Debido a las circunstancias
extremadamente graves provocadas por la
pandemia del Covid-19, 3Dance 2020 no
se ha podido celebrar en sus fechas
habituales e inicialmente previstas, por
ello la organización ha decidido aplazar
esta edición el mes de septiembre.

FESTIVAL
JAIALDIA

La 5º edición del Festival 3DANCE se
celebrará el 15, 16 y 17 de septiembre.
La organización está trabajando para
mantener su formato habitual siempre que
el protocolo de medidas sanitarias
COVID-19 lo permita.

2020

15, 16 y 17 de septiembre / Irailaren 15, 16 eta 17a

Así pues, 3Dance abre la convocatoria del
5º CERTAMEN COREOGRÁFICO, con las
siguientes bases:

BASES DEL 5º CERTAMEN COREOGRÁFICO
El Festival 3Dance, es una iniciativa, en red, de los
Ayuntamientos de Uharte-Huarte, Villava-Atarra
Villava-Atarrabia, y Valle de Egües-Eguesibar. La coordinación y
gestión está a cargo de Quiero Teatro. El Festival
tiene como objetivo promover la danza en el
espacio urbano, formar nuevos públicos para la
danza y fomentar la creación coreográﬁca.

01

La organización del Festival convoca el 5º Certamen Coreográﬁco 3Dance
3Dance, dotado con un premio
de 1.000€ otorgado por el jurado, un premio de
500€ otorgado por el público y 4 premios de 250€
para cada uno de los ﬁnalistas. A estos premios se
les aplicará la correspondiente retención de IRPF.
Los ﬁnalistas serán seleccionados por el jurado. El
público votará el día de la Final.
Una misma coreografía no podrá obtener el
premio del jurado y del público, por lo que, en caso
de coincidir, el premio del público será para la
segunda coreografía más votada. Los y las
artistas que participen en el Certamen no podrán
ejercer el voto.
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Podrá participar cualquier artista o formación
artística que presente un espectáculo de danza en
la calle.
La duración del espectáculo no debe ser superior a
15 minutos y es recomendable una duración
mínima de 5 minutos.
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El Certamen se desarrollará durante 3 días: Martes
15, Miércoles 16 y Jueves 17 de Septiembre de
2020 en Sarriguren (Valle de Egües-Eguesibar),
Villava-Atarrabia y Uharte-Huarte respectivamen
respectivamente, entre las 18:00 y las 20:00 horas.
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Organiza:
AYUNTAMIENTO
del VALLE de EGÜÉS
EGUESSIBARKO
UDALA
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06
07
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Las personas interesadas en participar deberán
enviar el formulario de inscripción mediante el
siguiente enlace:
https://forms.gle/DSt97TUFyoTzS9Lm7
en el que podrán adjuntar la documentación
(dosieres, fotografías y enlaces a videos).
La inscripción se deberá acompañar con enlaces a
vídeos del espectáculo en plataformas sin que sea
necesario descargar el video.
Para más información escribir a:
festival3dance@gmail.com
conclu
El plazo de presentación de inscripciones concluye el lunes 10 de Agosto de 2020 a las 12h.
técni
Una comisión formada por los responsables técnicos de cultura de los Ayuntamientos determinará
los espectáculos seleccionados. Estos deberán
comprometerse a realizar una primera actuación,
el martes 15 o el miércoles 16 de septiembre, en la
fase de semiﬁnales, y una segunda actuación el
jueves 17 de septiembre, en la fase ﬁnal del Certamen.
El orden y horario de actuación quedará a criterio
de la organización que lo comunicará a los participantes.
El Festival 3Dance ha introducido dos nuevas
acciones dirigidas a completar la formación de los
artistas participantes y a crear espacios para el
intercambio de experiencias:
• Laboratorio de experimentación en danza:
Sesión de trabajo de 3 horas, con la compañía
invitada en 2020, Brodas Bross, compañía de
hip hop, danza y cultura urbana nacida en
Barcelona. Brodas Bross cuenta con una
amplia trayectoria artística, además de una
gran proyección internacional.
Podrán participar todas las personas que se
inscriban en el certamen, con un número
máximo de 20 participantes.
• Mirada externa: Sesión de asesoramiento
artístico de 2 horas, con un/a profesional de la
danza, está dirigida a los 8 grupos seleccionados en el certamen.

