
APIRILAK 6, 7 eta 8



Bilboko Udalaren Gazteria eta Kirol Sailak apirilak 6, 7 eta 8 bitartean 
“BILBAO YOU WEEK” jardunaldien bigarren edizioa antolatuko du 

Bilborock Aretoan:

Eskaintza zabala egongo da eta  Youtube ardatz izanik, helburua 

gazteei diziplina ezberdinak erakustea izango da: arte plastikoak, 

sormen digitala, kultura hiritarra, musika



“Gazteen eta Youtube
sortzaileen arteko 

topagunea”



Hiriko inguruneko sormenaren eta gizakiaren inguruko kezkak 

hainbat gai landuko ditu Bilbao You Week-aren bigarren 

edizioan. Agertokian hurrengo hauek egongo dira: beatbox-

showa, electrodance dantzari buruzko workshopa eta panel-

mahaingurua kultura hiritarraren adierazle diren parkour, urbex 

eta horma-irudigintzaren ordezkariekin. 

KULTURA HIRITARRA

Ikus-entzunezkoak eta entzunezkoak egiteari buruzko 

workshopen bidez, sortzeko metodoak eta teknikak 

hurreratuko zaizkie parte-hartzaileei. Hala, berezko 

ekoizpenak egin ditzakete, kalitatez eta aurrekontu 

murritzareki. Horrek inspiratzeko eta motibatzeko balio 

izango die sorkuntzako ekintzetarako.

SORMEN DIGITALA

Azken urteetan Youtuben arrakastarik handiena izan 

duen fenomenoetako bat  “Book Tube” da, mundu 

literarioaren inguruan dagoen plataformaren barnean 

biraka dabilen sortzaile-sarea: review-ak, istorioak, 

idazleak, bitxikeriak… 

LITERATURA

Entretenimendua Bilbao You  Week-eko alderdi garrantzitsua da 

eta horregatik  agertokian garrantzia emango zaio monologoen 

eta humorezko sketchen bitartez

ENTRETENIMENDUA

Askotariko doinuetarako agertokia, punk-rock, beatbox eta DJ 

elektroniko komertzial baten zuzeneko sesioarekin.

MUSIKA

ARTE PLASTIKOAK
Arte plastikoak larunbateko agertokian bai  storytelling 

eta bai ilustrazio-showean egongo dira eta baita  

osteguneko bodypainting-workshopean ere. Era 

honetan, adierazpen artistikoa kulturaren alorreko 

sortzaileen eskutik bete-betean adierazitako kezka 

izango da.



Bilbao You Week proposamenaren balioak

Gazteekiko lotura

Ikasketa prozesua

Dibertsioa

Errespetua

Aniztasuna

Musika

Kultura digitala

oinarrizko

balioak



Jardueren Tipologia

Workshop-ak Panelak Showa

Ikaskuntza interaktiboko espazioak, 

emango den gai bakoitzean Youtubeko 

aditu kualifikatu eta nabarmenen eskutik. 

Leku mugatuak, 20 lagun. Lekua 

gordetzeko: Bilborock 944 15 13 06

Mahainguruak: horietan alorrez 

alorreko adituek gaur egungo gaiei  

buruz eztabaidatzen dute eta 

bertaratuek galderak egin dituzte. 

Leku kopurua: 130. Bilborockeko 

areto nagusian.

Barietateen ikuskizuna: honetan 

parte-hartzaileek Youtubeko 

kanaletako edukiak agertokira 

ekarriko dituzte. Horretarako, 

bakarrizketak, musika eta umoreko 

sketchak erabiliko dituzte.



KOALAK  STUDIOS
Ikus-entzuneko ekoizpena

RODRIGO  SEPTIEN

Audio ekoizpena

MARÍA  LAWLIET

Bodypainting-a

Workshop-ak – Irakasleak

IVAN  SOLET

Electrodance Dantza

Maria  Lawliet,  

youtuberra, makilatzailea 

lanbidez, bodypaintingeko 

eta efektu berezietako 

espezialista da. Modelo 

baten gaineko 

bodypaintingeko 

zuzeneko erakustaldia 

egingo digu.

