAREAri zeharkako laguntza gisa, Eusko Jaurlaritzak zenbait baliabide ekonomiko 

abian jartzen ditu sareko koordinazioa, ordezkaritza eta hedapena laguntzeko, eta baita 

sustapenari bideratutako beste zenbait baliabide ere:: aldizkari espezializatuetan publizitatea, 

euskal komunikabide publikoekin hitzarmena EAEko arte eszenikoen ikusgarritasuna eta 

sustapena bultzatzeko, eta abar. 

  



● 2014 urtean, guztira 509.000

1.800etik gorako emanaldietara

arina adierazten dute 

 

2014an, 509.000 ikusle inguru 

zutenak, eta emanaldi bakoitzean 

 

2012ko datuen aldean, kopuru 

arina adierazten dute. 

 

Lurralde Historikoaren arabera, 2014an S

zuen ( emanaldien % 51,1), horren atzean 

15,3). Publikoari dagokionez, 

Arabak % 22,7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emanaldi kop. 
Araba 
Bizkaia 
Gipuzkoa 

Ikusle kop. 
Araba 
Bizkaia 
Gipuzkoa 

Gipuzkoa
609

% 33,6

Emanaldi kopurua: 

2014 urtean, guztira 509.000 ikusle izan dira Euskadiko Antzoki Sareak eskaini dituen 

emanaldietara joan direnak, eta kopuru horiek sektorearen suspertze 

inguru hartu zituzten Sareako antzokiek, 1.815 emanaldietan parte hartu 

eta emanaldi bakoitzean 280 ikusle bertaratu ziren batez beste. 

2012ko datuen aldean, kopuru horiek ikusleen (% 4,5)  zein emanaldien (% 6,6) sus

Lurralde Historikoaren arabera, 2014an Sareako eskaintzaren zati handiena

horren atzean Gipuzkoa kokatzen da (% 33,6) eta 

15,3). Publikoari dagokionez, Bizkaiak ikusleen % 47,4 erakarri ditu, Gipuzkoak %

2014ko emaitzak 

 

Ikusleak emanaldiko 2014 

Araba 416,71 

Bizkaia 259,75 

Gipuzkoa 248,99 

2012-2014 bilakaera 

 

Urtea 
2012 2013 2014 

   
257 284 278 
860 929 928 
585 602 609 

   
94.603 105.267 115.845 
259.658 264.002 241.046 
132.517 120.741 151.635 

Araba
278

% 15,3

Bizkaia
928

% 51,1

Gipuzkoa
151.635
% 29,8

Ikusle kopurua
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Antzoki Sareak eskaini dituen 

sektorearen suspertze 

emanaldietan parte hartu 

6,6) suspertze-joera 

ren zati handiena Bizkaiak biltzen 

33,6) eta azkenik Araba (% 

47,4 erakarri ditu, Gipuzkoak % 29,8 eta 

Bilakaera 
12-14 

 
8,2 
7,9 
4,1 

 
22,5 
-7,2 
14,4 

Araba
115.845
% 22,8

Bizkaia
241.046
% 47,4

Ikusle kopurua: 508.526 
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● Formatu ertaineko eta txikiko antzokiek Sareako eskaintza eszenikoaren ia % 

50 eta ikusleen % 30 hartzen dute 

 

Hiriburuetako antzokiek Sareako eskaintzaren % 35 biltzen dute eta ikusleen  ia % 60.  

 

Hala ere, formatu ertaineko eta txikiko antzokiek, urtean 50 emanaldietatik beherako 

programazioa eta 200.000 €-tik beherako kontratazio aurrekontua dutenek, zeregin garrantzitsua 

dute arte eszenikoak haien lurralde eremuko herritarrei hurbiltzerakoan. 2014an antzoki horiek 

guztira 143.589 ikusle hartu zituzten programatutako 894 emanaldietan.  