Colabora:
Ayuntamiento de Huarte
Uharteko Udala
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El Jurado del Festival estará compuesto por Iñaki
Fortún (Bailarín y coreógrafo, fundador de la
compañía Fueradeleje), Polini (Cofundador de
Team Rockers y organizador del Floor in Flames y
Elisa Arteta (Bailarina, integrante del equipo de
dirección de Centro Huarte).
El jurado seleccionará a los/as artistas para la
fase ﬁnal y otorgará el premio de 1.000€.
El jurado actuará con plena autonomía y su fallo
será inapelable.
Las labores de carga/descarga y montaje/
desmontaje serán realizadas por los/as artistas.
La organización pondrá a disposición de los/as
participantes un equipo de sonido. El atrezzo,
vestuario, etc. necesarios para la puesta en
escena del espectáculo, así como la gestión y
pago de los posibles derechos de autor, correrán a
cargo de los/as artistas participantes, no haciéndose responsable la organización de este incumplimiento.
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El fallo del jurado se comunicará el 17 de septiem
septiembre de 2020, dando ﬁn al Festival.
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El Festival 3Dance está apoyado por el programa
“Innova Cultural” que promueve la Fundación
Bancaria Caja Navarra y la Obra Social “la Caixa”.
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La inscripción en el Festival supone la aceptación
de las bases y de la interpretación que la organiza
organización haga de las mismas, así como la aceptación
del fallo del Jurado.

Producción:

Covid-19 pandemiak eragin dituen
ondorioak direla eta, 3Dance jaialdia ezin
izan da hasieran aurreikusitako ohiko
egunetan ospatu, hori de la eta,
antolatzaileek edizio hau irailean
atzeratzea erabaki dute.

FESTIVAL
JAIALDIA

3DANCE jaialdiaren 5. edizioa irailaren
15ean, 16an eta 17an izango da.
Antolakuntza lanean ari da bere ohiko
formatuari eusteko, betiere COVID-19
osasun-neurrien protokoloak horretarako
aukera ematen badu.

2020

15, 16 y 17 de septiembre / Irailaren 15, 16 eta 17a

Beraz, 3Dancek 5. koreograﬁa lehiaketaren
deialdia ireki du, honako oinarri hauekin:

5. KOREOGRAFIA LEHIAKETAREN OINARRIAK
01

02

03

04

Uharte-Huarte, Villava-Atarrabia eta Eguesibarko
Udalek sarean egindako ekimena da 3Dance
jaialdia
jaialdia. Koordinazioaz eta kudeaketaz Quiero
Teatro arduratzen da. Hiriko eremuan dantza
sustatzea, dantzarako publiko berriak prestatzea
eta sorkuntza koreograﬁkoa sustatzea ditu
helburu jaialdiak.
Jaialdiarendiaren antolatzaileek 5. 3Dance Koreograﬁa Lehiaketaren deialdia egin dute. Honako
sariak emango dira: epaimahaiak erabakiko duen
1.000 euroko saria, publikoak erabakiko duen 500
euroko saria eta ﬁnalista bakoitzarendako 250
euroko 4 sari. Sari horiei dagokion PFEZren atxikipena aplikatuko zaie.
Epaimahaiak aukeratuko ditu ﬁnalistak. Publikoak
Finalaren egunean bozkatuko du.
Koreograﬁa batek ezingo du epaimahaiaren eta
publikoaren saria jaso, eta, beraz, bat eginez gero,
publikoaren saria bigarren koreograﬁa bozkatuenarentzat izango da. Lehiaketan parte hartzen
duten artistek ezin izango dute botoa eman.
Kaleko dantza-ikuskizun bat aurkezten duen
edozein artistak edo talde artistikok parte hartu
ahal izango du.
Ikuskizunak ezin du 15 minutu baino gehiago
iraun, eta gutxienez 5 minutu irautea komeni da.
Lehiaketa 3 egunetan egingo da: 2020ko irailaren
15ean (asteartea), 16an (asteazkena) eta 17an
(osteguna), Sarrigurenen (Eguesibar), Villava-Ata
Villava-Atarrabian eta Uharte-Huarten, hurrenez hurren, 18:
00etatik 20: 00etara.

