Zer da Enkarguz
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IKUSKIZUNA

ENKARGUA

Enkarguz, sormen
proposamen bat da.
Sormenaren artisautza
publiko aurrean
garatzeko
proposamena.

Kanta bat egiteko
enkargua ere bada.
Bezeroak horrela nahi
badu.

Bertatik bertara.
Sormen prozesu baten
agerpen konprimitua,
azeleratua, ikusgarria,
gardena
Argazkia: Arantza Alegui

1. orrialdean gaude

Konposizio musikala,
letra eta estudioan
grabatzeko eskeintza.
Musikari profesional
zein interesgarri iristen
den jendartearekin

Itsaroratu
u arte
Xabier Zabalak eta Andoni Egañak,
elkarrekin, hamaika abesti sortu dituzte.
Hilabeteotako lanketa hau oholtza gainean
jorratzeko jauzia egin dute.

Helburua, kolorea, tonua… lore hostoak bailiran,
publikoaren parte hartze ezinbestekoarekin
orriulduko dituzte, unean uneko gaiari helduz,
ezkutaturik bizi den abestia azaleratzeko.

Musikaren eta hizkuntzaren artisauei Alberto
De Abajo gehitu zaie, ikuskizunaren alde
bisuala zainduz. Publikoak, pantailaren
bitartez, sormen prozesuaren urratsak
argiago jarraitzeko.

Enkargu guztiek, baina, badute bere
erantzunkizuna… eta arriskua ere bai! Sormen
prozesu batean une emankorrak eta idorrak
izan direlako, ibaiaren ubidean bezala,
itsasoratu arte.

Erronkari heltzeko kapaz izango dira?

2. orrialdean gaude

Argazkia: Enkarguz

“

ZER ESKEINTZEN DUGU
Ikuskizun eta enkargu eredu ezberdinak darabilgu, musika eta letra sorkuntza oinarri.

Sormen prozesua

Ikuskizun didaktikoa

Enkargu zehaztuak

Publikoak iradokitako
irizpideekin, km 0-tik abiatzen
gara. Sormen prozesuaren
ibilbidea jorratuz

Publikoari, sortzeaz batera,
ekoizpen prozesuan jarraitu
beharreko urratsak didaktikoki
azaltzen zaizkio

Ereserki, urteurren, egitasmo...
musika eta letraren sorkuntza,
arregloak eta grabazioa
burutzen dugu

3. orrialdean gaude

Argazkia: Enkarguz

Sormen prozesua

Gaia aldez aurretik ematen zaigu edo bertan
jaso dezakegu.
Iturburuan, ibaiatik barrena abiatu baino
lehen, kantak izan behar duen helburua,
ezinbestez agertu beharreko terminoak,
koloreztatu behar duen tonua… publikoarekin
batera argitzen ditugu.
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Eta abiatzen gara… barka, abiatuta gaude jada!
Argazkia: Enkarguz

4. orrialdean gaude

Ikuskizun didaktikoa

Ur jauzietako etengabeko etorrian edo
urmaeletako etenaldian, sormenak,
ekoizpenak… badu bere logika.
Baditu kontutan hartu beharreko elementuak,
eman beharreko urratsak.
Proposamen eta prozesuaren azalpen
didaktikoan oinarritutako ikuskizuna.
Argazkia: Arantza Alegui

5. orrialdean gaude

Enkargu zehaztuak

Ikuskizunatik haratago.
Ikuskizunarekin bat edo aparteko enkargu
bezala.
Konposatu, sortu, moldatu… eta grabatu.
Estudioko ekoizpen profesionala,
bezeroarekin adostu parte hartzearekin.
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Argazkia: Ibon Elorrieta

6. orrialdean gaude