 

Gainera azpimarratzekoa da Euskadiko arte eszenikoen eta musikaren sektoreak eusteko egiten 

duten ekarpena, haien programazioaren % 75 euskal taldeek osatzen baitute.  

 

 

● Formatu ertaineko eta txikiko antzokiak publikoa berreskuratzeko gakoa, 

2013an baino 30.000 ikusle gehiagorekin.   

 

Ikusleen berreskuratzea batez ere formatu ertaineko eta txikiko antzokietan ematen da, non 

2014an publikoak gora egin baitu % 25 eta % 23 hurrenez hurren, 2013an aurkeztutako datuekin 

alderatuz. Kasu honetan, kulturaren aldeko apustu garrantzitsua egiten ari diren udalerri zehatz 

batzuen gehikuntza eta Sarean duela gutxi sartu diren antzokien kontsolidazioa nabariak dira. 

Nolanahi ere, azpimarratzekoa da antzoki horietan ikusle kopuruan eman den gehikuntza ez dela 

bakarrik eskaintza zabalagoa delako (% 32,4 gehitu da 2012tik geroztik), baizik eta emanaldiko 

ikusle kopuruak gora egin duelako (emanaldiko 34 ikusle gehitu dira antzoki ertainetan eta 10 

txikietan). 

  

Hiriburuetatik kanpo dauden formatu handiko antzokietan (urtean 50 emanaldietatik gora eta 

200.000 eurotik gorako kontratazio aurrekontua) datuak egonkorragoak dira. Eskaintzak % 9 

gora egin du 2012tik geroztik, baina ikusleei dagokienez, ez larriegi baina etengabeko galera 

hautematen da ikusleak emanaldiko ratioan  (- %6,1, 2012an baino 15 ikusle gutxiago 

emanaldiko). 

 

Azkenik, hiriburuetako antzokietan, nahiz eta 2013 eta 2014 urteetan eskaintzak eta ikusleen 

kopuruak behera egin, emanaldiko ikusleen ratioak gora egin du, 469,3koa izanez 2014an, 

2012an baino 44 ikusle gehiago emanaldiko. 
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Formatu txikiko antzokiak
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Emanaldi kopurua: 1.815

2014ko emaitzak 

 

 

Ikusleak emanaldiko 2014 

Hiriburuetako antzokiak 469,32 

Formatu handiko antzokiak 233,15 

Formatu ertaineko antzokiak 197,34 

Formatu txikiko antzokiak 119,53 

 

Hiriburuetako 
antzokiak

636
35,0%

Formatu 
handiko 

antzokiak
285

% 15,7

Formatu 
handiko 

antzokiak
66.447
% 13,1

Formatu 
ertaineko 
antzokiak

93.146
% 18,3

Formatu 
txikiko 

antzokiak
50.443
% 9,9

: 1.815 Ikusle kopurua
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Hiriburuetako 
antzokiak
298.490
% 58,7

Ikusle kopurua: 508.526 



● Antzerkiak genero nagusia izaten jarraitzen du Sareako ant

emanaldietatik 7 antzerkikoak dira

 

Antzerkiak Sarean genero nagusia izaten jarraitzen du, ia 

ikusle baino gehiagorekin. Emanaldi kopuruan gehikuntza txikia hautematen da 

adierazgarriagoa da ikusle kopuruan, %

azpimarragarria da ikusleak emanaldiko ratioak izan duen gehikuntza  (%

kasuan, 2014an ia 44.000 ikusle joan ziren diziplina honetako jardueratara, baina 2012 

urtearekin alderatuta publikoaren jaitsiera nabarmena da  (

(36.773 ikusle) hobetu den. Emanaldiei dagoki

2014an 2012ko 156ren aldean), baina ikusleak emanaldiko ratioaren beherakada 

(-% 25,3). 

