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GAYARRE ANTZOKIA DA… 

 

Iruñeko Karlos III.aren etorbideko 3.ean duela 90 urtetik dagoen eraikina baino askoz 

ere gehiago da Gayarre Antzokia. Edukitzailea baino gehiago, edukia da. Hiriko agertoki 

oso preziatua da, eta duela bederatzi hamarkadatatik arte eszenikoetako bikaintasun 

gorena aurkezten aritzen da. Hain zuzen, bertan, nazioan eta nazioartean ekoizten 

diren diziplina artistiko guztiak hartu ditu eta hartzen jarraitzen du.  

 

Eta hori baino askoz ere gehiago bada… 

 

 Pentsatzeko, hausnartzeko, aurkitzeko, gozatzeko, elkarrizketan jarduteko… 

aukera eman nahi duen lekua da.   

 Kultura, sormena, entretenimendua, ikaskuntza, gogoeta eta emozioa elkartzen 

diren tokia da.  

 Jarduera desberdinen bidez, arte eszenikoetako lanbide desberdinei buruz 

ikasteko aukera eskaini nahi duen erakundea da.  

 Ikusiko duenaren aurrean inor axolagabe geldituko ez den lekua. 

 Nafarroako eta Nafarroatik kanpoko sortzaileak hazteko eta babesteko 

plataforma da.  

 Pertsona desberdinen arteko topagunea da.  

 

Eta Gayarre Antzokiak sentimen ugari pizten ditu nafarren artean. “Ilusioa”, “bidaia”, 

“oxigeno-baloia” eta “amesteko leku bat” dira, besteak beste, antzokiak zer 

iradokitzen dien galdetzean pertsonek adierazi dituzten hitzetako batzuk. Eta bai hau 

bezalako esaldiak ere:  

 

“Ez dut Iruñea irudikatzen Gayarre Antzokia gabe” 

 

 

HISTORIA APUR BAT 

 

Gayarre Antzokiaren historia berreraikitzeko 1841era egin behar da atzera, urte 
horretan zabaldu baitzituen bere ateak Antzoki Nagusiak, Iruñeko Konstituzio plazan 
(egun Gazteluko plaza dena). Antzoki Nagusiak izen hori eduki zuen 1903 arte, eta 
Gayarre Antzokia izena hartu zuen ordutik aurrera, Julian Gayarreren, 1890ean hil zen 
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Erronkariko tenorraren, oroitzapenetan. Hiriko harresiak eraisteak Iruñeko 
zabalguneari bidea eman zion unetik bertatik arriskuan egon zen koliseoaren bizitza, 
1931n eraitsi eta gaur dagoen tokira lekualdatu zen arte, Karlos III.aren etorbidera. 

Gayarre Antzokiak 1932ko maiatzaren 3an zabaldu zituen berriro bere ateak, 
Gazteluko plazan zuen fatxada berberarekin, Jose Nagusiaren lana, aurrealde 
ateburudun klasikoa izan ezik. Iruñeko Udalak eraikin berria eraikitzeko lehiaketa 
abiarazi zuen 1929an, eta Javier Yarnoz arkitektoari esleitu zion.  

Argibide gehiago: https://teatrogayarre.com/historia/ 

 

 

DEIALDIA 

 

Iruñeko Gayarre Antzokia Udal Fundazioak (G31628746 IFK) ’90 AÑOS DE TEATRO 

GAYARRE-GAYARRE ANTZOKIAREN 90 URTE’ ilustrazio-lehiaketa antolatu du. 

Lehiaketa horren bidez, Gayarre Antzokiak egungo kokalekuan (Iruñeko Karlos III.aren 

etorbidearen 3an) daramatzan bederatzi hamarkadak ospatu nahi ditu, eta, era 

berean, 2021ean eta aurrerantzean hainbat euskarritan (kartelak, eskuorriak eta 

sustapena egiteko beste material batzuk) erabili ahal izango dituen material grafiko eta 

artistiko freskoak, sormenezkoak eta kalitatekoak sortu nahi ditu.  

 

‘GAYARRE ANTZOKIAREN 90 URTE’ ILUSTRAZIO-LEHIAKETAREN 

OINARRIAK  

 

ESPARRUA ETA IZAERA 

 

-Nazionala (ESPAINIAKO ESTATUKO LURRALDE GUZTIAK). 

-Izena ematea doakoa da. 

 

PARTE-HARTZAILEAK ETA LEGITIMAZIOA 

Nahi duten 18 URTETIK GORAKO pertsona guztiek parte hartu ahal izango dute, beren 
nazionalitatea edo bizilekua gorabehera. Parte-hartzaileak ezin izango dira izan 
Gayarre Antzokia Udal Fundazioko langileak (antzokiko langileen 2. maila 
arterainoko senitartekoak ere ez) ez eta fundazioaren hornitzaile diren enpresetako 
langileak ere.  
 
 

https://teatrogayarre.com/historia/
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ALDIA 
 
Lanak 2021eko azaroaren 15eko (astelehena) 10:00ak eta 2022ko urtarrilaren 10eko 
(astelehena) 13:00ak artean aurkeztuko dira.  
 
