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Bilborock, duela 25 urtetik, erreferentziako 
leku bat da Bilbon, gazteentzako eta 
hiriarentzako interesgarriak diren ekimenak 
sustatu, sortu, erakutsi, esperimentatu, 
produzitu eta partekatzeko.


Biziz betetako leku bat, non etengabeko 
konexioak gertatzen baitira, proposamen arlo 
askotakoak eta era askotakoak gauzatzeko 
prestatua: kontzertuak, proiekzioak, 
performancea, antzerkia, dantza, 
errezitalak, aurkezpenak, workshopak, 
moda...



Erabilera Askotako Aretoa espazio ireki bat 
da, era askotako proposamenei lekua egiten 
diena. Bikaina akustikaren aldetik, agertoki 
eta diseinu malguarekin, egokia da jarduera 
eszenikoak, artistikoak eta soziokulturalak 
hartzeko, zeintzuetan pertsona kopuru handiak 
parte har baitezake.


Auditorioa kontzertu anplifikatuak nahiz 
akustikoak egiteko dago diseinatuta, eta 
halaber antzerkiak, hitzaldiak, zinema 
proiekzioak, mintegiak, workshopak... 
Bilborocken, aukera izango duzu, 
programatzeko ez ezik, zure entzuleekin bat 
egiteko ere!

ERABILERA 
ASKOTARAKO 
GELA



ERABILERA 
ASKOTARAKO GELA
EDUKIERA
 150 pertsona jarrita eta 300 pertsona zutik

 Lehenengo solairuko palkoak

 40 pertsona jarrita (ikuspegi mugatuarekin) edo 
60 pertsona zutik

 Bigarren solairuko palkoa

 50 pertsona jarrita.

EZAUGARRI TEKNIKOAK
 Ordutegia: Programazioari dagokiona

 Agertokiaren azalera: 5m*7.4m / 37 m2

 Dekoratu-sabaiaren garaiera: 10m

 Proiekzio-pantaila: 5m*3m

 Proiektorea

 Haga motorizatuak

 Oholtzak

 Altzariak

 Kamera sistema streaming eta errealizazioetarako.



GUTXIENEKO 
TARIFA
Soinu eta argiztapen 
teknikaririk behar ez 
duten jarduerak 
(hitzaldiak, tailerrak, 
proiekzioak... )

LANGILEAK
Aretoko buru 1

Aretoko laguntzaile 1

SOINUA
P.A. Martin Audio

Control YAMAHA QL1

Mikrofonia oinarrizkoa

ARGIZTAPENA
Control Strand200PLUS 12/24

Aurrez aurreko argiztapen finkoa

68€ tik aurrera

CO TARIFA 
OINARRIZKOA
Betekizun tekniko gutxi 
eskatzen duten jarduerak 
(hitzaldiak, biltzarrak, 
aurkezpenak...)

LANGILEAK
Aretoko burua

Aretoko laguntzailea

Soinu teknikaria

SOINUA
P.A. Martin Audio

Control YAMAHA QL1

2 monitore – 2 igorpen

Mikrofonia oinarrizkoa

ARGIZTAPENA
Control Strand200PLUS 12/24

Aurrez aurreko argiztapen finkoa

C1 TARIFA 
KONTZERTUAK
Soinu eta argiztapen

betekizun tekniko guztiak

behar dituzten kontzertuak

LANGILEAK
Aretoko buru 1

Aretoko laguntzaile 1

Soinu teknikaria

Argi-teknikaria

SOINUA
P.A. Martin Audio

Control YAMAHA QL1

6 monitore – 2 igorpen

Mikrofonia osoa

T1 TARIFA 
ANTZERKIA
Antzerkia eta dantza

LANGILEAK
Aretoko buru 1

Aretoko laguntzaile 1

Soinu teknikaria

SOINUA
P.A. Martin Audio

Control YAMAHA QL1

2 monitore – 2 igorpen

Mikrofonia oinarrizkoa

ARGIZTAPENA
Control ChamsysQuickQ2U

Argiztapen osoa (ikusi riderra)

ARGIZTAPENA
Control ChamsysQuickQ2U

Argiztapen osoa (ikusi riderra)

PROIEKZIOA
Epson EB-PU1008B proiektorea

5x3 metrotako pantaila

+BEZa

404€ tik aurrera
+BEZa

404€ tik aurrera
+BEZa

559€ tik aurrera
+BEZa

PROIEKZIOA
Epson EB-PU1008B proiektorea

5x3 metrotako pantaila

PROIEKZIOA
Epson EB-PU1008B proiektorea

5x3 metrotako pantaila

PROIEKZIOA
Epson EB-PU1008B proiektorea

5x3 metrotako pantaila



lab aretoa



lab aretoa

Lab Aretoa espazio bat da, zure 
proiektu eta ekimen guztietarako 
irekia, formazio-ikasgela bat nahiz 
laborategi esperimental bat eskaintzen 
dizkizuna. Eta onena da ez duela 
kosturik, deitu eta erreserbatu 
besterik ez duzu.

EZAUGARRI TEKNIKOAK
 Azalera 32 m

 Proiekzio ekipo

 Altzariak

 Tarifa: aretoa dohainik da, deitu eta erreserbatu besterik ez 
duzu

 ORDUTEGIA: astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 14:00etara 
eta 17:00etatik 21:00etara, eta zapatuetan 17:0etatik 
21:00etara

 EDUKIERA: 20 pertsona



entsegu gelak



entsegu gelak

Bilborockek zure esku jartzen ditu entsegu-
areto, guztiz hosgabeturik eta horniturik.


Leku ezin hobea entseguetarako eta 
agertokietarako urratsa egiteko.

ARETO GUZTIEK DAUKATE
 Ahotsetarako mahaia

 Bi pantaila

 Baxuaren anplifikadorea

 Bateria

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



PODCAST aretoa



PODCAST aretoa

Bilborockek zure esku jartzen du podcast- 
eta bideo-estudio 1 guztiz hosgabetua eta 
hornitua.


Leku ezin hobea Sare Sozialetarako zure 
edukien formatua garatzen hasteko.

ARETOAK BADITU
 3 mikrofono + nahasketa mahaia

 Bideo-kamer

 Croma + euskarri

 Kolore askotako led fokuak eta argi uztaia

 Audioa eta bideoa editatzeko softwarea duen 
ordenagailua

 Tarifa: aretoa dohainik da, deitu eta erreserbatu 
besterik ez duzu

 ORDUTEGIA: astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 
14:00etara. Erreserba egiteko, eskera egin behar da 
aldez aurretik.



KOMUNIKAZIOA
Gure sare sozial guztietan ematen ditugu 
jakitera Bilborocken programatzen diren 
jarduerak

Kartelak · Sare Sozialak 
Berrien gutuna hilerako 
Kanpoaldeko pantailak 
bilbaogazte.bilbao.eus 
Kultur agendak



Bilborock-etik azken 25 
urteotan igaro direnak:

1.046.416 ikusle

6.505 ekitaldi
Eta artean ere inoiz baino gazteago!



ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=lOqRDZij0aU
https://www.youtube.com/watch?v=lOqRDZij0aU


ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=hB9VQ5usvsc
https://www.youtube.com/watch?v=hB9VQ5usvsc


Zalantzarik izanez gero edo aretoren bat 
erreserbatu nahi izanez gero,

jo gugana!


Mesedeetako kaiko 1. 
zenbakian gauzkazu zain!

Jo gugana!

944 151 306


Astelehenetik barikura: 11:00h - 14:00h eta 17:00h - 
21:00h Zapatuetan: 17:00h - 21:00h


bilborock@bilbao.eus

mailto:bilborock@bilbao.eus
https://twitter.com/Bilborockbilbao?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/bilborockaretoa
https://www.instagram.com/bilborock/?hl=es


Bilborock
Bilborock

Mesedeetako kaia, 1

48003 Bilbo

94 415 13 06

bilborock@bilbao.eus

mailto:bilborock@bilbao.eus
https://bilbaogazte.bilbao.eus/es/

