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ACT Jaialdiaren XIX. edizioak, contACT lelopean, nazioarteko konpainia
berrien 14 pieza eszeniko aurkeztuko ditu azaroaren 2tik 5era Bilbon eta

Barakaldon

Foto: Peter Ardmar

● Guggenheim Bilbao Museoak, Barakaldo Antzokiak, Campos Eliseos Antzokiak eta
BBK Aretoak hartuko dute nazioarteko zein tokiko dantza, antzerki edo performance
konpainien erakusketa.

● Ikuskizunez gain, ACT Jaialdiak arte eszenikoen sektoreko artisten, programatzaileen
eta profesionalen arteko topaketa espazioak izango diren tailerrak eta hausnarketa
espazioak eskainiko ditu ACT Workshops eta ACTmosferaren bidez.

BAIk, Bizkaiko Antzerki Ikastegiak, 2014an Jaialdiaren lehenengo edizioa antolatu zuenetik, urtero,

ACTek tokiko eta nazioarteko eszena arloko ia ehun parte-hartzaile eta profesional biltzen ditu 4

egunez. Jaialdiak 4 atal nagusi ditu: pieza laburren saila, jaialdiaren lehiaketan parte hartu nahi

duten konpainia eta proposamenentzako irekia; ACTen aurreko edizioetan sarituak izan diren

erakustaldi ikuskizunak; ACT Workshops atal pedagogikoa eta ACTmosfera gogoeta eta

eztabaida topaketak.

http://bai-bai.net/
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Pieza laburren lehiaketa

Lehiaketarako piezak deialdi ireki baten bidez hautatzen dira; aurtengo deialdian 5 kontinenteetako
700 konpainiak baino gehiagok hartu dute parte. Hautaketa irizpideak dira berrikuntza, kalitate

artistikoa, esperimentazioa… besteak beste. ACTek, beren proiektuetan arriskatzen duten konpainien

alde egiten du, formatu eta lengoaia eszeniko berrien alde eta askotariko geografia eta
kulturetako proposamenen alde, korronte eszeniko garaikideen erakusgarri izango den jaialdia

antolatzeko helburuarekin.

Aurten lehiaketarako aukeratutako 12 piezen artean, hainbat diziplinatako eta jatorri geografikoko

pieza laburrak ditugu (30 minutu gehienez). Dantzako, performancea, objektuen antzerkia…

Korea, Errumania, Grezia edo Alemaniako konpainien eskutik, eta baita gertuagotik datozenak ere,

Euskal Herritik, Kataluniatik edo Valentziatik hain zuzen ere.

Azaroaren 2tik 5era, ACTren programazioa 6 saiotan garatuko da, Bilboko eta Barakaldoko 4

espaziotan: Campos Eliseos Antzokia, Barakaldo Antzokia, Guggenheim Bilbao Museoa eta
BBK Aretoa.

Programa osoa eskuragarri dago esteka honetan.

ACT Workshops eta ACTmosfera

Hasiera-hasieratik, ACTek artista, publiko, programatzaile eta arte eszenikoetako profesionalen arteko

topagunea eskaintzea izan du helburu, bai tokiko sektorekoak, bai nazioartekoak. Ildo horretan

garatzen dira ACT Workshops eta ACTmosfera, dimentsio pedagogiko eta erreflexiboa lantzeko
eta bultzatzeko programak, arte eszeniko garaikideen sektorean ikaskuntza, kezka, eztabaida eta

errelebantziazko gaiak partekatzeko guneak.

Azaroaren 3ko eta 4ko goizak ACT Workshops-i eskainiko zaizkio: 3an Bea Insa (La Pacheca

Collective) sortzaileak "Ahotsa, ekintza fisikotik ahots-ekintzara" tailerra emango du, gorputzaren

atalen arteko mugak desblokeatzeko eta organismoa aktibatzeko masterclass bat, ahotsean eta

mugimenduan osotasun bat lortzera bideratua. Hilaren 4an, bestalde, Guillem Jiménez
koreografoak, LaSADCUM konpainiakoak (ACT2021 sariaren irabazleak), “Dance the internet”
tailerra gidatuko du: mundu digitalean gorputzaren irudikapenen saturaziora hurbilpen ariketa izango

da, plano digitaletik fisikorako trantsizioa, mugitzen diren gorputzen bideoen found footage digitaletik

abiatuta.

https://actfestival.com/eu/egitaraua/
https://actfestival.com/eu/egitaraua/
https://actfestival.com/eu/workshops-2022/
https://beainsa.com/
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Sar zaitez ACT Workshop-i buruzko informazio osora esteka hau kontsultatuz.

ACTmosfera topaketa azaroaren 5ean izango da, Punto de Fuga gunean, eta Olatz Gorrotxategi

artista eta sortzaileak dinamizatuko du. Saio hau profesionalen, programatzaileen eta artisten artean

ideiak eta hausnarketak partekatzeko aukera izango da; arte eszeniko garaikideetan sortzen ari den

korrontearen ezaugarriak modu kolektiboan hautemateko eta balioesteko unea, ACT 2022an

aurkeztutako obren inguruko begiradak eta pertzepzioak gurutzatuz.

Foto: © CCCB, Alice Brazzit, 2022

Kontaktua
Joseba Lazkano (Zuzendari artistikoa): 685753875

Fernando Montoya (Hautaketa arduraduna): 665723771

ACT Eszena Berritzaileen Nazioarteko Jaialdia Bizkaiko Antzerki Ikastegiak antolatzen du, eta Bilboko Udaleko

Kultura Sailak, BFAko Kultur Zabalkuntzak eta Eusko Jaurlaritzak diruz lagundua da. ACEk ere lagunduta.

https://actfestival.com/eu/workshops-2022/

