
II. ERANSKINA 

AURKEZTUTAKO PROIEKTUAREN DATUAK, ETA ERANTSITAKO AGIRIAK 

Laguntza-modalitatea:

Eskatzailea:

1.– ADMINISTRAZIO-AGIRIAK

Emanda Oharrak 
NANaren fotokopia   
Bestela, Errolda Ziurtagiria.   
Hirugarrenen alta (alta edo aldaketa bada) (1)   

2.– PROIEKTUARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA (2)


ANTZERKIRAKO TESTUAK

Proiektuaren izenburua

Orijinalaren hizkuntza

Aurkeztutako dokumentazioa Emanda Oharrak 
 Idazlearen ibilbide profesionala.   
 Hariaren sinopsia. Gehienez ere, 5 orri, esaldien 

artean tarte bikoitza utzita.    

 Tratamendu dramaturgikoa. Gehienez ere, 10 orri.   
 Azalpen-memoria. Proiektuaren interesa zein den 

azaldu behar da, eta zer-nolako garapena emango 
diozun proiektuari.

  



GIDOI ZINEMATOGRAGIKOAK

Proiektuaren izenburua

Orijinalaren hizkuntza

Aurkeztutako dokumentazioa Emanda Oharrak 
 Gidoilariaren ibilbide profesionala.   
 Gidoiaren sinopsia. 1-3 orritan.    
 Gidoiaren tratamendua, sekuentziaka. 15-30 orritan.   

 Azalpen-memoria. Proiektuaren interesa zein den 
azaldu behar da, eta zer-nolako garapena emango 
diozun proiektuari. 1-3 orritan

  

 Gidoilari gazteentzat (30 urtetik beherakoentzat): 
Zinema-areto komertzialetan erakusteko film luzeren 
batean gidoilari agertzen zarela adierazteko zinpeko 
adierazpena (filmaren edo filmen izenburuak). 



  



KULTUR SORMENA





MUSIKA-KONPOSIZIOA

Proiektuaren izenburua

Instrumentazioa

Konposizioaren iraupena

Obra estreinatzeko 
aurreikuspena 
Aurkeztutako dokumentazioa Emanda Oharrak 
 Curriculuma eta ibilbide profesionala    
 Proiektuaren memoria (3)    
 Obraren zirriborroa partituran (4)   
 Dirulaguntza-deialdira aurkeztutako musika-konposizioa 

ez dela estreinatu ez jabetza-erregistroan 2012ko 
urtarrilaren 1a baino lehen inskribatu azaltzeko 
adierazpena.

  

 Testuak egile-eskubideak balitu, eskubide horien 
egiaztagiria (5)    

Urtea Titulua  Interneteko gunearen 
erreferentzia 

   

 Estreinatutako 2 obraren 
erreferentzia

   

OHARRAK 
(1) Hementxe aurkituko duzu alta-agiria: www.euskadi.net Hirugarrenen alta eredu normalizatua.
(2)  4 kopia aurkeztu behar dira, eta atal honetan eskatzen diren agiri guzti-guztiak.

(3) Gutxieneko edukia: a) Konposizioaren planteamendu teknikoa eta artistikoa; b) Obra hedatu eta zabaltzeko 
aurreikuspenak.

(4) Deialdiaren Aginduaren 23.1.a) artikuluaren arabera.

(5)  Testudun obretarako eta halakoetarako: dagozkion agiriak (egoeraren ziurtagiria edo txostena; eskubideak 
laga izanaren adierazpena).
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