KA TOPAKETA #19
M-Enea (Donostia)
Azaroak 13 Noviembre 2016
ORDUTEGIA:
17:00
17:15
17:35
18:00
20:00

Ate irikiera
KA aurkezpena
Galderak, kontsultak
KA Topaketa
Itxiera

ELKARRIZKETARAKO GAIAK:
- KA-ren aurkezpena partaide berrientzat
- Parteide berriak:
Maider Belategi (Margolaria)
Lara Martin (Idazlea)
Lalie Berthee (Musika)
Iosu Del Moral (Audiobisual)
- KA-ren egungo egoera (proiektuak,albisteak, etb.)
- 100KA festaren itxiera Bukowskin (30 Abendua, Ostirala). Parte
hartzeko deialdia irikitzen da.
Azkenean, ezin izan zen burutu, lokalaren agenda arazoengatik.
- Zubia Festibala 2017 (Lehen Stop War Festibala)
Festibalerako baliabideak bilatzen jarraitzen dugu. Zenbat gehiago
jakitean, ohiko tokietatik komunikatzen joango gara.
- Egurrezko irudien zozketa
Stop War-ean Berastegiko Luis Erasok egin zituen egurrezko irudiak
zozketa bidez banatu ziren eta Rakel Jun, Susan Urquía eta Santi Boschen eskuetan amaitu zuten.

- PIN de Navidad (Donostia)
Donostiako PIN de Navidad-etik deitu ziguten proposamen artistikoak
egin genitzan. Azkenean, KA-ko hainbat artistak hartu zuten parte.
Proposamen ezberdinak aurkeztu genizkien eta beraiek (erakundeak)
aukeratu ziztuzten artistak.
-Proiektu ezberdinak hurrengo urterako:
- ZUBIAK FESTIBALA (LEHEN STOP WAR): Festibala burutzeko zein
baliabide ditugun ikusi behar da, laister edukiko ditugu albisteak.
Aurten, errefuxiatuen inguruan zentratuko da Festibala.
- GUNE IREKIA #3 Urtarrilaren 28an egingo da Dokan. Jada badago lan
talde bat antolaketarako, norbait animatuko balitz gurekin
harremanetan jar dadila!
Han itxarongo dizuegu besteoi parte hartzeko!
Parte hartze guztiz irekia! (asistentzia zihurtatu behar da).
Info: https://www.facebook.com/events/1190293641050228/
- RAKELI OMENALDIA: Oso polita izango litzateke omenaldi artistiko
bat egitea. Zein animatzen da antolaketarako?
- KONTAKTUEN RONDA: Lisandro Infame VI-k esan zuen egokia
izango litzatekeela KAko kide guztiekin pixkanaka elkartzea, ea zein
iritzi eta proposamen dituzten jakiteko. Azken finean, zer pentsatzen
duten jakiteko. Good Idea!
- KA ZUZENEAN: Pentsatuta daukagu zenbait "KA Zuzenean" egitea
2017an zehar, itxaroten ari gara aurrera eramateko zein baliabi
dauzkagiun ikustea. Laister informazio gehiago.
- FANCINE: "Stand By”-ean gaude paperean ateratzeko ideiarekin.
Baina Uxue, Fancineko “alma mater” -ak fancine de KA, esan digu
Madril-era dijoala temporada baterako. Noirbait animatzen da diseinu
eta koordinaziorako? Laster arte Uxueeeeee!
- TOPAKETAS. Gune Irekia#3-ren ondoren, berriro ere Topaketei
helduko diegu, seguruenik Otsailaren bukaera alderako.
- GuraSOS/ERRAUSTEGIA. GuraSOS-ekin hitz egin dugu, eta esan diegu
gurekin kontzatzea daukatela erraustegiaren aurkako Festibal bat egin

nahi badute. Uste dugu KA tresna eraginkorra dela horrelako
errebindikazio sozialetarako. Oraindik ez digute erantzun, baina ideia
gustatu zitzaien eta gutxienez badakite gure babesa daukatela.
- 100KA. 2016ean 100 ekitaldi egin ondoren ea lortzen dugun proiektu
honi jarraitasuna ematen nolabaite.
- PERFORMANCE/LUCHA: Kanif Beruna-k proposatu du borroka
ardatz artuta ekitaldi bat egitea. Beste bilera edo topaketaren batean
proposatuko digu bere ideia egokiago.
- FESTIVAL KA: Noizbat atera da KA-k organizatutako festival haundi
bat egitearen ideia, baina oraindik ez da ezer zehaztu. Hirugarren
urteurrenean izan daiteke (iraila/urria)? Zer iruditzen?
- IKUDARAZPEN ARTISTIKOA/ PROIEKTUENA: Badakizue KA zuen
jarduerak/ obrak / deialdiak/ beharrak,handitzeko erabili dezakezuela
info@kulturaalternatiboa.com informazioa eskatuz nahikoa da.
Hainbat bide ezberdinetatik daukagu laguntzea: sare sozialak, mailling,
prentsa deialdiak, etab.
- KA Pirata kofradia?
Zer falta da aste nagusian? Zerbait artistikoa oso interesgarria izango
litzateke. Baina norbaitek iniciatiba artu dezan zai gaude.
- Gipuzkoako foru aldundiarekin hitzaldia (bere politika kulturalaren
inguruan):
Hitzaldi bat egin zen laguntza publikoen ingurukoa baina ez zuten asko
aurreratu. Gehienbat jendearen zalantzak jakin nahi zituen.
- Think Big 2016 (EHU).
EHU-k sari bat eman zion Jokin Telleriari, KA| Kultura Alternatiboaren
inguruko lan batengatik.
- KADenda
Pendiente daukagu online denda bat egitea, artisten eta KAko agenteen
obra ezberdinekin,…. Pixkanaka joango gara sortzen.
- Balorazioa KA 2 Urte @ Dabadaba
KA 2 urteren inguruan DabaDaban egin zen festak balorazio positiboa
izan du. KA-ren islada izan zedin lortu genuen: hainbat disciplina,
jarduera ezberdinak… eginez.