Bertaratuentzako tailer 

interaktiboa. Honetan, 

electrodance dantzaren 

oinarrizko teknikak ikasiko 

dituzte. Dantza-mota hau 

sarritan praktikatu du Ivanek 

dantzari gisa egindako 

ibilbidean. 

Zambuseta musikari nahiz 

youtuberra da eta bere talentua 

musika elektronikoaren sorreran 

eta trebeziak “launchpad”-era 

egokitutako pianoaren bidez 

erakusten ditu. Tailer-

erakustaldia eskainiko digu.

ZAMBUSETA

Launchpad-a

Naty  Penadas  eta  Koala

Rabioso irakasleek haien 

esperientzia pertsonal eta 

profesionaletik abiatuta 

bideo digitala sortzeko eta 

ekoizteko faseak eta soinua 

hartzeko oinarrizko 

kontzeptuak azalduko 

dituzte.  

Rodrigo  Septien,  

musikaletarako 

ekoizpenetan aditua. 

Horien lan-prozesua 

azalduko digu, 

bertaratuen musika-

ekoizpenak gidatzeko.

https://www.youtube.com/user/marialawlietx
https://www.youtube.com/channel/UCnPTPOnfyzbA20KAC2vY1Ig
https://www.youtube.com/user/KoalaRabioso
https://www.youtube.com/user/KoalaRabioso
https://www.youtube.com/user/rodrigoseptienprod
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PARKOUR BILBAO

ASOCIACIÕN  JUVENIL  CULTURAL  DEPORTIVA

BREI
Youtuberra - Urbex

PKB
Parkourra

ANEGURIA

HipHop abeslaria. Moderatzailea

ANITANIMALA
Artista plastikoa/graffitigilea

Kultura hiritarraren Panela – Speakerrak

Breiren Youtube kanala PKB Youtube kanala Aneguria Facebook

Panel honetan kultura hiritarra hainbat ikuspuntutatik aztertuko da, ingurune fisiko 

eta digitalean. Hitzaldia aberatsa izan dadin soslai anitzeko hizlariak ditugu, urbex, 

parkour, hip hop eta arte hiritarra ezagutzen dituztenak.

Anitanimala webgunea

https://www.youtube.com/breifr9
https://www.youtube.com/channel/UC_UlTRc05LRmxyGsH0QSuqw
https://www.facebook.com/aneguria/
https://anitanimala.wordpress.com/


SEBAS  G  MOURET

Booktuber

MAY  R

AYAMONTE
Booktuberra

JOSU  DIAMOND

Booktuberra

Gazte/book literaturaren Panela - Speakerrak

“Booktube,  irakurtzeko beste era bat”: ordu betez, parte-hartzaileek booktube zertan datzan 

ikusiko dute eta era berri honek irakurtzeko, historietan sakontzeko eta literaturan zaletzeko 

zelan lagun dezakeen ikusiko dute.

Booktuberra



Ikuskizuna agertokian – Aurkezleak

MYCHIMYK
Yo u t u b e r r a

GARAZI BIDAURRAZAGA
Yo u t u b e r r a



Ikuskizuna agertokian – Kartela

LYTOS
BEATBOX

ILEOVLOGS
UMOREA

XURI  Y  ESTUDIO  KATASTRÓFCO
ISTORIO GRAFIKOAK

KOALA  RABIOSO
BAKARRIZKETA ETA  MUSIKA

TIGRILLO
BAKARRIZKETA

CELIA  BECKS
DJ

PENADAS  POR  LA  LEY

MUSIKA

Lytos kanala Leo kanala Xuri kanala eta Kaos kanala

Koala kanala Penadas por  la  Ley kanala Tigrillo kanala Celia  Becks

https://www.youtube.com/user/lytosbeatbox
https://www.youtube.com/user/iLeoVlogs
https://www.youtube.com/user/xurirux
https://www.youtube.com/user/EstudioKatastrofico
https://www.youtube.com/user/KoalaRabioso
https://www.youtube.com/user/PenadasPorLaLey
https://www.youtube.com/user/PenadasPorLaLey
https://www.youtube.com/user/PenadasPorLaLey
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Gazteen eta Youtube sortzaileen arteko topagunea



- www.bilbaogazte.bilbao.eus

- 94 415 13 06
info:


