KA Topaketa#12 (22/11/2015)
Kafe Botanika (Donostia)
KIDE BERRIAK
Michael Calleja: Rolling Dice-eko bateria.
Eva Cots:Bitxiak egiten ditu, artesania postuetan parte hartzen du.
Marc Cortadelles: Kantautorea
Kanif Beruna:Pintorea, artisaua,….
Iñaki Saratxaga: Idazlea.
Maiara Marth: Idazlea, beste hainbat fazeten artean.
Egoi Carrizo: Dieta produktorea.
Javier Paiva: Abeslaria eta Musikaria.
Rai Bikandi: Idazlea, argazkilaria...
KA-ko EGOERA OROKORRA ETA KONTSULTAK
 220 kide inguru urtebete bñ gehiagoan
 10 talde dauzkagu martxan eta errendimendu konstantean (KA-ko
webgunea, 100KA, STOP WAR Festibala, Diseño, KAzeta28 Fanzine,
etab.)
 Donostia 2016 Olas de energía programak 20.160€-tako laguntza eman
digu 2016. urtean 100 ekitaldi egiteko (100KA). Horrela gure plataforma
ezagutzera man dezakegu, eta gainera ekitaldi guztiak gure irizpidearen
arabera antolatuko ditugu.
 Stop War Festibala, Festibal Antimilitaristak baita eskaintza irabazi du
eta Aste Santuetan egingo da. KA egitasmo onetako hiru ardatzetako bat
da eta 15.000€ izango ditugu ekitaldi ezberdinak egiteko.
 Gipuzkoako foru aldundiak 3675€ ematen dizkigu.
 Hilabetero KA-ko Fanzinea ateratzen dugu. (hilabetero 28an) (KAzeta28).
Lehen zenbakia KA-ko webgunean. 16 minutuko erreportai bat dago,
minutu bateko teaserra, etab.
 Abenduaren 28an, KA Zuzenean#4 egitea proposatzen dugu. Gaur
aipatuko ditugu xehetasunak.
 Gaur KA-ko estruktura bisuala ere aurkeztuko dugu, eskuz eginiko
borradore bat da, Ez da behin betikoa, egokitzen eta hobetzen joango
gara guztion artean.
 “Haurnarketa Gune” bat jarriko dugu, gai ezberdinei buruz hitz egiteko
eta eztabaidatzeko. Eta bestea “Gune Kultureta” da, KA-ko ekitaldiak
batera ikus ditzagun gelditzeko horrela sozializatu egiten gara.
 Koordinazio talde bat hari gara sortzen.

 Pixkanaka pixkanaka ari gara KA-ko artisten ekintzak ikusten, eta
memoria bat sortzen kideen ekintza ezberdinekin. Web gunean dago
zintzilik.
 Parte hartze handiagoa sortu nahian gabiltza. Baita taldeetan ere.
TALDEEN EGOERAK
 Fanzine-k, Azaroaren 28an aurkezpen berria egiten du web cunean
egongo da ikusteko.
 Gazteak- generazio berria taldeak Gure begiradak proyektuaz hitz egiten
digu. Esther Uria buru dela. Gipuzkoako lau ikastoletan egingo dira
ekintzak. Karmen Salazar, Maiara Marth eta Mattin Garikanoren lahuntza
izango du. Gazteen arteko gatazkak gestonatzeaz arduratzen da
antzerkiaren bitartez.
 Stop War Festibala: Rakel Junek festibalaren nondi norakoak azalduko
dizkigu, programazioa, filosofia…
 100KA: Antxón Gutierrezek, azalduko digu idatzia zertan datzan.
Instituzioei aurkeztuko die laguntzak lortu ditzagun.
KAko BILERA (AZAROAK 15)
 Ohar bat bidali DV.
 Koordinazio taldea sortu. Sortzen hasi da eta martxan dago.
 Bileretako informazio guztia koordinatzaile guzteiei jakinarazi beharko
zaie, eguneratuak egon daitezen.
 Trasparentzia eta azkartasuna Ka-ko kideei informazioa emateko garaian.
 Hausnaketa guneak sortzeko aukera, gendeak ala eskatzen badu.
Bileretan aktak sortuko dira.
 100KA bakotzak antolatu dezala egokiena iruditzen zaiona, baina forma
koordinatu batean eta daukagun baliabideaK kontuan hartuta.
Udeletxeekin kontaktuan jartzeko asmoa dago argia lortzeko.. etab. Eta
patrozinadore lokalak ere kontaun artesa egikoa izango litzateke.
 Zerbait zbaldu eta publiko egin aurretik, artistari eta antolatzairearekin
hitz egin beharko da.
DIPUTAZIO GASTUAK/ NON ETA NOLA INBERTITU
Proposatzen da Diputazioak emandako 3450€ak 2016. urtean egiten diten
ekintzetan erabiltzea, 100kA barne direlarik. Horrera baliabide gehiago
edukitzeko.
HURRENGO TOPAKETA / HURRENGO KA ZUZENEAN

Hurrengo topaketa ez dago oraindik zehaztuta, Baina 2016ko Urtarrilean izango
da. KA Zuzenean#4 Abenduaren 20ean izango da Igeldoko Undermount-ean.
Programazioa: Iker Lauroba + Arteros (película) + Lo que nos une (corto).

