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MUSIKA JARDUERA PROFESIONALETARAKO DIRULAGUNTZAK
MUSIKA-PROIEKTU BATERATUEN MODALITATEA (MK2)
1 FORMULARIOA - ERAKUNDEAREN PROFILA ETA PROIEKTUAREN LABURPENA (1)
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
(1) OHARRAK
Formulario honetan hau eskatzen da:
 a) 1. atala: erakunde eskatzaileari eta dirulaguntzaren xede den proiektuari buruzko datuak edo erreferentziak (labur).
 b) 2-5 atalak: Deialdian jasotako balorazio-irizpideei buruzko datuak eta erreferentziak.
 
*Formulario honetaz gain, ezinbestekoa da 2. formularioa - Proiektuaren aurrekontua eta balantzea aurkeztea. 
 
 
1. Eskatzailea
1.1 Datu orokorrak
1.2 Entitatearen jarduera nagusiak (gehienez 10 lerro)
1.3 Oharrak (gehienez 10 lerro)
2. Dirulaguntza eskatzen den proiektuaren laburpena
2.1 Datu orokorrak
Proiektuaren tipologia:
2.2 Aurrekontuaren erreferentziak
3. Proiektuan inplikaturiko artistaren edo musika-taldearen datuak (1)
Eskatzailearen identifikazioa
3.1 Artista edo taldearen datu orokorrak (2 gehienez)
Izen artistikoa
Hasierako urtea (2)
Hizkuntza nagusia
Jatorrizko edo
erreferentziako herria
Musika estilo orokorra
Estilo zehatza
Proiektuaren lider
musikala(k)
Web nagusia eta `on line´-eko bestelako soinu edo ikusentzunezko erreferentziak (3)
Taldearen edo liderraren aurreko erreferentziak:
Taldearen ohiko edo oinarrizko partaideak
Izen-abizena(k)
Instrumentoa(k)
Diskografia
Disko kopurua (4)
Egungo diskoetxea (5)
Argitaratutako lehen eta azken diskoen erreferentziak
Urtea
Titulua
Diskoetxea
Lege gordailuaren erref.
Zuzeneko kontzertuak
Egungo Management (6)
Kontakturako emaila
Kontzertu kopurua orohar (7)
Kontzertu kopurua (2019 y 2020)
2019	
2020
Guztira
Euskal Herria
Euskal Herria
EH-tik kanpo
EH-tik kanpo
Guztira
Guztira
OHARRAK
(1) - Bete Musika ekoizpenen kasuan bakarrik dagokion jardueraren artista edo musika talde nagusiari buruz soilik.
- Jarduera bakoitzeko 2 fitxa bete ahal duzu. Musika talde gehiago kontenplatzen duten jardueren kasuan, erreferentzi gehiago proiektuaren txostenean azaldu.
- Kontzertu esanguratsuen datuak azaldu nahi badura, hurrengo Formularioa erabili (F4)
(2) Proiektua dagokion artista edo musika taldearen inguruan.
(3) Lerro bakoitzean, interneteko esteka bat (gehienez 4): webgune nagusia edota proiektuaren baloraziorako aurkeztu nahi diren bestelako soinu edo ikusentzunezko erreferentziak.
(4) Proiektuan inplikaturiko taldearenak edo bere liderrarenak (datu hau egokiagoa bada).
(5) Diskoetxearen izena eman edo, hala badagokio, `AUTOEKOIZPENA´ eta zigilu propioaren izena.
(6) Bulegoaren izena eman edo, hala badagokio, `AUTOKUDEAKETA´eta kontakturako e-mail bat.
(7) Taldearen ibilbide osoaren zehar, gutxi gora behera, emandako kontzertu kopurua azaldu.
4. Musika taldearen kontzertuen zerrenda (1)
Eskatzailearen identifikazioa
Kontzertuen zerrenda
Zk.
Data
Aretoa / Antzokia / Jaialdia
Herria
Erk. Autonomoa/Estatua
OHARRAK
(1) Bi kasu hauetan bete behar da:
 a) Modalitatean 20.2.a.2 artikuluen ezarritako baldintzaren bidez sartzen bada (gutxienez 45 erreferentzia).
 b) Borondatez: kontzertu aipagarriak edo esanguratsuak.
 
5. Balorazio-irizpideei buruzko beste erreferentzia batzuk
Modalitate honetako balorazio-irizpideak kontuan hartzea
5.1. Proiektuaren interesa
5.2. Garapen- eta hedapen-plana (gehienez 10 lerro)
(egutegia eta errefenrentzia nagusiak: plangintza, ekoizpena, edizioa edo aurkezpena, zabalkundea)
5.3. Erakunde eskatzailearen/antolatzailearen ibilbidea (gehienez 10 lerro)
 
5.4. Euskararen erabilera
 
5.5. Emakumearen presentzia
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