 

Lirikari dagokionez, nahiz eta emanaldien kopurua

osoan (70 emanaldi, eskaintzaren %

azpimarratzekoa da lirikako emanaldi

duena azkeneko bi urteetan (%

genero guztien artean handiena da  (

egon 2012ko emaitzen aldean.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dantza
185

% 10,2

Musika
287

% 15,8

Lirika
70

% 3,9

Bestelakoak
58

% 3,2

Emanaldi kopurua: 

Antzerkiak genero nagusia izaten jarraitzen du Sareako ant

emanaldietatik 7 antzerkikoak dira, gutxi gorabehera 

Sarean genero nagusia izaten jarraitzen du, ia 1.215 emanaldiekin eta 

e baino gehiagorekin. Emanaldi kopuruan gehikuntza txikia hautematen da 

ikusle kopuruan, % 12,2ko gehikuntza 2012 urtearen aldean. Gainera 

azpimarragarria da ikusleak emanaldiko ratioak izan duen gehikuntza  (% 

kasuan, 2014an ia 44.000 ikusle joan ziren diziplina honetako jardueratara, baina 2012 

publikoaren jaitsiera nabarmena da  (-% 11,4), nahiz eta 2013ko datua 

. Emanaldiei dagokienez eskaintzak gora egin du (185 emanaldi 

aldean), baina ikusleak emanaldiko ratioaren beherakada 

iz eta emanaldien kopuruak garrantzi txikia izan Sareako eskaintza 

osoan (70 emanaldi, eskaintzaren % 4tik azpitik), eta oso bilduta egon antzoki zehatz batzuetan, 

azpimarratzekoa da lirikako emanaldiek biltzen duten ikusle kopurua (41.567 ikusle), gora egi

duena azkeneko bi urteetan (% 23,9). Ikusleak emanaldiko ratioari dagokionez, aztertutako 

genero guztien artean handiena da  (593,8 ikusle emanaldiko), nahiz eta -%

aldean. 

2014ko emaitzak 

Ikusleak emanaldiko 2014 

Antzerkia 253,51 

Dantza 237,69 

Musika 302,98 

Lirika 593,81 

Bestelakoak 483,07 

Antzerkia
1.215

% 66,9

Dantza
43.972
% 8,6

Musika
86.954
% 17,1

Lirika
41.567
% 8,2

Bestelakoak
28.018
% 5,5

Ikusle kopurua
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Antzerkiak genero nagusia izaten jarraitzen du Sareako antzokietan: 10 

emanaldiekin eta 308.000 

e baino gehiagorekin. Emanaldi kopuruan gehikuntza txikia hautematen da (% 1,9), baina 

12,2ko gehikuntza 2012 urtearen aldean. Gainera 

 10,1). Dantzaren 

kasuan, 2014an ia 44.000 ikusle joan ziren diziplina honetako jardueratara, baina 2012 

11,4), nahiz eta 2013ko datua 

nez eskaintzak gora egin du (185 emanaldi 

aldean), baina ikusleak emanaldiko ratioaren beherakada nabarmena da 

izan Sareako eskaintza 

4tik azpitik), eta oso bilduta egon antzoki zehatz batzuetan, 

opurua (41.567 ikusle), gora egin 

23,9). Ikusleak emanaldiko ratioari dagokionez, aztertutako 

% 11,5eko jaitsiera 

antzerkia
308.015
% 60,6

Bestelakoak
28.018
% 5,5

Ikusle kopurua: 508.526 
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2012-2014 bilakaera 

 

 Urtea Bilakaera 
2012 2013 2014 12-14 

Emanaldi kop.     
Antzerkia 1.192 1.290 1.215 1,9 
Dantza 156 187 185 18,6 
Musika 182 265 287 57,7 
Lirika 50 39 70 40,0 
Bestelakoak 108 34 58 -46,3 
Hainbat 14    

Ikusle kop.     
Antzerkia 274.432 325.009 308.015 12,2 
Dantza 49.635 36.573 43.972 -11,4 
Musika 66.629 79.787 86.954 30,5 
Lirika 33.544 30.824 41.567 23,9 
Bestelakoak 60.970 17.817 28.018 -54,0 
Hainbat 1.568    
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● Publiko ezberdinei erantzuten dien eskaintza eszeniko anitza 

 

2014an, Sarean programatutako 10 emanaldietatik 7 helduei/gazteei bideratuta daude, eta 

antzerkia ikustera doazen 4 ikusleetatik 3 helduak dira. 