Antolatzen dute:
AYUNTAMIENTO
del VALLE de EGÜÉS
EGUESSIBARKO
UDALA

05

06
07

08

Parte hartu nahi dutenek honako esteka honen
bidez bidali beharko dute izena emateko horria:
https://forms.gle/DSt97TUFyoTzS9Lm7 bertan,
https://forms.gle/DSt97TUFyoTzS9Lm7;
(dosie
dokumentazioa erantsi ahal izango dute (dosierrak, argazkiak eta bideoetarako estekak).
Izena ematearekin batera, ikuskizunaren bideoetarako estekak jarri beharko dira plataformetan,
bideoa deskargatu beharrik gabe.
Informazio gehiagorako idatzi hona:
festival3dance@gmail.com
Izena emateko epea 2020ko abuztuaren 10ean,
astelehena, 12: 00etan amaitzen da.
Udaletako kultura-arduradun teknikoek osatutako
batzorde batek aukeratuko ditu parte hartzeko
emanal
aukera izango duten ikuskizunak. Lehen emanaldia irailaren 15ean edo 16an, asteartean edo
asteazkenean, egingo dute ﬁnalerdien fasean, eta
bigarrena irailaren 17an, ostegunean, lehiaketaren
azken fasean.
Antolakuntzak erabakiko du zer ordenatan eta
ordutan jardungo duten, eta parte-hartzaileei
jakinaraziko die.
5. 3Dance Jaialdian bi ekintza berri sartu dira
osatze
parte hartzen duten artisten prestakuntza osatzesortze
ko eta esperientziak trukatzeko espazioak sortzeko:
• Dantzako esperimentazio-laborategia: 3
orduko lan-saioa, 2020an gonbidatutako
konpainiarekin: Brodas Bross, hip hop, dantza
eta hiri-kulturatik sortutako Bartzelonako
taldea. Brodas Brossek ibilbide artistiko
zabala du, baita nazioarteko proiekzio handia
ere.
Lehiaketan izena ematen duten pertsona
guztiek parte hartu ahal izango dute, gehienez
ere 20 lagunek.
• Kanpoko begirada: 2 orduko banakako
aholkularitza artistikoko saioa, dantzako
profesional batekin, lehiaketan hautatutako 8
taldeentzat.

Laguntzen du:
Ayuntamiento de Huarte
Uharteko Udala
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koreogra
Epaimahaia Iñaki Fortun (dantzaria eta koreografoa, Fueradeleje konpainiaren sortzailea), Polini
(Team Rockersen sortzaileetako bat eta Floor in
Flames taldearen antolatzailea eta Elisa Artetak
(dantzaria, Centro Huarteko zuzendaritza taldeko
kidea) osatuko dute.
Epaimahaiak azken faserako artistak aukeratuko
ditu eta 1.000 euroko saria emango du.
Epaimahaiak autonomia osoz jardungo du, eta
bere erabakia apelaezina izango da.
Karga/deskarga eta muntaketa/desmuntaketa
lanak artistek egingo dituzte. Antolatzaileek
soinu-ekipo bat jarriko dute parte-hartzaileen
eskura. Ikuskizuna taularatzeko beharrezkoak
diren atrezzoa, jantziak eta abar, bai eta egile-eskubideak kudeatu eta ordaintzea ere, parte
hartzen duten artisten kontura izango da, eta
antolakuntza ez da ez-betetze horren antolaketaren erantzule egingo.
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Epaimahaiaren erabakia 2020ko irailaren 17an
jakinaraziko da, jaialdiaridiari amaiera emanez.
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Nafarroako Kutxa Banku Fundazioak eta "la Caixa"
Gizarte Ekintzak sustatzen duten "Innova Cultural"
programak babesten du 3Dance jaialdia.
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antolakunt
Jaialdian izena emateak oinarrien eta antolakuntzak hauen gainean egiten duen interpretazioaren
onarpena suposatzen du, bai eta epaimahaiaren
erabakiaren onarpena ere.

Kudeatzen du:

FESTIVAL
JAIALDIA
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15, 16 y 17 de septiembre / Irailaren 15, 16 eta 17a

Debido a las circunstancias extremadamente graves
provocadas por la pandemia del Covid-19, 3Dance 2020
no se ha podido celebrar en sus fechas habituales e
inicialmente previstas, por ello la organización ha
decidido aplazar esta edición el mes de septiembre.

La organización está trabajando para mantener su
formato habitual siempre que el protocolo de medidas
sanitarias COVID-19 lo permita.
Así pues, 3Dance abre la convocatoria del 5º CERTAMEN
COREOGRÁFICO, con las siguientes bases:

La 5º edición del Festival 3DANCE se celebrará el 15, 16 y
17 de septiembre.

5. KOREOGRAFIA LEHIAKETAREN OINARRIAK
01

02

03

04

Uharte-Huarte, Villava-Atarrabia eta Eguesibarko
Udalek sarean egindako ekimena da 3Dance
jaialdia
jaialdia. Koordinazioaz eta kudeaketaz Quiero
Teatro arduratzen da. Hiriko eremuan dantza
sustatzea, dantzarako publiko berriak prestatzea
eta sorkuntza koreograﬁkoa sustatzea ditu
helburu jaialdiak.
Jaialdiarendiaren antolatzaileek 5. 3Dance Koreograﬁa Lehiaketaren deialdia egin dute. Honako
sariak emango dira: epaimahaiak erabakiko duen
1.000 euroko saria, publikoak erabakiko duen 500
euroko saria eta ﬁnalista bakoitzarendako 250
euroko 4 sari. Sari horiei dagokion PFEZren atxikipena aplikatuko zaie.
Epaimahaiak aukeratuko ditu ﬁnalistak. Publikoak
Finalaren egunean bozkatuko du.
Koreograﬁa batek ezingo du epaimahaiaren eta
publikoaren saria jaso, eta, beraz, bat eginez gero,
publikoaren saria bigarren koreograﬁa bozkatuenarentzat izango da. Lehiaketan parte hartzen
duten artistek ezin izango dute botoa eman.
Kaleko dantza-ikuskizun bat aurkezten duen
edozein artistak edo talde artistikok parte hartu
ahal izango du.
Ikuskizunak ezin du 15 minutu baino gehiago
iraun, eta gutxienez 5 minutu irautea komeni da.

Parte hartu nahi dutenek honako esteka honen
bidez bidali beharko dute izena emateko horria:
https://forms.gle/DSt97TUFyoTzS9Lm7 bertan,
https://forms.gle/DSt97TUFyoTzS9Lm7;
(dosie
dokumentazioa erantsi ahal izango dute (dosierrak, argazkiak eta bideoetarako estekak).
Izena ematearekin batera, ikuskizunaren bideoetarako estekak jarri beharko dira plataformetan,
bideoa deskargatu beharrik gabe.
Informazio gehiagorako idatzi hona:
festival3dance@gmail.com
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Izena emateko epea 2020ko abuztuaren 10ean,
astelehena, 12: 00etan amaitzen da.
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Udaletako kultura-arduradun teknikoek osatutako
batzorde batek aukeratuko ditu parte hartzeko
emanal
aukera izango duten ikuskizunak. Lehen emanaldia irailaren 15ean edo 16an, asteartean edo
asteazkenean, egingo dute ﬁnalerdien fasean, eta
bigarrena irailaren 17an, ostegunean, lehiaketaren
azken fasean.
Antolakuntzak erabakiko du zer ordenatan eta
ordutan jardungo duten, eta parte-hartzaileei
jakinaraziko die.
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5. 3Dance Jaialdian bi ekintza berri sartu dira
osatze
parte hartzen duten artisten prestakuntza osatzesortze
ko eta esperientziak trukatzeko espazioak sortzeko:
• Dantzako esperimentazio-laborategia: 3
orduko lan-saioa, 2020an gonbidatutako
konpainiarekin: Brodas Bross, hip hop, dantza
eta hiri-kulturatik sortutako Bartzelonako
taldea. Brodas Brossek ibilbide artistiko
zabala du, baita nazioarteko proiekzio handia
ere.
Lehiaketan izena ematen duten pertsona
guztiek parte hartu ahal izango dute, gehienez
ere 20 lagunek.
• Kanpoko begirada: 2 orduko banakako
aholkularitza artistikoko saioa, dantzako
profesional batekin, lehiaketan hautatutako 8
taldeentzat.
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Lehiaketa 3 egunetan egingo da: 2020ko irailaren
15ean (asteartea), 16an (asteazkena) eta 17an
(osteguna), Sarrigurenen (Eguesibar), Villava-Ata
Villava-Atarrabian eta Uharte-Huarten, hurrenez hurren, 18:
00etatik 20: 00etara.

Covid-19 pandemiak eragin dituen ondorioak direla eta,
3Dance jaialdia ezin izan da hasieran aurreikusitako ohiko
egunetan ospatu, hori de la eta, antolatzaileek edizio hau
irailean atzeratzea erabaki dute.
3DANCE jaialdiaren 5. edizioa irailaren 15ean, 16an eta
17an izango da.

09

10

koreogra
Epaimahaia Iñaki Fortun (dantzaria eta koreografoa, Fueradeleje konpainiaren sortzailea), Polini
(Team Rockersen sortzaileetako bat eta Floor in
Flames taldearen antolatzailea eta Elisa Artetak
(dantzaria, Centro Huarteko zuzendaritza taldeko
kidea) osatuko dute.
Epaimahaiak azken faserako artistak aukeratuko
ditu eta 1.000 euroko saria emango du.
Epaimahaiak autonomia osoz jardungo du, eta
bere erabakia apelaezina izango da.
Karga/deskarga eta muntaketa/desmuntaketa
lanak artistek egingo dituzte. Antolatzaileek
soinu-ekipo bat jarriko dute parte-hartzaileen
eskura. Ikuskizuna taularatzeko beharrezkoak
diren atrezzoa, jantziak eta abar, bai eta egile-eskubideak kudeatu eta ordaintzea ere, parte
hartzen duten artisten kontura izango da, eta
antolakuntza ez da ez-betetze horren antolaketaren erantzule egingo.
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Epaimahaiaren erabakia 2020ko irailaren 17an
jakinaraziko da, jaialdiaridiari amaiera emanez.
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Nafarroako Kutxa Banku Fundazioak eta "la Caixa"
Gizarte Ekintzak sustatzen duten "Innova Cultural"
programak babesten du 3Dance jaialdia.
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antolakunt
Jaialdian izena emateak oinarrien eta antolakuntzak hauen gainean egiten duen interpretazioaren
onarpena suposatzen du, bai eta epaimahaiaren
erabakiaren onarpena ere.

Antolakuntza lanean ari da bere ohiko formatuari eusteko,
betiere
COVID-19
osasun-neurrien
protokoloak
horretarako aukera ematen badu.
Beraz, 3Dancek 5. koreograﬁa lehiaketaren deialdia ireki
du, honako oinarri hauekin:

5. KOREOGRAFIA LEHIAKETAREN OINARRIAK
01

02

03

04

Uharte-Huarte, Villava-Atarrabia eta Eguesibarko
Udalek sarean egindako ekimena da 3Dance
jaialdia
jaialdia. Koordinazioaz eta kudeaketaz Quiero
Teatro arduratzen da. Hiriko eremuan dantza
sustatzea, dantzarako publiko berriak prestatzea
eta sorkuntza koreograﬁkoa sustatzea ditu
helburu jaialdiak.
Jaialdiarendiaren antolatzaileek 5. 3Dance Koreograﬁa Lehiaketaren deialdia egin dute. Honako
sariak emango dira: epaimahaiak erabakiko duen
1.000 euroko saria, publikoak erabakiko duen 500
euroko saria eta ﬁnalista bakoitzarendako 250
euroko 4 sari. Sari horiei dagokion PFEZren atxikipena aplikatuko zaie.
Epaimahaiak aukeratuko ditu ﬁnalistak. Publikoak
Finalaren egunean bozkatuko du.
Koreograﬁa batek ezingo du epaimahaiaren eta
publikoaren saria jaso, eta, beraz, bat eginez gero,
publikoaren saria bigarren koreograﬁa bozkatuenarentzat izango da. Lehiaketan parte hartzen
duten artistek ezin izango dute botoa eman.
Kaleko dantza-ikuskizun bat aurkezten duen
edozein artistak edo talde artistikok parte hartu
ahal izango du.
Ikuskizunak ezin du 15 minutu baino gehiago
iraun, eta gutxienez 5 minutu irautea komeni da.
Lehiaketa 3 egunetan egingo da: 2020ko irailaren
15ean (asteartea), 16an (asteazkena) eta 17an
(osteguna), Sarrigurenen (Eguesibar), Villava-Ata
Villava-Atarrabian eta Uharte-Huarten, hurrenez hurren, 18:
00etatik 20: 00etara.

Organiza / Antolatzen dute:
AYUNTAMIENTO
del VALLE de EGÜÉS
EGUESSIBARKO
UDALA
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Parte hartu nahi dutenek honako esteka honen
bidez bidali beharko dute izena emateko horria:
https://forms.gle/DSt97TUFyoTzS9Lm7 bertan,
https://forms.gle/DSt97TUFyoTzS9Lm7;
(dosie
dokumentazioa erantsi ahal izango dute (dosierrak, argazkiak eta bideoetarako estekak).
Izena ematearekin batera, ikuskizunaren bideoetarako estekak jarri beharko dira plataformetan,
bideoa deskargatu beharrik gabe.
Informazio gehiagorako idatzi hona:
festival3dance@gmail.com
Izena emateko epea 2020ko abuztuaren 10ean,
astelehena, 12: 00etan amaitzen da.
Udaletako kultura-arduradun teknikoek osatutako
batzorde batek aukeratuko ditu parte hartzeko
emanal
aukera izango duten ikuskizunak. Lehen emanaldia irailaren 15ean edo 16an, asteartean edo
asteazkenean, egingo dute ﬁnalerdien fasean, eta
bigarrena irailaren 17an, ostegunean, lehiaketaren
azken fasean.
Antolakuntzak erabakiko du zer ordenatan eta
ordutan jardungo duten, eta parte-hartzaileei
jakinaraziko die.
5. 3Dance Jaialdian bi ekintza berri sartu dira
osatze
parte hartzen duten artisten prestakuntza osatzesortze
ko eta esperientziak trukatzeko espazioak sortzeko:
• Dantzako esperimentazio-laborategia: 3
orduko lan-saioa, 2020an gonbidatutako
konpainiarekin: Brodas Bross, hip hop, dantza
eta hiri-kulturatik sortutako Bartzelonako
taldea. Brodas Brossek ibilbide artistiko
zabala du, baita nazioarteko proiekzio handia
ere.
Lehiaketan izena ematen duten pertsona
guztiek parte hartu ahal izango dute, gehienez
ere 20 lagunek.
• Kanpoko begirada: 2 orduko banakako
aholkularitza artistikoko saioa, dantzako
profesional batekin, lehiaketan hautatutako 8
taldeentzat.

Colabora / Laguntzen du:
Ayuntamiento de Huarte
Uharteko Udala
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koreogra
Epaimahaia Iñaki Fortun (dantzaria eta koreografoa, Fueradeleje konpainiaren sortzailea), Polini
(Team Rockersen sortzaileetako bat eta Floor in
Flames taldearen antolatzailea eta Elisa Artetak
(dantzaria, Centro Huarteko zuzendaritza taldeko
kidea) osatuko dute.
Epaimahaiak azken faserako artistak aukeratuko
ditu eta 1.000 euroko saria emango du.
Epaimahaiak autonomia osoz jardungo du, eta
bere erabakia apelaezina izango da.
Karga/deskarga eta muntaketa/desmuntaketa
lanak artistek egingo dituzte. Antolatzaileek
soinu-ekipo bat jarriko dute parte-hartzaileen
eskura. Ikuskizuna taularatzeko beharrezkoak
diren atrezzoa, jantziak eta abar, bai eta egile-eskubideak kudeatu eta ordaintzea ere, parte
hartzen duten artisten kontura izango da, eta
antolakuntza ez da ez-betetze horren antolaketaren erantzule egingo.
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Epaimahaiaren erabakia 2020ko irailaren 17an
jakinaraziko da, jaialdiaridiari amaiera emanez.
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Nafarroako Kutxa Banku Fundazioak eta "la Caixa"
Gizarte Ekintzak sustatzen duten "Innova Cultural"
programak babesten du 3Dance jaialdia.

13

antolakunt
Jaialdian izena emateak oinarrien eta antolakuntzak hauen gainean egiten duen interpretazioaren
onarpena suposatzen du, bai eta epaimahaiaren
erabakiaren onarpena ere.

Producción / Kudeatzen du:

