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DONOSTIA KULTURA IKASTAROAK
 2021-2022

Donostia Kulturak  2021-2022 ikasturterako duen  prestakuntza-eskaintza aurkezten du  honen
bidez. 508 ikastaro (480 helduentzat eta  28 haur eta gazteentzat) izango dira guztira, eta
Donostiako kultur etxeetan eta Liburutegi Nagusian emango dira.

Donostia  Kulturak  prestakuntzaren  alde  egiten  jarraitzen  du,  herritarrak  kultura-  eta  arte-
diziplina  desberdinetara  hurbiltzearen  alde,  parte-hartzean  eta  banakako  eta  taldeko
sormenean  arreta  berezia  jarriz  gozamenerako  eta  jolaserako  elementuen  bitartez  eta
ezagutzak eta proposamenak partekatzeko espazioak sortuz. Horiek dira donostiarren eskaerei
erantzuten dieten kultur etxeetako ikastaroen balio nagusiak.

Ikastaroak 2021eko urritik  2022ko  ekainaren  hasierara  arte  egingo dira,  eskola  orduen
arabera, eta, urtero bezala, proposamen anitz eta askotarikoak eskainiko dira: 

- iraupena: urteko ikastaroak, lauhilekoak eta trinkoak;
- mota: ikastaro orokorrak, kultur etxeetako espezialitateetakoak eta egile ikastaroak;
- arlo: arte plastikoak; eskulanak; arte eszenikoak, irudia, soinua eta komunikazioa; literatura;
autoezagutza eta osasuna; humanitateak;
-adin-tarte: haurrentzat, gazteentzat, helduentzat eta espezifiko batzuk 55 urtetik gorakoentzat.

2021-2022  kanpaina  honetan,  eskaintza  une  bakoitzean  bizi  dugun  errealitatera  egokitzen
jarraituko dugu, bai COVID-19ri dagokionez, bai ere herritarrentzat antolatzen dituen kultura-
jardueretan  Donostia  Kulturak   izan  beharreko  ardurari  eta  erantzunkizun  partekatuari
dagokionez.

Horri dagokionez, osasun-adierazleen hobekuntzak eta gaur egungo txertaketa-erritmo onak
baikorrak izatera garamatza, eta aurreko ikasturtean osasun-krisiaren ondorioz mugatu ziren
ikastaro eta talde eskaintzaren zabaltasuna berreskuratzeko aukera eman digu .

Nolanahi  ere,  programazioaren diseinuan eta  antolaketan kontuan hartu  dira  unean uneko
edukiera-mugak, osasun agintariek eta Donostia Kulturak ezarritako segurtasun- eta higiene-
arauen  arabera.  Edukiera  horiek  zorrotz  errespetatuko  dira  eta  ikasleei  gogoraraziko
zaizkie COVID-19 gaixotasuna hedatzea saihesteko higiene eta segurtasun neurriak.

Ikastaroen iraupenari dagokionez, kanpaina honen ezaugarri nagusia da ikastaro orokorretan
lau hileko eta ikasturteko osoko eskola-aldiak berreskuratuko direla, 2020-21 ikasturtean
hiruhilekoak edo trinkoak izan baitziren.
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Era berean, osasun-arauekin uztartzeko zailak izategatik  iazko eskaintzatik kendu behar izan
ziren zenbait ikastaroen itzulera azpimarratu nahi dugu. Ikasturteko bigarren lauhilekoan egingo
dira, 2022ko otsailetik ekainera, beti ere osasun baldintzek ahalbidetzen badituzte.  

Horien  artean,  Ernest  Lluch  K.E-ak  antolatutako  Ardo  dastaketa eta Italiako  sukaldaritza
ikastaroak.

Matrikulazioa

2021-2022 ikasturte honetarako eskaintzan,  508 ikastaroetatik,  254 euskaraz emango dira,
251 gaztelaniaz, 2 bi hizkuntzetan eta 1 ingeleraz. Gogora ekarri nahi dugu helduentzako
ikastaroak,  egile  ikastaroak  izan  ezik,  bai  euskaraz  bai  gaztelaniaz  eskaintzen  direla;
haurrentzat  direnak  euskaraz  izango  dira  guztiak  eta  gazteentzako  ikastaro  gehienak  ere
euskaraz  izango  dira,  egile  ikastaro  espezifikoak  edo  espezializazioak  izan  ezik,  horietan
irakaslearen arabera izango baita erabiliko den hizkuntza.

Matrikulazioa irailaren 6tik 26ra egingo da hiriko kultur etxeetan eta berariazko langileen
laguntza izango dugu. 

Eta, ohi denez, online matrikulatzeko aukera ere eskainiko da. 2008-2009 kanpainan jarri zen
abian online matrikulazioa Donostia Kulturaren webgunearen bitartez eta, ikusi dugunez,
gero eta gehiago dira urtero bide horretatik egiten diren matrikulak; joan den urteko kanpainan
matrikula guztien % 60 baino gehiago Interneten bidez egin ziren. 

Joan  den  2020-2021  ikasturtean  Donostia  Kulturak  eskainitako  358  ikastaroen  eskaintza
orokorrean 2.945  matrikulatuek  hartu zuten parte, eta oso altua izan zen izena eman zuten
pertsonen balorazioa (4 eta 4,5 bitarteko puntuazioa 5etik). Balorazio horietan eta irakasleekiko
eta  kultur  etxeetako  profesional  taldeekiko  hurbileko  harremanean,  hobekuntzarako
proposamenak,  iradoki  edo  planteatzen  dira,  eta  baita  arlo  arteko  elkarlana  eta  datozen
kanpainetan ikastaro berriak ere. 

Aurreko ikasturteetako matrikulazioaren datuak aztertuz, arlo tematiko desberdinek pizten
duten interesa dela-eta, mantendu egiten da joera, ondokoa alegia: proposamenen aldetik
Arte Eszenikoetakoak dira arrakastatsuenak; ondoren, Autoezagutzarekin eta Osasunarekin
lotutako arloak,  Arte  Plastiko eta Eskulanetako ikastaroak,  eta ikastaro orokorren artean,
elikadurarekin loturikoak, eskaintzen diren aldaera desberdinetan. 

Aipamen   berezia  merezi  dute egile  ikastaroen  harrera  bikainak,  gai  zehatz  batzuetan
sakontzeko aukera eskaintzen dutenak ibilbide gailena eta kontrastatua duten profesionalen
eskutik. 
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Programazio  honekin,  Donostia  Kulturaren  asmoa  da  kultur  arlo  eta  ezagutza  eremu
desberdinak herritarrei hurbiltzea, gure kultur etxeetan ikaskuntzarako eta aisia aktiborako
guneak  eskainiz.  Baina,  gainera,  beste  alderdi  batzuk  ere  hartzen  dira  kontuan,
asoziatiboak  eta  partaidetzazkoak,  ikastaroak  ematen  dituztenen  eta  proiektuen
sorkuntzaren arteko harremana ahalbidetzen dutenak. Dinamika horiek kultur etxeetan sortu
eta sakontzen dira, espontaneoki edo taldeek eraginda, eta proposamen zehatzetan islatzen
dira ikastaro amaierako erakusketetan.

Egile ikastaroak

Amaitzeko,  2021-202 ikasturte  honetako eskaintzaren datu batzuk nabarmenduko ditugu,
egile  ikastaroekin  lotura  dutenak  eta  askotan  kultur  etxeetako  espezializazioei
dagozkienak: Irudia eta Soinua eta Komunikazioa Casares eta Larrotxene kultur etxeetan, Arte
Eszenikoak Lugaritz Kultur Etxean edo Musika Egia eta Intxaurrondo kultur etxeetan.

Aurten, 86 egile ikastaro eskainiko dira; horietako batzuk haurrei zuzenduak, eta beste batzuk
gazteei.  Hainbat  arlotako  izen  handiko  profesionalek  edo  kolektiboek  ematen  dituzten
ikastaroak  eta  tailerrak  dira  horiek,  herritarrei  oso  gai  espezifikoak  hurbiltzeko  helburuz.
Ikastaro horiek mota askotakoak dira iraupenari eta edukiei dagokienez, eta harrera ona dute
ikastaroetara datozenen artean.

Besteak beste, aurten Rafa Zulaikak Okendon K.E-an eskainiko duen ikastaroa nabarmenduko
dugu  Mundua  handitu  zuen  bidaia:  Elkano,  bere  garaia  eta  gurea,  aproposa  getariarrak
munduari egindako lehen itzuliaren urteurrena ospatzen ari garen garaiotarako. 

Beste proposamen berritzaile bat  Musikagela zerbitzuko ikastaroetatik datorkigu eta  Eskola
Elektroniko  Ibiltaria  du  izenburua.  Musika-ekoizpeneko  eta  Dja  tailerra  da  eta  tokiko  izen
ezagunak  izango ditu irakasle: Begoña Aldalur (FRANCES BE), Sara (BRAVA) Delgado, Sofia
Conti (FLACA), Inés García Azpiazu eta Telmo Trenor eskutik.

Eskaintza zehatza dagoeneko Donostia Kultura webgunean kontsultatu badaiteke ere, hemen
adierazten  dizkizuegu  kultur  etxeetan garatuko  diren  egile   eta  ikus-entzunezko
ikastaroetako batzuk:

Irratia eta Komunikazioa ikastaroak Casares-Tomasenen:  

Ikastaro  praktiko  eta  teorikoen  bidez,  irratiko  eta  komunikazioko  teknikan  eta  hizkuntzetan
sakontzeko interesa duten pertsonek Casares Irratian arlo honetan diharduten profesionalekin
ikasteko aukera ezin hobea dute. 

 Ahotsarekin jolasean, Maider Gorostegi (eu/es)
 Irratigintza, José Joaquín Forcada Forki eta Sergio Errasti (eu/es)
 Musika elektronikoa eta Irratia,Telmo Trenor (eu/es)
 Taller de radio ficción y radio teatro, Inko Martín (es)
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Bideoa eta Ikus-entzunezkoak Larrotxenen: 

Larrotxeneko  ikus-entzunezkoetako  egile  ikastaroak  esparru  honetan  lantzen  ari  diren
ibilbideko profesionalekin programatzen dira, eta talde-proiektu gehien sortzen diren guneetako
bat da, halako ikastaroetan zehar eta ondoren. 

• Kokatu: Lokalizazioak zinemagintzan, Maider Oleaga (eu)
• Gidoigintza Hastapena, Andoni de Carlos (eu)
• Zinemagintzarako Soinua, Xanti Salvador (eu)
• Soinu Bandak, Paula Olaz (eu)
• Dirección de cine, Pablo Malo (es)
• Guion avanzado, Michel Gaztambide (es)
• Producción audiovisual,  Iñaki Sagastume (es)
• Realización de documentales, Oskar Tejedor (es)
• Teoría del montaje, Laurent Dufreche (es)

Antzerki ikastaroak eta gehiago Lugaritzen  

Lugaritz kultur etxea  arte eszenikoetan eta abestietan dago espezializatuta, eta horregatik
oinarritzen du bere ikastaroen eskaintza arte eszenikoen arloan: Antzerkia (maila desberdinak),
Clown, Ahots teknika... 

• Bertso terapiak. Andoni Egaña (eu)
• Kantu herrikoia barnetik, Thierry Biscary (eu)
• Cuerpo y movimiento expresivo, Mafalda Saloio (es)
• Teatro gestual+55, Mafalda Saloio (es)
• Técnica vocal, Carmen Quiñones (es)

Musikagelaren ikastaroak Egian eta Intxaurrondon  

Musikagela zerbitzua musikaren munduari loturiko prestakuntza eskaintzen duen gune bat
da. Joan den urtean bezala, ikastaro labur eta espezializatuagoetan oinarritu gara Egia eta
Intxaurrondo kultur etxeetan.

• Dj tailerra eta ekoizpen ikastaroa DJ-rentzat, Telmo Trenor (eu/es)
• Gitarra  elektrikoaren  eta  baxuaren  doikuntzak  zubi  finkoarekin  eta

mugikorrarekin, Gorka Urra (eu/es)
• Zuzeneko  emanaldietako  sonorizazioa  (oinarrizkoa) eta  Ordenagailuarekin

grabazio (Ardour), Unai Moraza (eu/es)
• Ahotsa instrumentu gisa, Naroa Enekotegi (eu/es)
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Haur eta gazteentzako ikastaroak:  

• Komiki tailerra: Irudiekin idatzi, Jordi Bermejo (eu)
• Stopmotion (eu)
• Diziplinarteko artea (eu)
• Street art (eu)

Arte plastikoak eta eskulanak:  

• Nola sortu ipuin baten ilustrazioak, Aitziber Alonso (eu)
• Kartel ilustrazioa. Zer nahi dugu adierazi?, Mattin (eu/es)
• Pertsonaia abiapuntu ingurua irudikatzeko, Maite Gurrutxaga (eu)
• Sortu zure aurpegrafia, Mattin (Literaktum) (eu/es)
• Paperezko sorkuntzak, Aran santamaria (eu/es)
• Portraits and Landscapes, Dan Feit (ing)
• Creaciones de papel, Aran Santamaria (eu/es)

Literatura:  

• Haurrei ipuinak nola kontatu, Pello Añorga (eu)
• Poesia irakurri, Aritz Gorrotxategi (eu)
• Ipuingintza garaikideko klasikoak, Beñat Sarasola(eu)
• Jendaurrean hitz egiteko teknikak, Amagoia Lauzirika (eu)
• Taller de poesía, Karmelo C. Iribarren (es)
• Escribe tu historia personal, Ana Merino De Miguel (Literaktum) (es)
• Cita literaria, Luisa Etxenike (es)
• Literatura Europea,  Luisa Etxenike (es)
• Taller de escritura creativa, Luisa Etxenike (es)

Humanitateak:  

• Mundua handitu zuen bidaia: Elkano, bere garaia eta gurea, Rafa Zulaika (eu/es)
• Bizi-baratzea, Jakoba Errekondo (eu)


