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ANTZERKI-EKOIZPENENTZAKO ETA KALE-
ANTZERKIA PROGRAMATZEKO DIRU-

LAGUNTZAK 
 

Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza deialdietara eskaerak aurkezteko epea 
ekainaren 8ra arte dago zabalik 

 
 
Leioako XVI. Umore Azokan euskal konpainiek osatuko duten programazioaren 
aurkezpenean, Joxean Muñoz Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordeak hizpide izan 
ditu Eusko Jaurlaritzak antzerkia laguntzera bideratzen dituen diru-laguntza deialdiak, 
horietako bi irekita baitaude ekainaren 8ra arte. Diru-laguntza deialdi hauetako batek, 
gainera, harreman estua du kale antzerkiarekin.   
 
“Kale Antzerkia Bultzatuz” deialdia da bata, eta antzerki-produkzioa diruz laguntzen 
duen deialdia bestea. Lehena, izenak berak dioen gisa, aire zabaleko gune publikoetan 
arte eszenikoen programek (antzerkia, dantza edo zirkua) garatzeko gastuak 
ordaintzeko pentsatua da. Bigarrenak berriz, antzerki ekoizpen profesionala diruz 
laguntzea du xede. Kasu bietan ekainaren 8ra arte dago irekita eskaerak aurkezteko 
epea.  
 
Kale Antzerkia Bultzatuz deialdia: 75.000€ 

- Xedea: 2015. urtean aire zabaleko gune publikoetan euskal konpainiek egiten 
dituzten arte eszenikoen ikuskizunen programak (dantza, antzerkia, zirkua) 
garatzean sortzen diren gastuak ordaintzeko diru-laguntzak ematea.  

- Eskaerak aurkezteko epea: ekainaren 8ra arte 
- Nork eska dezake? Diru-laguntza hauek eska ditzakete EAEko udalek (edo 

euren udal-erakunde autonomoek), tokiko enpresa-entitate publikoek eta tokiko 
merkataritza-sozietateek. 

- Diru-laguntza jaso dezaketen ikuskizunek euskal konpainia profesionalen 
eskutik emanak izan beharko dute. 

- Ikuskizun hauetan ezin izango da sarrerarik kobratu 
 
Deialdi honen bidez, aire zabaleko gune publikoetan ikuskizunak antolatu zituzten 
Euskadiko 33 udalek jaso zuten diru-laguntza 2014an. Laguntza hauei esker 92 
kale-ikuskizun antolatu ziren (160 emanaldirekin), 33 udalerri horietan.  
 
Aire zabaleko arte eszenikoen programazioak sustatzea du helburu deialdi honek, 
antolatzaile izan ohi diren udal edo toki-entitateen ahalegin ekonomikoan laguntza 
emanez. 
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Antzerki-produkziorako diru-laguntzen deialdia: 787.500 € 
- Xedea: 2015ean zehar burutuko edo hasiko diren antzerki-ekoizpen 

profesionaletarako diru-laguntzak ematea 
- 4 modalitate: antzerki konpainia sortu berrien produkzioetarako laguntzak; 

produkzioetarako diru-laguntzak; hitzartuetako zirkuitua duten proiektuetarako 
diru-laguntzak; antzerki-konpainien bi urteko jardunetarako diru-laguntzak 

- Eskaerak aurkezteko epea: ekainaren 8ra arte  
 
2014an, 15 antzerki-produkzio lagundu ziren diruz deialdi honen bidez. Horietatik 2 
konpainia sortu berrien ekoizpenak izan ziren, eta 4 hitzartutako zirkuitua zuten 
produkzioak. 15 horiez gai, 4 antzerki konpainiaren bi urteko jarduna ere lagundu zen.  
 
 
Goian azaldutako bi deialdi hauez gain Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordetzak 
antzerkira zuzendutako beste bi diru-laguntza deialdi ere argitaratuko ditu. Batek 
antzerkiko profesionalen prestakuntzarako laguntzak emango ditu, eta bigarrenak 
berriz Euskadiko antzokietan egoitza-proiektuak gauzatzeko diru-laguntzak.   
 
 
 
 
 
 

Bilbon, 2015eko maiatzaren 15ean 