 

Emanaldi bakoitzeko ikusle helduen n¡batez besteko kopurua ia 300 da. Ratio hori pixka bat 

gehitu da aurreko urtearekiko eta 2012an lortutako kopurura hurbiltzen da (315,8 ikusle 

emanaldiko). 

 

Bestalde, haurrei zuzendutako programazioak emanaldiak galtzen ditu (-% 4,3 2013rekiko); 

ikusleei dagokienez, aldiz, kopurua % 7,7 gehitzen da eta, ondorioz, ikusleak emanaldiko ratioa 

asko hobetzen da (233 ikusle 2014an eta 208 2013an). 

 

2014ko datu orokorrak ikusle motaren arabera 

 

Adierazlea Heldua/gaztea haurrak 

Emanaldi kop. % 70,9 % 29,1 

Ikusle kop. % 75,8 % 24,2 

Ikusleak/emanaldiko 299,4 233,1 

 

Evolución 2012-2014 por tipo de público 

 

Adierazlea/Urtea 2012 2013 2014 

Emanaldi kop. 
Heldua/gaztea % 71,9 % 69,6 % 70,9 

Haurrak % 28,1 % 30,4 % 29,1 

Ikusle kop. 
Heldua/gaztea % 79,4 % 76,6 % 75,8 

Haurrak % 20,6 % 23,4 % 24,2 

Ikusleak/emanaldiko 
Heldua/gaztea 315,8 297,0 299,4 

Haurrak 209,7 208,2 233,1 

 

  



● Sareako euskarazko antzerki programazioak esk

haurrei zuzendutakoa bai helduei/gazteei zuzendutakoa, urtean ia 90.000 ikusle 

erakartzen duena. 

 

Euskaraz egin diren antzerki emanaldiak  guztira antzerki programazioaren %

emanaldi inguru) eta ikusleen %

ratioa 175koa izanez. Adierazgarria da gainera Euskararen pisua gehitzen ari dela Sareako 

antzerki eskaintzan, emanaldi kopuruan (%

 

Euskarazko antzerki programazioa gehie

euskarazko antzerki emanaldien  ia %

eskaintzak (% 9,5) zein ikusleen kopuruak (%

 

Dena den, aipagarria da publiko heldua

emaitza. 2012an lortutako emaitzen hobekuntza adierazten da: 30.000 ikusle gainetik 2014an, 

publiko hau % 3,2 gehitu da, eta batez ere %

ikusle emanaldiko 2012an eta 144,8 2014 urtean). Hala ere emanaldien kopuruak %

egin du.  

 

Gaztelania da Sareako antzerki programazioan pisu handien

guztien % 48,2) eta ikusleen ehuneko are handiagoa biltzen du (%

suposatzen duena, batez beste  

 

 

2014ko emaitzak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emanaldi kopurua: 

Gaztelania
47

10,8%

Testurik 
gabe
76

17,5%

Bestelakoak
4

0,9%

Euskara eta 
gaztelania

1,6%

Sareako euskarazko antzerki programazioak eskaintza zabala aurkezten du, bai 

haurrei zuzendutakoa bai helduei/gazteei zuzendutakoa, urtean ia 90.000 ikusle 

Euskaraz egin diren antzerki emanaldiak  guztira antzerki programazioaren %

emanaldi inguru) eta ikusleen % 29 erakartzen dute (ia 90.000 ikusle), ikusleak emanaldiko 

ratioa 175koa izanez. Adierazgarria da gainera Euskararen pisua gehitzen ari dela Sareako 

antzerki eskaintzan, emanaldi kopuruan (% 3) zein ikusle kopuruan (% 5). 

Euskarazko antzerki programazioa gehienetan haurrekin lotzen da: 2014an programatu diren 

euskarazko antzerki emanaldien  ia % 60 haurrei zuzenduak daude, izan ere 2012

9,5) zein ikusleen kopuruak (% 6,6) gora egin dute. 

Dena den, aipagarria da publiko helduari eta gazteari zuzendutako ikuskizune

emaitza. 2012an lortutako emaitzen hobekuntza adierazten da: 30.000 ikusle gainetik 2014an, 

3,2 gehitu da, eta batez ere % 7,7ko igoera ikusleak emanaldiko ratioan (134,4 

eta 144,8 2014 urtean). Hala ere emanaldien kopuruak %

Gaztelania da Sareako antzerki programazioan pisu handiena duen hizkuntza (antzerki emanaldi 

48,2) eta ikusleen ehuneko are handiagoa biltzen du (% 64,2), emanaldiko 388 

batez beste  . 

2014ko emaitzak -  haurrei zuzendutako antzerki emanaldiak

 

Ikusle kopurua

Euskara
301

69,2%

Euskara eta 
gaztelania

7
1,6%

Gaztelania
10.890
12,8%

Testurik 
gabe

12.949
15,2%

Bestelakoak
667

0,8%
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aintza zabala aurkezten du, bai 

haurrei zuzendutakoa bai helduei/gazteei zuzendutakoa, urtean ia 90.000 ikusle 

Euskaraz egin diren antzerki emanaldiak  guztira antzerki programazioaren % 42 dira (520 

), ikusleak emanaldiko 

ratioa 175koa izanez. Adierazgarria da gainera Euskararen pisua gehitzen ari dela Sareako 

netan haurrekin lotzen da: 2014an programatu diren 

60 haurrei zuzenduak daude, izan ere 2012tik geroztik 

zteari zuzendutako ikuskizunek aurkezten duten 

emaitza. 2012an lortutako emaitzen hobekuntza adierazten da: 30.000 ikusle gainetik 2014an, 

7,7ko igoera ikusleak emanaldiko ratioan (134,4 

eta 144,8 2014 urtean). Hala ere emanaldien kopuruak % 5 behera 

duen hizkuntza (antzerki emanaldi 

64,2), emanaldiko 388 ikusle 

haurrei zuzendutako antzerki emanaldiak 

Ikusle kopurua: 85.197 

Euskara
58.952
69,2%

Euskara eta 
gaztelania

1.739
2,0%
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Ikusleak emanaldiko 2014 

 

Euskara 195,85 

Gaztelania 231,70 

Testurik gabe 170,38 

Bestelakoak 166,75 

Euskara eta gaztelania 248,43 

 

2012-2014 bilakaera 

 

Adierazleak Urtea Bilakaera 

2012 2013 2014 12-14 
Emanaldi kop.   

Euskara 275 360 301 9,5 

Gaztelania 62 74 47 -24,2 

Testurik gabe 73 32 76 4,1 

Bestelakoak 7 7 4 -42,9 

Euskara eta gaztelania 8 7 -- 

Ikusle kop.   

Euskara 55.313 65.370 58.952 6,6 

Gaztelania 11.494 16.462 10.890 -5,3 

Testurik gabe 12.995 5.488 12.949 -0,4 

Bestelakoak 334 1.054 667 99,7 

Euskara eta gaztelania 2.410 1.739 -- 

 

  



2014ko emaitzak -  publiko helduari/gazteari zuzendutako antzerki emanaldiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euskara

Gaztelania

Testurik gabe

Bestelakoak

Hainbat

Euskara eta gaztelania

 

 

Adierazleak 

Emanaldi kop. 
Euskara 

Gaztelania 

Testurik gabe 

Bestelakoak 

Hainbat 

Euskara eta gaztelania

Ikusle kop. 
Euskara 

Gaztelania 

Testurik gabe 

Bestelakoak 

Hainbat 

Euskara eta gaztelania

 

 

 

Emanaldi kopurua: 780

Gaztelania
538

69,0%

Testurik 
gabe
25

3,2%

Bestelakoak
3

0,4%

Hainbat
4

0,5%

publiko helduari/gazteari zuzendutako antzerki emanaldiak

Ikusleak emanaldiko 2014 

Euskara 144,76 

Gaztelania 347,71 

Testurik gabe 113,28 

Bestelakoak 314,67 

Hainbat 366,50 

Euskara eta gaztelania 198,50 

2012-2014 bilakaera 

Urtea 

2012 2013 2014 

219 183 208 

485 569 538 

31 42 25 

6 4 3 

28 4 4 

Euskara eta gaztelania 6 7 2 

29.432 25.652 30.111 

153.156 195.956 187.068 

4.435 9.705 2.832 

1.570 1.011 944 

5.004 1.416 1.466 

Euskara eta gaztelania 699 485 397 

 

Ikusle kopuruaEmanaldi kopurua: 780 

Euskara
208

26,7%

Euskara eta 
gaztelania

2
0,3%

Gaztelania
187.068
84,0%

Testurik 
gabe
2.832
1,3%

Bestelakoak
944

0,4%

Hainbat
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publiko helduari/gazteari zuzendutako antzerki emanaldiak 

Bilakaera 

12-14 
  

-5,0 

10,9 

-19,4 

-50,0 

-85,7 

-66,7 

  
2,3 

22,1 

-36,1 

-39,9 

-70,7 

-43,2 

Ikusle kopurua: 222.818 

Euskara
30.111
13,5%

Hainbat
1.466
0,7%

Euskara eta 
gaztelania

397
0,2%



● Sareako antzokietako kultura

konpainiek, eta ikusleen %

 

1.000 emanaldi gaindituz 2014an eta 200.000 ikusle baino gehiagorekin, Euskadiko konpainiek 

presentzia garrantzitsua dute gure kultura

duten emanaldi kopurua gehitu da: 2012an 892 ema

emanaldietara iritsi da. Gauza bera hauteman da ikusle kopuruari dagokionez: 

ikusle eta 2014an 202.377 ikusle

 

Beste Autonomia Erkidegoetatik datozen konpainien presentzia murritzagoa da emanaldien 

aldetik (guztien % 36); ikusle kopuruari dagokionez, aldiz, portzentaje handiena dagokie.

 

Soilik emanaldien % 6,4 atzerriko konpainiei dagozkie. Portzentaje horrek ez du aldaketarik 

jasan azken urteotan. Bestalde, atzerriko konpainiek 30.000 ikusle erakartzen d

gutxi gorabehera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euskadi
% 56,3

Atzerrikoa
% 6,4

Hainbat
% 1,3

Emanaldi kopurua: 1.815

Sareako antzokietako kultura-eskaintzaren % 60 hartzen dute euskal

a ikusleen % 40 erakartzen dute 

1.000 emanaldi gaindituz 2014an eta 200.000 ikusle baino gehiagorekin, Euskadiko konpainiek 

presentzia garrantzitsua dute gure kultura-errealitatean. Gainera, konpainia horiek adierazten 

duten emanaldi kopurua gehitu da: 2012an 892 emanaldi egin ziren, eta 2014an 1.021 

emanaldietara iritsi da. Gauza bera hauteman da ikusle kopuruari dagokionez: 

ikusle. 

Beste Autonomia Erkidegoetatik datozen konpainien presentzia murritzagoa da emanaldien 

k (guztien % 36); ikusle kopuruari dagokionez, aldiz, portzentaje handiena dagokie.

atzerriko konpainiei dagozkie. Portzentaje horrek ez du aldaketarik 

jasan azken urteotan. Bestalde, atzerriko konpainiek 30.000 ikusle erakartzen d

 

2014ko emaitzak 

Ikusleak/Emanaldiko ratioa 

 

Espainia 401,88 

Euskadi 198,21 

Atzerria 293,34 

Hainbat 386,57 

 

Espainia
% 36,1

Hainbat

Euskadi
% 39,8

Atzerrikoa
% 6,7

: 1.815 Ikusle kopurua
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eskaintzaren % 60 hartzen dute euskal 

1.000 emanaldi gaindituz 2014an eta 200.000 ikusle baino gehiagorekin, Euskadiko konpainiek 

errealitatean. Gainera, konpainia horiek adierazten 

naldi egin ziren, eta 2014an 1.021 

emanaldietara iritsi da. Gauza bera hauteman da ikusle kopuruari dagokionez: .2012an 197.630 

Beste Autonomia Erkidegoetatik datozen konpainien presentzia murritzagoa da emanaldien 

k (guztien % 36); ikusle kopuruari dagokionez, aldiz, portzentaje handiena dagokie. 

atzerriko konpainiei dagozkie. Portzentaje horrek ez du aldaketarik 

jasan azken urteotan. Bestalde, atzerriko konpainiek 30.000 ikusle erakartzen dituzte urtean, 

Espainia
% 51,8

Hainbat
% 1,7

Ikusle kopurua: 508.526 
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2012-2014 bilakaera 

 

 Urtea Bilakaera 

2012 2013 2014 12-14 
Emanaldi kop.     

Espainia 531 660 655 23,4 

Euskadi 892 1.009 1.021 14,5 

Atzerria 109 115 116 6,4 

Hainbat 170 31 23 -86,5 

Ikusle kop.     

Espainia 196.920 264.181 263.231 33,7 

Euskadi 197.630 195.167 202.377 2,4 

Atzerria 36.772 29.034 34.027 -7,5 

Hainbat 55.456 1.628 8.891 -84,0 
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ERANSKINA 

SAREAko ANTZOKIEN ZERRENDA (2015) 

 

GIPUZKOA 
Bastero Kulturgunea 
Zaraia Aretoa (Arkupe Kultur Etxea) 
Amaia Udal Antzokia 
Sanagustin Kulturgunea 
Usurbe Udal Antzokia 
Zabalotegi Aretoa 
Antzoki Zaharra 
Gazteszena 
Lugaritz Kultur Etxea 
Teatro Victoria Eugenia 
El Coliseo 
Herriko Antzokia 
Errenteria Hiria. Kulturgunea 
Biteri Kultura Etxea 
Itsas Etxea-Hondarribia 
Amaia Kultura Zentroa 
M.Lekuona Kultura Etxea 
Santa Ana Udal Antzokia 
Herri Antzokia 
Leidor Antzokia 
Labeaga Udal Antzokia 
Gurea Antzokia 
Modelo Aretoa 
Aita Mari Antzokia 
Zelai - Arizti 

BIZKAIA 
Zornotza Aretoa 
Lonbo Aretoa 
Klaret Antzokia 
Barakaldo Antzokia 
Social Antzokia 
Berangoko antzokia 
Nestor Basterretxea Aretoa 
Berrizko kultur aretoa 
Arriaga Antzokia 
San Agustin Kulturgunea 
Arriola Kultur Aretoa 
Ermua Antzokia 
Torrezabal Kultur Etxea 
Lizeo Antzokia 
Getxo Antzokia 
Lasarte Antzokia 
Auditorium Kultur Leioa 
Ikusgarri Aretoa 
Olalde Aretoa 
Meatzari Aretoa 
Serantes Kultur Aretoa 
Sestao - Escuela de Música 
Sondikako Kultur Etxea 
Kurtzio 
Zalla Zine - Antzokia 

 
ARABA 
Harresi Aretoa 
Auditorio Txema Blasco 
Amurrio Antzokia 
Red de teatros de Vitoria-Gasteiz 
 

 


