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ROCKA ETA ASKOZ GEHIAGO!



Bilborock Bilborentzako eta bilbotar gazteentzako 
erreferentziazko eremua da. Bertan, intereseko ekimenak sustatu, 
sortu, erakutsi, probatu, ekoiztu eta partekatu daitezke. 

Bizitzaz beteriko tokia, etengabeko sinergien zentroa, 
interesatzen zaizkizun diziplinak burutzeko prestatuta: 
kontzertuak, zinema, perfomance-ak, antzerkia, dantza, 
poesiako errezitalak, wokshop-ak, moda... 

 
Bilborock
Mesedeetako kaia, 1
48003 Bilbo
94 415 13 06 
bilborock@bilbao.eus 

ROCKA ETA ASKOZ GEHIAGO!



Areto balioaniztuna denetariko proposamenei irekita dagoen espazioa da. 
Agertoki eta diseinu malguari esker, jarduera eszeniko, artistiko 
eta sozio-kulturalak burutzeko prestatutako tokia da eta bertan jende 
ugarik parte hartu dezake

Entzunaretoa denetariko jarduerak egiteko diseinatuta dago: 
Kontzertuak -anplifikadoreekin eta akustikoak-, antzokia, hitzaldiak, 
zinemako proiekzioak, mintegiak, workshop-ak... 
Bertan programatu eta ondo pasa ahal izango duzu!

150 lagun eserita edo 
   300 lagun zutik

Lehenengo solairuko palkoak: 

  edo 60 lagun zutik 
Bigarren solairuko palkoak:

  50 lagun eserita

LEKU KOPURUA:EZAUGARRI TEKNIKOAK:

    Goiko euskarriraino: 10m

ORDUTEGIA:

ARETO BALIOANIZTUNA

DESKARGATU

Covid-19ak eragindako higiene
eta osasun egoera berezia
dela eta, pertsona kopurua
101era mugatu da
(besaulkietan eserita)

TEKNIKOA
ETA RIDER
GURE TARIFAK



LEKUAK: 

EZAUGARRI TEKNIKOAK

ORDUTEGIA:

LAB ARETOA

Lab Aretoa
-

ERRESERBATU 

ORAIN!

Covid-19ak eragindako
higiene eta osasun egoera
berezia dela eta, pertsona
kopurua 11ra mugatu da
(besaulkietan eserita)



Bilborockek 7 entsegu-gela ditu erabat 
isolatuta eta ekipatuta. 

Entseguak egiteko eta agertokirako 
tondo prestatzeko leku egokiena. 

Gela guztiek hurrengo tresnak dituzte:

- Ahots-jokoak
- Pantaila bi
- Baxurako anplifikadorea
- Bateria 

ORDUTEGIA:
astelehenetik ostiralera 
17:00etatik 22:00etara 
eta larunbatetan 
17:00etatik 21:00etara.

Erreserbatu zure aretoa:
 
- Bertaratuta

- E-postaz: bilborock@bilbao.eus 

Arreta-ordutegia: 10:00etatik 
14:00etara eta 17:00etatik 21:00etara

Orduko tarifa: 2,80 eurotik aurreta

Aretoa erreserbatzeko Bilborockeko 
abonua egin. 

Oso erraza da, jarri zaitez gurekin 
harremanetan eta azalduko dizugu! 

ENTSEGU GELAK

ERRESERBATU 

ORAIN!



Bilborocken programatzen diren jarduera 
guztien berri doan zabaltzen dugu! 

Kartelak
Sare sozialak

Kultur 
agendak

Bilborocketik 
kanpoko pantailak

http://bilbaogazte.bilbao.eus 

   Hileroko Newsletterra

KOMUNIKAZIOA



ROCKA ETA ASKOZ GEHIAGO!

Argibideetarako edo gelaren bat erreserbatu nahi baduzu, 

Telf: 94.415.13.06
  
Astelehenetik ostiralera:
11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 21:00etara
eta larunbatetan: 17:00etatik 21:00etara

 e-posta: bilborock@bilbao.eus
facebook, twitter

 Zure zain gaituzu Mesedeetako
kaiako 1. zenbakian!  

Jar zaitez gurekin harremanetan!


