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ARTEKALE eta TE VEO elkarteak, Bilboko Udalaren 
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin, eta SGAE 
Fundazioaren, Umore Azoka Leioaren eta HARROBIA 
zentroaren lankidetzarekin, umeek eta gazteek gune 
publikoa erabiltzearen eta gune horrek duen balioaren 
inguruan gogoeta egiteko eta eztabaidatzeko elkartu dira. 

Kalea bizia da, jolasteko, esperimentatzeko eta ikasteko 
espazio naturala. Horregatik, kaleak aztertuko ditugu, 
sorkuntzarako gune natural gisa hartuz. Umeak eta gazteak 
kaleko arteen parte dira, kaleetan bizi diren eta kaleak 
erabiltzen dituzten heinean. Beraz, antzerkiko esperientzia 
kalean bizitzea zerbait naturala da. 

Horrez gain, hiri mailako esku-hartzea oso gaztetatik 
ematen da; banakako eta gizarte mailako prozesua da, gune 
publikoak adierazpenerako eta komunikaziorako eskaintzen 
duen posibilitate aukera zabalaren bitartez, eta oso esanahi 
sozial garrantzitsua du, herritarrek gune publikoaren aurrean 
izan behar duten errespetua eta erantzukizuna garatzen 
baititu. 

Laburbilduz, kaleko arteek gune publiko barik ez dagoela 
gizarterik erakutsi nahi dute, eta ez dagoela herritarrik 
gune publiko barik. Eta kaleak ez direla kontsumoa soilik, 
baita inspirazioa, hezkuntza eta sorkuntza ere. Beraz, 
kaleko arteak arima eta inspirazioa dira, gizarte arloko 
topaketarako eta eraldaketarako tresna gisa. 

Kaleetan ikusiko gara!
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2018ko maiatzaren 7an
LEKUA: Ekoizpen Eszenikoko Berrikuntza Zentroa, HARROBIA.
 
Hiri mailako esku-hartzea gaztetatik. Kaleko arteak 
esperimentaziorako eta jolas librerako gune gisa.
 
15.30-15.45: Jardunaldien aurkezpena.

15.45-16.00: Agur ofiziala. Bilboko Udaleko Kultura Saileko ordez-
karia.

16.00-16.45: PLAY- ING OUT (Bristol, UK) Elkartearen Proposamenaren 
aurkezpena: “Zure kalea, jolasteko eta dibertitzeko lekua”.

16.45-17.00: Bilboko Otxarkoaga auzoko kale baten irekiera 
sinbolikoa, herritarren erabilerarako eta gozamenerako (trafiko 
barik). Kaleak gureak dira, erabili itzazu! 

17.00-19.00: Esperimentaziorako eta jolas librerako gunea (0-100 
urte) MAMA CREAren “Sorkuntza esperientziak Familian” instalazio 
artistikoa. Zatoz eta jolastu kalean.

17.30-19.00:  EZAGUTU  OTXARKOAGA/CONOCE  OTXARKOAGA.
Gogoetarako ibilaldia Otxarkoagako kaleetatik, bertako gizarte 
eragileek zuzendutakoa, umeek eta gazteek gune publikoan dituzten 
benetako beharrei buruzkoa, ikuspegi profesionaletik eta historikotik, 
AULLIDOS DE OTXAR Komunitate Taldearen esku-hartze artistikoek 
lagunduta.  

19.00-19.30: Ondorioak,  MAMA CREAko arduradunen eta tokiko 
eragile profesionalen eskutik: Sorkuntzarako trebezia familian eta 
kalean garatzearen garrantzia. 

19.30etan: HORTZMUGA TEATROAren “JULE” ikuskizuna.

“La Cocina de las Artes”-ek aurkezten du:
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2018ko maiatzaren 7an
LEKUA: Ekoizpen Eszenikoko Berrikuntza Zentroa, HARROBIA. 

Kaleak, sorkuntza gune naturala umeentzat eta gazteentzat. 

10.00etan: Jardunaldiaren irekiera eta aurreko jardunaldiaren 
bideo-laburpena. 

10.15-11.00: IZASKUN ASEGUINOLAZA BRAGA eta MADALEN 
GONZÁLEZ BEREZIARTUA. UPV/EHUko Arkitektura Saila, Hirigintza eta 
Lurraldearen Antolamendu Alorra. “Gune publikoa, hiria eta hiritarrak”.

11.00-11.45: Jesús Otaño Maiza eta Ainhoa Martín Blázquez, Gipuz-
koako Gizarte Hezitzaileak.

11.45-12.00: Galderak eta eskariak.

12.00-12.30: Atsedenaldia-kafea eta bisita gidatua Harrobia zentrotik.

12.30-13.00: GIZAGUNE Fundazioa. Gatazken kudeaketa eta Elkar-
bizitzaren Sustapena. “Inplikatu eraikitzeko”.

13.00-14.00: IÑIGO IRAULTZA. Aktibismo sortzailea. “Auzoko super-
heroiak” Sorkuntza Tailerraren Aurkezpena.

14.00etan: Bazkaria.

16.30-17.00: DESPERTAR LOS SENTIDOS konpainiaren aurkezpena. 
Adimen urritasuna, fisikoa edo/eta sentsoriala duten hainbat adine-
tako pertsonek osatutako dantza taldea.
Gazteen errealitate desberdinak espazio publikoan erakustearen 
garrantzia: Despertar los sentidos taldeak mundu berria irekitzen 
du dantzaren eta gorputz adierazpenaren bitartez, horrela, inolako 
zalantzarik gabe, pertsonen ongizatean eta gizarteratzeko aukeretan 
eragina duten giza eta arte jarduera horiek berdintasun baldintzetan 
aurrera eraman ahal izateko.
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17.15-19.15h: MAHAI-INGURUA Arteen eta Kulturaren profesionale-
kin. Moderatzailea: ITZIAR ZORITA.
 

Partaideak:
•	 Iñaki López de Aguileta. Bilboko Udaleko Kultura Saileko zuzendaria.
•	 Anna Giribet. FIRATÀRREGA Teatre al Carrer-eko Programazio 

teknikaria.
•	 Marián Osácar Gallego, FETENeko Zuzendari Artistikoa.
•	 Ana López. Kaleko Artisten UMORE AZOKA Leioaren Zuzendari 

Artistikoa.
•	 Amaia Ibáñez. ESKENAko gerentea. Bilboko Ekoizpen Eszenikoko 

Berrikuntza Zentroa, HARROBIA.

19.15-19.30h: ardunaldien amaiera.

2018ko maiatzaren 8an
LEKUA: Burtsa eraikina. Bilboko Udala.

10:00-14:00h: TE-VEO Elkartearen Batzar Nagusia.
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