
Gipuzkoako talentua balioesteko eta bultzatzeko eta Gipuzkoako eszena dinamizatzen laguntzeko 
apustuan, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Kutxa Fundazioak «Katapulta Tour Gipuzkoa»ri 
emandako babesa berretsi eta areagotu dute. 

Zortzigarren edizioan, zirkuitua programa bihurtzen da, eta ohiko kontzertuei prestakuntza 
programa bat eta aukeratutako proposamenenetarako entsegu espazioak gehitzen zaizkie, 
profesionalizaziorako bidean are gehiago laguntzeko. Gainera, Kutxa Fundazioaren Kluba aretoa 
espazio eszeniko gisa txertatzen da. 

Horrela, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Kutxa Fundazioaren «Katapulta Tour Gipuzkoa» 
programa berriak deialdi bat irekitzen du Gipuzkoan 2023an zehar egingo den musika eta formatu 
txikiko arte eszenikoen proiektuei laguntzeko programan parte hartuko duten artistak hautatzeko. 
Deialdiak lehentasunezko 3 helburu ditu: 

• Musikaren eta arte eszenikoen esparruan Gipuzkoako talentuak balioestea eta bultzatzea – 
bereziki gazteei dagokienez–. 
• Gipuzkoako eszena dinamizatzen laguntzea, klubak eta antolatzaileak babestuz.
• Prestakuntzaren eta saiakuntzaren aldeko apustua egitea, profesionalizazio handiagoa lortzeko 

bide gisa 

Hartzaileak eta estiloa: 

Deialdia musikaren eta arte eszenikoen eremuetan karrera modu profesionalean garatzeko 
interesa duten artista profesional emergenteei edo erdi profesionalei zuzenduta dago, eta musika 
proposamenak (Pop, Rock, Folk, Electronika, Hip-Hop eta antzeko estiloak) eta formatu txikiko 
arte eszenikoen proposamenak (mikroantzerkia, bakarrizketak, performancea eta magia) onartzen 
dira.

Proposamenek artisten jatorrizko lanak edo artistentzat sortutakoak izan behar dute gehienbat. 
Nolanahi ere, parte hartzaileek aurkeztutako obren gainean beharrezkoak izan daitezkeen jabetza 
intelektualeko eskubide guztien titular izan beharko dute. 

Epaimahaiak hautatuko ditu proposamenak, eta arlo guztietako teknikariek eta profesionalek 
osatuko dute epaimahaia.



Hautatutako proiektuei honako hauek eskainiko zaizkie: 

• Lau emanaldi Gipuzkoako hainbat espaziotan edo jaialdietan, horietako bat Kutxa Fundazioaren 
Kluba aretoan. 
• 400 euroko konpentsazio ekonomiko bat emanaldi bakoitzeko. 
• Artistaren edo proiektuaren promozio bideo bat grabatzea.
• Komunikazioari eta sustapenari, eszenografiari, produkzioari, ekonomiari eta fiskalitateari 

buruzko prestakuntza programa bat.
• Kutxa Fundazioak Tabakaleran dituen instalazioetan entsegu espazio partekatuak doan 

erabiltzea, erabilgarritasunaren arabera. 

Hautapen irizpideak:

Aurkeztutako proposamenen artean 10 proiektu hautatuko dira guztira, honako irizpide hauen 
arabera: 
• Lehentasuna emango zaie Gipuzkoan erroldatutako artistei eta 30 urtetik beherako artistei. 
• Proposamenen artean, haien kalitatea eta parte hartzen duten artisten ibilbidea eta proiekzioa 

baloratuko dira. 
• Proposamenen hizkuntza eskaintzan oreka ezartzeko ahalegina egingo da, baita parte 

hartzaileen generoan ere. 

Proposamenak 2022ko abenduaren 14tik 2023ko urtarrilaren 9ra bitartean aurkeztu beharko 
dira hurrengo estekan: ondoko web-orrian.

Parte hartzaileek programan parte hartzeak dakartzan betebeharrak jasotzen dituen klausula bat 
onartu beharko dute. 

Emandako datu pertsonalak, irudia eta ahotsa barne, Kutxa Fundazioari lagako zaizkio, 
programaren sustatzaile gisa, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera. Parte hartzaile guztiek 
baimena ematen dute Kutxa Fundazioak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak beren irudia erabil 
dezaten. Kutxa Fundazioak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako argazkiak, bideoak eta datu 
pertsonalak doan zabaldu ahal izango dituzte, denbora eta lurralde mugarik gabe, eta Kutxa 
Fundazioak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak hedapen horretan erabiltzen duten edozein bitarteko 
edo euskarriren bidez. Parte hartzaileen irudiak datu pertsonaltzat hartuko dira, eta inskripzio 
formularioan emandako gainerako datu pertsonalen tratamendu bera izango dute. 

Deialdi honetan parte hartzeak berekin dakar oinarri hauek bere osotasunean onartzea. 

https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/kultura/programak/katapulta-tour-gipuzkoa/izen-ematea

