
I Z E N A  E M AT E KO  F I T X A

Gure webgunean izena eman dezakezu:

c l u b i n d a r. o r g

IZENBURUA: 

IRAUPENA: 

ZUZENDARIA: 

ADINA:

SARIETARAKO PROPOSATZEN DIREN AKTOREAK
Gizonezko aktore nagusia (izena eta adina): 

Emakumezko aktore nagusia (izena eta adina): 

Haurren kategorian (izena eta adina): 

 

HARREMANETARAKO DATUAK
Izena: 

Helbidea: 

KP eta herria: 

Telefonoa: 

e-posta: 

Norbanakoa edo Instituzioa (ezabatu ez dagokiona).

Laburpena:

ANTOLATZAILEA

LAGUNTZAILEAK

Club Indar Gazte Elkartea
Vicente Goikoetxea 6, 1
01008 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 264 236 // 610 775 280
www.clubindar.org HOBETZEKO GRINA: 

BIZITZAKO ZAILTASUNAK 
GAINDITZEN IKASTEA.

- AURKEZTU ZURE LANA -
2018ko urriaren 31ra arte
Oinarriak eta Sariak: 
clubindar.org/gaztebideo

- SARI BANAKETA - 
2018ko azaroaren 27an
Luis de Ajuria aretoan
Alaba Jeneralaren kalea 7
01005 Gasteiz



1. Club Indar Gazte Elkarteak GAZTEBIDEO 
jaialdia antolatu du, Gasteizko Udaleko 
Gazteria Zerbitzuaren eta Vital Fundazioaren 
laguntzarekin: GAZTEBIDEOA Haur eta Gazteen 
Laburmetraia Amateurren XX. Jaialdia. 
Lehiaketa horretan ez dira saritzen bideoen 
baliabide teknikoak, baizik eta originaltasuna, 
edukiak eta interpretazioa. Laburmetraietan 
aktore gazteek parte hartzea ere sustatu nahi 
da.

2. Jaialdian edozein pertsonak edo instituziok 
parte har dezake, eta nahi beste laburmetrai 
aurkeztu ahal ditu, baldin eta bideoek oinarri 
hauetan zedarritutakoa betetzen badute.

3- Laburmetraiek honako ezaugarri hauek izan 
behar dituzte:
- Izaera argumentala izan behar dute, eta 
publiko guztiontzat egokiak izan. Antolatzaileek 
erabakiko dute bideoak egokiak diren ala ez.
- Gaia honako hau izango da: “Hobetzeko grina: 
bizitzako zailtasunak gainditzen ikastea” 
- Gehienez ere 5 minutuko iraupena izatea.
- Jaialdia haur eta gazteei zuzendua dago, 
DBHko 1. kurtsotik (11-12 urte) batxilergoko 
2. kurtsora arte (17-18 urte). 11 eta 18 urte 
bitartekoak izango dira bai zuzendariak eta bai 
parte hartuko duten antzezleak. 18 urtetik 
gorako gazteek ezin dute parterik hartu. Izan 
ere, hautagaiak izendatzeko orduan, adin tarte 
horretako antzezleak izendatu ahal izango dira 
soil-soilik. Aholku Batzordeak aktoreen adina 
egiaztatzea eskatu dezake.

4. Laburmetraiak aurkezteko epea 2018ko 
apirilaren 1ean hasi eta 2018ko urriaren 
31ean amaituko da. Laburmetraia eta trailerra 
(hala badagokio) Internetera igo behar dira, 
YouTube edo Vimeo plataformetara, eta esteka 
antolatzaileei helarazi. 

Horrez gain, izena emateko orria bete behar da 
elkartearen Web orrian. Errepartoaren datuak 
beteko dira, eta aktore bat proposatuko da 
kategoria bakoitzerako: gizonezko aktorerik 
onena, emakumezko aktorerik onena, bigarren 
mailako aktorerik onena eta haur antzezlerik 
onena (14 urtetik beherakoa).

Azkenik, fotograma bat ere aurkeztu beharko 
da eta filmaren kartela (70x100 neurrikoa edo 
antzekoa).

5. Aholku Batzorderako, honelako jaialdietan 
eskarmentua duten pertsonak izendatuko 
dituzte antolatzaileek. Batzordeak finalera 
igaroko diren laburmetraiak hautatuko ditu, 
eta bere ustez kalitate nahikorik ez dutenak 
edota oinarrietara egokitzen ez direnak 
baztertuko ditu. Hautaketa egin ondoren, sari 
bakoitzerako bost hautagai aurkeztuko dizkio 
Adituen Epaimahaiari. Aholku Batzordearen 
erabakia partaide guztiei jakinaraziko zaie.

Adituen Epaimahaia osatzeko, zinemagintza 
ikus-entzunezko edota publizitate arloko 
pertsona ezagunak izendatuko dituzte 
antolatzaileek. Epaimahaiak sariak erabakiko 
ditu, eta beren erabakia sariak banatzen diren 
egunean bertan jakinaraziko da. Finalera iritsi 
diren ordezkariak han egon beharko dira.

6. Sari banaketa Gasteizen izango da, 2018ko 
azaroaren 23an. 19:30ean laburmetraia 
finalistak aurkeztuko dira Luis de Ajuria aretoan 
(Alaba Jeneralaren kalea 7 01005. 
Vitoria-Gasteiz). Jarraian sarien banaketa izango 
da.

7. Honako sari hauek banatuko dira:

Laburmetraiarik onena
Bigarren laburmetraiarik onena
Hirugarren laburmetraiarik onena 
Zuzendaririk onena
Gidoirik onena
Gizonezko aktore nagusirik onena
Emakumezko aktore nagusirik onena
Bigarren mailako aktorerik onena
Efektu berezirik onenak 
Muntaketarik onena 
Soinu bandarik onena
Argazkirik onenak
Produkzio eta arte diseinurik onena
    
Horiez gain, lau sari berezi emango dira: 
laburmetraiarik dibertigarriena, gizarte 
baloreak hobekien islatzen dituena, haur 
antzezlerik onena eta ideiarik onena.

8. Laburmetraiarik onenaren saria, zuzendaririk 
onenarena eta gidoirik onenarena bateraezinak 
dira. Hiruretatik bakarra eskuratu ahal izango 
da.

9. Irabazleek oroigarri bana jasoko dute. 
Laburmetraiarik onenaren sariaren irabazleak 
sari berezia izango du.

10. Jaialdian parte hartzeak oinarri hauek 
onartzea dakar. Aholku Batzordearen eta 
Epaimahaiaren erabakiak apelaezinak izango 
dira.

HAUR ETA GAZTEEN LABURMETRAIA AMATEURREN XX. JAIALDIA


