


Aurreko prozesuaren emaitzak

● Harremanak sortu eta sustatu sortzaile, elkarte eta 
diziplinen artean; elkar ezagutzeko espazioak, 
markoak, balibideak bultzatu; azpiegitura berean 
kokatzeko ahalegina egin.

● Diru-laguntzak eta egonaldiak bultzatu.

● Sormen-tailerrak, formazioak eta laborategi baten 
ideia garatu. 

● Erabilera anitzeko espazioak sortu eta espazio 
konpartituak, egoitza permanenterik ez. 

● Belaunaldi-aldaketa eta gazteen/haurren inplikazioa 
pentsatu. Diziplina eta lenguaia berriak sartu.



Sormen gune bat zer da?

● Ez dago eredu bakar bat

● Leku bakoitzak bere eredua aztertu behar du

● Diziplinen eta eremuen arteko mugak gero eta 
porotsuagoak dira, noraino ireki sormenaren 
definizioa?



Sortzaileak

Arteari eta 
kulturari lotuak 
direnak:

● Biteri
● Errapia
● Tabakalerako 

Sortzaileen 
gunea

● Dantzagunea
● Dinamoa, 

Azpeitia

Kulturaren 
eragina bilatzen 
delarik 
gizartearengan:

● Iturola
● Tabakalerako 

HirikiLab
● Bitamine

Ekonomia soziala 
eta mugimendu 
sozialak sartu 
definizioan:

● Astra, Gernika
● Eltzia, Oñati
● Wikitoki, 

Bilbao



Nolako praktikak

● Esperimentazioari lotuak
● Lana sarean / elkarlanean egiteko nahia



Kudeaketa ereduak 

Erakundetik 
kudeatuak:

● Biteri
● Tabakalerako 

Sortzaileen 
gunea

● Dantzagunea

Ko-kudeaketa 
erakunde eta 
komunitate baten 
artean:

● Iturola
● Dinamoa, 

Azpeitia
● Harinera, 

Zaragoza
● Eltzia, Oñati

Auto-kudeaketa 
ala kudeaketa 
pribatua:

● Astra, Gernika
● Wikitoki, 

Bilbao
● Bitamine, Irun
● Borderline 

fabrika, 
Hendaia



Beheko oina 184 m2 + 
portxea 21 m2 Lehen solairua 178 m2 Teilatupea 70 m2



Gunearen mugak

● Eraikina. 450 m2. Konparatiba:
○ Borderline Fabrika: 300m2
○ Wikitoki: 400 m2
○ Iturola: 600 m2 
○ Azpeitia: 2.000-3.000 m2
○ Eltzia (Oñati): 6.000 m2

● Ondorioak: 
○ egoitza permanenterik ez
○ musika entsegu lokalik ez



Gunearen alde onak

● Udaletxearen konpromisua 
eta dirua gordeta daukala 
eraikuntza arraberritzeko

● Tamaina ertainekoa: 
aukera bat?

● Parkearen potentziala

● ….



Denbora

● Gutxienez bizpahiru urteko bidea bat abiatzen da gaur. 

● Beste lekuetan ere, gauzatze prozesu luzeak izan dira:
○ Oñati: 2013 - 2018-19
○ Azpeitia: 2016 - 2019
○ Hendaia: 2016 - 2019



Nola lan egingo dugu

● Hiru saio: gaur, martxoak 27 eta apirilak 8
● Emaitza: maiatzean aurkeztuko da.
● Talde txikietan (4-5 pertsona) lan egingo dugu, behar 

eta desio pertsonaletik abiatuz, eta taldearekin 
kontrastatu eta eztabaidatuz.



Gaurko hiru ariketak

● Orain erabiltzen diren sormen guneak aztertu 
● Hernaniko sormen gunearen erabilerak imajinatu 
● Kudeaketa erak pentsatu 

Ez ditugu datu oso zehatzak bilatzen, baizik eta 
erreferentzi nagusiak eta taldean agertzen diren 
tendentzi orokorrak.



Ariketak egiteko, ikonoak, besteak 
beste, erabiliko ditugu

Gunean nola egon nahi dugu



Zer baliabideak erabili nahi ditugu



Zer ezagutza mota bilatzen dugu 



Kudeaketa erak 



Lehen ariketa: gaurko erabilerak

○ Kartulina gorria: Hernani-ko sormen guneak 
(oraingoak)

○ Kartulina berdea: Hernani-tik kanpo

Zure mahaian aipatu / Fitxak bete (gorriak eta berdeak), 
fitxa bat guneka, ekarpen desberdinak nahasten dira / 
mahaian berriz partekatu.



Bigarren ariketa: beharrak

○ Kartulina urdina: Sormen gune berria Ave Maria

Post-it batean zure ideia(k) idatzi / Mahaiarekin 
partekatu / Mahaika fitxa bat bete (urdina), fitxan 
nahasten dira ekarpen desberdinak / Talde osoarekin 
partekatu.



Hirugarren ariketa: kudeatzeko erak

○ Kartulina urdina: Sormen gune berria Ave María

Mahaian eztabaidatu / Fitxa bat bete (urdina),fitxan 
nahasten dira ekarpen desberdinak / Talde osoarekin 
konpartitu.



Hiru ariketen laburpena 
eta eztabaida irekia



Datorren bilera

Bi aukera: 
● lana gure artean segitu
● kanpoko ereduak gonbidatu



Dinamoa, Azpeitia (Maiatzean irekiko dute)

Sormen gunea (2.000-3.000 m2). Definitzeko parte hartze 
prozesua 2016an hasi zuten. 5 eremu ditu: hitzaren eremua, 
irudiarena, arte eszenikoena, soinuaren gunea eta 
transmisioa. 

3 parteen artean kudeatua: kultur mahaia (400 pertsona) + 
Udaletxea + Kulturaz kooperatiba (24 langile). 
Oraindik bi antzoki kudeatzen dituzte. 



Borderline Fabrika, Hendaia 
(Urrian irekiko dute)

Hiri taberna/ jantokia + Lantoki partekatua + Sormen 
espazioa (300 m2, Hendaiako geltokian, SNCF-eri alokatua). 
Definitzeko parte hartze prozesua 2016an hasi zuten. 

Ekimen pribatua, gehienez antzerki konpainia 
profesionaletik bultzatuta (15 bat pertsona); elkarteak 
100 bazkide ere ditu hirian.



Zer iruditu zaizu saioa?



Datorren bilera:
Martxoak 27, asteazkena
18:30-21:00


