
ARTE ESZENIKOEN SEKTORERA BIDERATUTAKO LAGUNTZEN DEIALDIEN LABURPEN-TAULA 
Deialdia / 

Argitalpena Modalitatea Zer da laguntzen dena? Nori? Zenbat? 

AAEE Sustatzeko 
laguntzak  

Etengabeko 
prestakuntza 

Arte eszenikoetako profesionalei zuzendutako etengabeko 
prestakuntza-jarduerak (etengabeko prestakuntzako edo 
prestakuntza espezifikoko ikastaroak edo tailerrak, profesionalen 
ikerketarako eta etengabeko prestakuntzarako laborategiak). 
 

Pertsona fisikoak edo erakunde juridiko pribatuak. Zuzkidura guztira: 160.000 € (AAEE) 
Gehieneko laguntza: 20.000 € / Aurrekontuaren 
%70 

Sustapena Arte eszenikoak sustatzeko programak, arte eszenikoen konpainien 
eta EAEko udal-titulartasun publikoko espazio eszenikoen artean 
lankidetzan egindakoak. 
 

Azken 5 urteetan gutxienez bi ekoizpen estreinatu dituzten AAEEetako 
konpainiak. 

Zuzkidura guztira: 160.000 € (AAEE) 
Gehieneko laguntza: 20.000 € / Aurrekontuaren 
%70 

Dantza 
zirkuitua 

Sarea Dantza Zirkuituan egindako antzezpenen katxea finantzatzea. Sarea Dantza Zirkuituan kontratatutako konpainiak. Zuzkidura guztira: 250.000 € (DANZA) 
Katxearen %50eraino (Gehienez 2.500 € 
emanaldiko) 

Kaleko arteak Espazio publiko irekietan egindako antzerki-, dantza- edo zirku-
emanaldien kachea finantzatzea. 
 

Udalak. Zuzkidura guztira: 255.000 € (AAEE) 
Katxearen %45eraino (Gehienez 3.000 € 
emanaldiko) 

Dantzan bilaka Dantzan bilaka Laguntza artistikoa eta sorkuntza koreografikoko programa (ADDEk 
kudeatua). 
 

Sorkuntza koreografikoaren esparruan kezka eta profesionaltasun-bokazioa 
duten pertsonak. Sortzaile gisa karreraren hasierako faseetan dauden pertsonei 
bakarrik. 
 

Zuzkidura guztira: 28.000 € (DANZA) 
4.000 euroko 7 laguntza 

Kultura 
sorkuntzarako 
laguntzak 

Antzerki 
testuak 

EAEko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan idatzitako jatorrizko 
antzerki-testuak sortzea. 

EAEn jaiotakoak edo hemen bizi direnak. Euskarazko testuak aurkezten 
dituztenek ez dute aurreko baldintza hori bete beharko. 
 

Zuzkidura guztira: 52.000 € (TEATRO) 
6.500 euroko 8 laguntza 

Koreografia 
sorkuntza 

Sorkuntzaren arloko ikerketa teoriko eta praktikoko prozesu, 
baliabide edo jarduera zehatzak biltzen dituzten proiektuek, baldin 
eta gogoetak, posizionamenduak eta estrategiak garatzeko badira, 
baita zuzenean edo zeharka erabil daitezkeen eduki praktiko eta 
erabakitzaileak ere, etorkizuneko ekoizpen eszenikoko proiektuetan. 
 

Eskakizun hauek betetzen dituzten pertsonek: 
a) Dantzaren arloko jarduera profesionala, azken hiru urteetan. 
b) Azken 5 urteetan estreinatutako bi dantza-lan eszenikotan gutxienez 
koreografo edo zuzendari artistiko titular (edo titularkide) gisa aritzea. 

Zuzkidura guztira: 54.000 € (DANZA) 
9.000 euroko 6 laguntza 

AAEE produkzitzeko 
laguntzak 

Produkzioa I Produkzio eszenikoak: 
a) edo izaera profesionaleko lehen proiektuak. 
b) edo izaera berritzaile esanguratsua duten proiektuak. 
c) ikerketara eta esperimentaziora bideratutako obrak. 
 

AAEE-konpainia profesionalak (konpainia guztiak berdintasunean lehiatzen 
dira). 

Zuzkidura guztira: 100.000 € (DANZA) 
Zuzkidura guztira: 75.000 € (TEATRO) 
Gehieneko laguntza: 25.000 € / Aurrekontuaren 
%70 

Produkzioa II Produkzio eszenikoak. AAEE-konpainia profesionalak (ibilbide handiena eta sendoena duten 
konpainiak lehenesten dira). 

Zuzkidura guztira: 120.000 € (DANZA) 
Zuzkidura guztira: 160.000 € (TEATRO) 
Gehieneko laguntza: 60.000 € / Aurrekontuaren 
%50 
 

Hitzartutako 
zirkuitua duen 
produkzioa 

Sarea-ren Hitzartutako zirkuituan gutxienez 9 edo 12 funtzio lortu dituzten 
AAEEko konpainia profesionalak. 

Zuzkidura guztira: 65.000 € (DANZA) 
Zuzkidura guztira: 160.000 € (TEATRO) 
Gehieneko laguntza: 60.000 € / Aurrekontuaren 
%50 
 

Bi urteko 
jarduera 

Bi urteko programa, ekoizpen bat edo bi, bira-plana, zabalkunde-
jarduerak, prestakuntza, sentsibilizazioa, bitartekotza eta abar 
biltzen dituena. 

AAEE-konpainia profesionalak: 
a) Azken 10 urteetan etenik gabeko sortze-jarduera bat egin badute. 
b) 2 pertsonako kudeaketa-, ekoizpen- eta banaketa-taldea osatzen dute. 

Zuzkidura guztira: 233.000 € (DANZA) 
Zuzkidura guztira: 467.000 € (TEATRO) 
Gehieneko laguntza: 120.000 € / 
Aurrekontuaren %50 

Sustapenaerako eta 
banaketarako 
laguntzak 

AAEE 
Sustatzeko eta 
banatzeko 
laguntzak 

Arte eszenikoetako konpainia profesionalek (antzerkia, dantza, 
zirkua) antolatzen dituzten ikuskizunak sustatzea, merkaturatzea, 
nazioartekotzea eta banatzea. 

AAEE-konpainia profesionalak: 
a) edo gutxienez 2 ikuskizun ekoitzi eta 40 emanalditik gorako bira egin dute 4 
urtean. 
b) edo urte bereko ekoizpenerako laguntzen deialdian diruz lagundu direnak. 

Zuzkidura guztira: 330.000 € (AAEE) 
Gehieneko laguntza: 15.000 € / Aurrekontuaren 
%75 
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