LEHIAKETAN PARTE HARTZEA  
 
-Aurkeztutako lanek ERABAT ARGITARAGABEAK izan beharko dute, BAITA 

INTERNETEN ERE.  

-Parte-hartzaile bakoitzak (edo talde parte-hartzaile bakoitzak) LAN BAKARRA 

aurkeztu ahal izango du.  

-Aurkezten den lan orok nahitaez eduki beharko du “Teatro Gayarre Antzokia” izena 

eta bi formula hauetako bat: “1932-2022” / “90 años-90 urte”. 

-Lanak JPG edo PNG FORMATUAN aurkeztu beharko dira eta beren pisuak ezin izango 

ditu gainditu 5 megabyteak (MB). 

-Lanek, gutxienez, 300 ppp-ko bereizmena eduki beharko dute, eta nahiz eta originala 

formatu bertikalean aurkeztu, formatu horizontalera egokitzeko modukoa izan behar 

du, eta alderantziz, gero euskarri desberdinetan erabiltzea errazteko.  

-Lanak posta elektronikoaren bidez bidaliko dira, helbide honetara: 

concursoilustracion@teatrogayarre.com  

-Nahi dutenei Gayarre Antzokira sartzeko aukera emango zaie (aurretik hitzordua 

eginda), barnealdeko argazkiak egin ahal izateko.  

 

LANAK AURKEZTEA 

 

-Lehiaketara aurkezten den lana posta elektronikoaren bidez bidali beharko da, 

concursoilustracion@teatrogayarre.com helbidera. Horrenbestez, ez da onartuko 

formatu fisikoko lanik. 

-Mezu elektroniko baten bidez bidaliko dira lanak. Mezu horrek ezin izango ditu 

gainditu 14 megabyteak (MB) guztira, eta lau dokumentu-mota hauek joango dira 

berarekin:  

 Dokumentu horietako bat lehiaketara aurkeztutako lana izango da, izenburua 

izango duena eta goitizen batekin sinatua (dokumentuaren izenean, ez lanean, 

lanak SINATU GABE egon beharko baitu).  

 Bigarren dokumentuan, aurkeztutako lanari buruzko azalpen labur bat egongo 

da, bospasei lerrokoa.  

 Hirugarren dokumentuan (PDF formatuan), lana sortu duen pertsonaren 

datuak agertuko dira. Zehazki, gutxienez, hauek jasoko ditu: izena, bi abizen, 

jaiolekua, egungo helbidea, harremanetarako telefonoa eta helbide 

mailto:concursoilustracion@teatrogayarre.com
mailto:concursoilustracion@teatrogayarre.com
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elektronikoa, IFZ eta azalpen biografiko labur bat, prestakuntzari eta 

ilustrazioaren arloan duen esperientziari buruzko datuak hartuko dituena 

barne.  

 Eta laugarren dokumentua (PDF formatuan) zinpeko deklarazio bat izango da, 

lana egin duen pertsonarena. Hain zuzen, deklarazioak idatziz jasoko du bera 

dela sortzailea eta original hori argitaragabea dela, oinarriek agintzen duten 

moduan. 

 

-Jatorrizko lanak lehiaketa erabaki arte gordeko dira, eta eskatu ahal izango dira 

hautatutako proposamen guztien baterako erakusketa bat egitea erabakitzen badu 

Gayarre Antzokiak. 

-Jatorrizko lanek galeria digital bat eratu ahal izango dute, Gayarre Antzokiaren 

webgunean egokituko dena, eta behin lehiaketa erabaki denean egongo dena ikusgai. 

Kasu horretan, lanak beren sinadurarekin erakutsiko dira.  

-Ezin izango zaio aipamenik egin inolako merkataritza-produkturi, eta lanaren edukia 

ez da inolaz ere iraingarria izango. Alde horretatik, lehiaketak exijitutako kalitateko 

eta/edo legezko baldintzak betetzen ez duen hautagaitzarik ez onartzeko eskubidea 

bere egiten du antolakuntzak, edo diskriminatzaileak direnak edo pertsonen 

sentikortasunari min eman diezaioketenak ez onartzekoa. 

-Aurkeztutako lanetan beste batzuen eskubiderik ez egotearen erantzukizuna erabat 

hartuko dute beren gain lehiakideek, eta bai irudi-eskubideengatik edo kidekoengatik 

aurkez daitekeen erreklamazio ororen erantzukizuna ere. 

-Lehiaketaren erabakia eman ondoren, antolakuntzak bere egingo du saritutako lana 

ustiatzeko eskubidea, Gayarre Antzokiaren 90. urteurrena sustatzeko euskarri 

desberdinetan (kartelak, ikus-entzunezko piezak, ehun-materialak, objektuak eta abar) 

erabiltzeko aukera izanik. 

 

EPAIMAHAIA ETA FINALISTAK 

-Hautaketa-batzorde batek 15 lan finalistak erabakiko ditu, lanak emateko epea 
amaitu ondoren.  
 
-Ospe aitortutako profesionalek eratutako epaimahai batek lan irabazlea eta lehen sari 
eta sari bakarra merezi duena erabakiko du. Epaimahaiaren erabakia urtarrilaren 26an, 
asteazkena, jakinaraziko da. 
-Lan finalisten zerrenda Gayarre Antzokia Udal Fundazioaren webgunean kaleratuko 
da, eta pertsonalki jakinaraziko zaie interesdunei.  
-Aurkeztutako hautagaitzen artean, lehiaketa antolatu den xederako egokientzat 
jotzen dituenak hautatuko ditu epaimahaiak, aurkeztutako lanen kalitatea ebaluatuz 
nagusiki.  
-Lan finalistak amaierako erakusketa batean erakutsi ahal izango dira.  
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SARIAK 

 

-5.000 euroko lehen saria, sari bakarra, egongo da (zergak barne). 

-Saria benetan emateko, irabazleak edo irabazleek oinarri guztiak bete beharko 

dituzte eta izen-ematean adierazitako datu guztiek egiazkoak izan beharko dute. Saria 

besterenezina da.  

-Sariari uko egiteak ez du kalte-ordainerako edo konpentsaziorako eskubiderik 

emango.  

 

DATUEN BABESA, IRUDI-ESKUBIDEAK ETA JABETZA INTELEKTUALA  

-Datu pertsonalak babesteko Europako 2016/679 Araudiaren, 2016ko apirilaren 
27koaren, arabera, lehiaketa honetan izena emandako pertsonen datuak GAYARRE 
ANTZOKIA UDAL FUNDAZIOAREN jabetzako fitxategi automatizatu batean sartuko dira 
(Fundazioaren helbide soziala Iruñean dago). Helburua izango da lehiaketa honetan 
parte hartzea kudeatzea. Datu horiek sariak onartzeko, kudeatzeko eta emateko 
erabiliko dira.  
 
-Interesdunak edozein unetan gauzatu ahal izango ditu datuak eskuratzeko, 
zuzentzeko, baliogabetzeko eta aurka egiteko eskubideak, idatziz jakinarazita 
administracion@teatrogayarre.com helbide elektronikoan. Eskaeran NANaren edo 
beste nortasun-agiri egoki baten kopia (AIZ edo pasaportea, adibidez) gehitu beharko 
du, eta mezuaren gaian DATUEN BABESA adierazi beharko du.  
 

-Lehiaketan parte hartzen dutenek inolako sorkari artistiko edo publizitatekorik ez 

plagiatzeko konpromisoa hartuko dute, eta bai beste batzuen jabetza intelektualeko 

edozein eskubide edo marka-eskubideri kalterik ez egitekoa ere. Edonola ere, 

GAYARRE ANTZOKIA UDAL FUNDAZIOA erantzukizunetik salbuetsiko da, beste 

batzuek egin dezaketen zeinahi erreklamazioren aurrean. Parte-hartzaileek erantzun 

beharko dute aurkeztutako irudiekin beste batzuen eskubideei eragin ahal dizkieten 

edo eragin dizkieten arau-hausteengatik.  

 

-Lehiaketa honetan parte hartzean eta oinarri hauek onartzean, parte-hartzaileek eta 

haien legezko ordezkariek GAYARRE ANTZOKIA UDAL FUNDAZIOARI, automatikoki eta 

behin betiko, lan irabazleen jabetza intelektualeko eskubide guztiak lagatzen 

dizkiote. Zehazki, helburu honetarako, ustiapen-eskubideak lagako dira, bereziki, 

komunikazio publikokoak, banaketakoak eta erreprodukziokoak. Eskubide horiek 

guztiak GAYARRE ANTZOKIA UDAL FUNDAZIOAREN edozein publizitate-formaturen 

pean erabili ahal izango dira, eta bai edozein hedabidetan ere, bai telebistako 

hedabideetan, Interneten, hedabide analogikoetan eta digitaletan, edo zabalkunde 

mailto:administracion@teatrogayarre.com
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idatziko edozein hedabidetan, inolako ordainik gabe eta lana sortu duen pertsonaren 

izena aipatuta.  

-Irabazleak edo irabazleek baimena ematen dute sari-banaketara eta/edo 

erakusketaren inauguraziora (egiten bada) joaten diren hedabideek irudiak egiteko 

haiei, beren euskarri eta plataforma desberdinetan erreproduzitzeko helburuarekin. 

 

OINARRRIAK ONARTZEA ETA EGIN LITEZKEEN ALDAKETAK  

-Lehiaketan parte hartzeak oinarri hauek erabat onartzea dakar berekin. 
 
-Erreklamazioak aurkezteko aldia amaituko da epaimahaiak bere erabakia 
jakinarazten duen egunetik aurrera 15 egun natural igarotzen direnean. Oinarri hauek 
www.teatrogayarre.com webgunean daude. 
 
-Gayarre Antzokia Udal Fundazioak bere egiten du zeinahi aldaketa egiteko, bertan 
behera uzteko edo lehiaketa zabaltzeko eskubidea, lehiaketaren beraren webgunean 
horren berri emanez aurretik nahiko denborarekin.  
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MATERIAL GEHIGARRIA 

 

 

 

 

 


