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IZANDAKO EGOITZAK 
 
Aurreko urteetan izandako egoitzen 
berri jakiteko joan hona: 
 
http://muelle3.wordpress.com/sork
untzaikerketa/adde-muelle-
resprograma/ 
	  

ZER DIRA? 
 
Muelle3-k eskeintzen dituen egoitzak, 
gorputza-dantza-mugimendua eta 
akzio eszenikoaren inguruko ikerketa 
proiektuei zuzenduta daude. 
 
Hilebete edo gutxiagoko egoitzaren 
truke sortzaileek hurrengo bi 
ekarpenen artean gutxienez bat egin 
beharko dute: 
-1) Jendaurreko aurkezpen bat 
hizketaldi batez lagundua. 
-2)Proiekturako egingo dituen 
eguneroko entrenamenduak, 
beroketak, prestakuntzak partekatu. 
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Nori zuzendua: 
 
Gorputza-dantza-
mugimendua-akzio 
eszenikoaren inguruan lan 
egiten duten sortzaile naiz 
kolektibo guztiei zuzendua. 
 
	  

Helburuak 
 
-Lan egiteko leku gisa eskeintzea 
muelle3 hainbat sortzaileri. 
 
-Artista egoiliarren erakustaldiaren eta 
entrenamenduen bitartez haine lana 
ezagutarazi lekuko kounitatearen artea 
(artistiko zein beesteren artean). 
 
-Ikerketa lanen difusioa aktibatzea gure 
blog, facebook eta newsletterraren 
bitartez. 
 
-Egoitza trukeak sortzea beste espazio 
batzuekin. 2013an jartzen da martxan 
lehenengo trukea, TragantDansa-rekin 
(Barcelona) www.tragantdansa.com 
	  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 + 1+ 1 

Aurtengo deialdian muelle3-k hiru formula desberdin eskeintzen ditu: 
	  

Truke-egoitza 1 
TragantDansarekin (Barcelona). 
Eta horren barru: 
 
-Irailaren 1etik 15era lan egiteko 
espazioa TragantDansa-n 
(Barcelona) 
-TragantDansa-ko goitzaren 
bukaeran jendaurreko 
erakustaldia eta elkarrizketa 
bertan 
-Egonaldiaren gastuak 
ordainduta 
-Ez dira bidaiak eta dietak 
ordainduko 
-Egoitza-trukea ebazten denean, 
sortzailea zuzenean 
komunikatuko da 
TragantDansarekin 
-Irailaren 16etik 30era muelle3-n 
lan egiteko espazioa 
-Egoitzaren difusioa gure blog, 
facebook eta newsletterrean 
-muelle3-n egondako 15 
egunetan zehar 
entrenamenduen ate irekiak edo 
jendaurreko erakustaldia 
lanaren hizketaldi batez 
lagundua  
 
 
 
	  

Asistentzia artistikodun 
egoitza 1 sortzaile edo talde 
gazteentzat ( 30etik behera).  
Eta horren barru: 
 
-Hilebetean zehar lan egiteko 
espazioa muelle3-n  
-Egoitza zeharreko 
asistentzia artistikoa sortzaile 
gonbidatuekin 
-Egoitzaren difusioa gure 
blog, facebook eta 
newsletterrean 
-Jendaurreko erakustaldia 
	  

2 egoitza  gorpurtza-
dantza-mugimendua-akzio 
eszenikoarekin zerikusia 
duten sorkuntza eta 
ikerkuntza 
proiektuetarako.  
 
 
Eta horren barru: 
 
-Hilebetean zehar lan 
egiteko espazioa muelle3-
n  
-Egoitzaren difusioa gure 
blog, facebook eta 
newsletterrean 
-Jendaurreko erakustaldia 
lanaren hizketaldi batez 
lagundua edo 
entrenamenduen ate 
irekiak egoitzan zehar 
 
	  



 
Egoiliarren konpromezua muelle3-rekin 
 
-Jendaurreko erakustaldi eta elkarrizketa bat eukitzeko prest egotea 
-muelle3-rekin bideo-elkarrizketa bat eduki prosezuari buruz blogean eta facebookean 
zabaltzeko 
-muelle3-ko egoitza aipatu proiektuaren hurrengo difusioetan 
-Espazioan sortutako edozein kalteren ardura hartzea 
 
 
Aukeratze irizpideak 
 
-Proiektuaren planteamendu artistiko eta kontzeptuala 
- Egoitzaren egokitasuna proiektuaren momentuari dagokionez (beste egoitza batzuek 
eta/edo estreinaldi data kontutak edukita) 
 
 
Egutegia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Egoitza: 
Abuztuaren 1etik 30era muelle3-n 
Ordutegia: 10:00-22:00 asteko egun 
guztietan, asteburuak barne 
	  

1. Egoitza: 
 
Apirilak 20tik maiatzak 
20ra muelle3-n 
Ordutegia: 10:00-17:00 
astelehenetik ostegunera 
eta ostiraletan 13:00-
19:30 
Asteburuetan lan egitek 

4. Egoitza: 
 
Urriaren 1etik 30era muelle3-n 
Ordutegia: 10:00.17:00 
astelehenetik ostegunera eta 13:00-
19:30 ostiraletan 
Asteburuetako erabilera 
konfirmatzeke 
 

3. Egoitza (truke-egoitza): 
 
Irailaren 1etik 30era 
Irailaren 1etik 15era TragantDansa-n, Barcelona 
(proiektu hau TragantDansak aukeratuko du eta 
egoitza gastuak barne hartzen ditu) 
Irailaren 16tik 30era muelle3-n / Ordutegia: 
10:00-17:00 asteleheetik ostiralera. Asteburuen 
erabilera konfirmatzeke 



 

Deialdian parete hartzeko bidali beharrekoa 
 
 
Bete formularioa eta bidali mail bidez muelle3@gmail.com helbidera martxoaren 15a baino 

lehen. 

muelle3 2013 EGOITZEN DIALDIA                                                                 
 
 
 
1. Kontakturako datuak: 
 Izen abizenak: 
 Egoitza: 
 Telefono zenbakia: 
 Mail helbidea: 
 Web orria: 
 
2. Proiektuaren datuak: 
 
 -Titulua 
 
 -Proiektuaren deskribapena (marko kontzeptuala, lan metodologia, abiapuntuak, 
hizkuntzak, erabiliko diren erregistro motak, erreferenteak inspirazioak, etab.) 
 
 -Motibazioa (nondik sortzen da proiektua eta sorkuntza garaikidearen barruan non 
kokatzen den) 
 
 -Kronograma (prosezuaren zein momentutan aurkitzen den, beste egoitzarik izan duen 
edo izango duen, estreinaldi datarik…)  
 
 -Proiektuaren laguntzak (diruzkoak, egoitzen bitartez, laguntza artistikoak…) 
 
 -Aurkeztu nahi diren beste informazio edo datuak 
 
3. Formulak eta datak: 
 
Esan zein edo zeintzuk diren hobeki egokitzen zaizkizu 
n egoitza daten arabera 
 
1. Egoitza apirilaren20tik maiatzern 20ra 
2. Egoitza abuztuaren1etik 30era 
3. Egoitza irailaren 1etik 15era TragantDansan eta 16tik 30era muelle3-n 
4. Egoitza urriaren1etik 30era  
 
 



	  


