
             
 
 

Oihala gora Dantzertin 
 

Iñigo Urkullu Lehendakariak eta Cristina Uriarte sailburuak hasiera eman diote 
Dantzerti -Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantza Goi Mailako Eskolaren lehen 

ikasturteari  
 

 
Orain Dantzertiren egoitza ere baden Bilboko Juan Crisostomo Arriaga Musika 
Kontserbatorioan burutu den ekitaldiarekin, Iñigo Urkullu Lehendakariak eta Cristina 
Uriarte Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuak hasiera ofiziala eman diote 
Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantza Goi Mailako Eskolaren lehen ikasturteari, 
Dantzertiren lehen ikasturteari. 
 
Ekitaldian, ezin zitekeen-eta bestela izan gisa honetako eskola batean, dantza eta 
antzerki ikuskizunek ere izan dute pisua. Amaya Galeotek zuzentzen duen Danza 180º 
konpainiako Iker Karrera eta Fernando Lazaro dantzariek, euskal eszenatokian hiru 
hamarkada daramatzan Markeliñe antzerki taldearekin batera, Dantzertiko lehen 
ikasturte honetako irekiera ekitaldian egon nahi izan dute. Izan ere, horixe da goi 
mailako eskola honen helburua: arte eszenikoetan arituko diren etorkizuneko 
profesionalak prestatzea.  
 
Ekitaldiaren ondoren, Dantzertiko instalazioak bistatzeko aukera izan dute 
Lehendakariak eta sailburuak, zentroko zuzendari Ekaitz Gonzalez Urretxok gidatuta. 
Bilboko Juan Crisostomo Arriaga Musika Kontserbatorioan du egoitza Dantzertik.  
  
2015-2016 ikasturtea 25 ikaslerekin abiatu da aste honetan Dantzertin. Arte 
Dramatikoa modalitatekoak dira 15, eta Dantzakoak gainerako 10ak. Horiexek dira 
Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantza Goi Mailako Eskolako lehen promozioko 
ikasleak. Beste 10 irakaslek osatzen duten taldea ari da arduratzen dagoeneko ikasle 
hauen prestakuntzaz, Ekaitz Gonzalez Urretxuren zuzendaritzapean. 29 urteko 
donostiarrak hartu du Dantzartiren zuzendaritza ardura. Historian lizentziatua da 
Gonzalez, Aitzin eta Erdi Aroan espezialitatean. Horrez gain, Arte Dramatiko Goi 
Titulua ere badu, Eszena Zuzendaritzan eta Dramaturgian espezializatua, 
Bartzelonako Diputazioko Institut del Teatren. Arte eszenikoen arloan lan esperientzia 
zabala du, opera ikuskizunetako artezle lanetan, zuzendari laguntzaile zenbait antzerki 
taldetan, eta baita aktore ere, telebistako telesailetan.  
 
Arte Dramatikoa eta Dantza 
Arte Dramatiko eta Dantzako goi mailako ikasketek lau ikasturte akademiko izango 
dituzte, eta guztira 240 ECTS kreditu, 60 kreditu ikasturteko. Ikasketa hauek baino ez 
dute titulazio ofiziala emango, bakoitzak bere alorrean, lau ikasturteon amaieran. 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailak honako goi mailako arte-ikasketa 
hauek abiarazi ditu Dantzertin: 

• Arte Dramatikoa, Interpretazio espezialitatean 
• Dantza, Koreografia eta Interpretazioa espezialitatean  

Arte Dramatiko eta Dantzako goi mailako arte-irakaskuntzen helburua ikasleei 
kalitatezko prestakuntza artistikoa ematea da, baita Euskadiko etorkizuneko 
profesionalen kualifikazioa bermatzea ere. Ikasketok, beraz, profesional bilakatzeko 
interesa duten pertsonei zuzenduta daude. Finean, ikasketa mota horretarako 



             
 
borondatea eta gaitasuna duten ikasleei zuzenduta daude, konstantzia eta dedikazioa 
eskatzen baitute.  
 
Baina ikastetxeko ohiko irakasle-taldeaz gain, irekiera ekitaldian zuzendariak berak 
aurreratu duen bezala, 2015-2016 ikasturte honetan ospe handiko eta ibilbide luzeko 
beste hiru profesionalen laguntza ere izango du Dantzertik. Dantza eta antzerkiko 
profesional hauek ikasleen formazioan laguntzaile izango dira. Arte Dramatikoan 
Karmele Aranburu aktorea izango da; Jon Ugarriza dantzari eta koreografoa Dantza 
Klasikorako; eta Iratxe Ansa dantzaria Dantza Garaikiderako.   
 
Zergatik “Dantzerti”? 
Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantza Goi-mailako Eskolak «DANTZERTI» du izena, 
1930eko hamarkadako gizarte-mugimenduak nolabait gogora ekarriz. Garai hartan 
sortu zen ANTZERTI aldizkaria, Euskadiko antzerkigintza babesteko xedez. Antzerkiak 
berebiziko garrantzia izan zuen kultur transmisioan, nola hiri handietan, hala herri 
txikixeagoetan. Antzerkiaren bitartez, interpretazioa eta dantza irakasten ziren, 
euskaraz interpretatzen zen, eta herritar amateurren partaidetza sustatzen zen. 
Horrexetan lagundu zuen esandako aldizkariak. Ondoren, 1980ko hamarkadan Antzerti 
izena hartu zuen arte dramatikoko eskola sortu zuen Eusko Jaurlaritzak, gerra aurreko 
mugimendu hari jarraipena eman nahian. Orain, aurretik D hizkia ipinita, mugimendu 
hura ekarriko dugu gogora, beste diziplina bat erantsita: dantza. Eta amateurrek 
etorkizuneko gure profesionalei emango diete bide. Bertan ikasten dutenek XXI. 
mendeko gizarteari beren artea transmititzeko trebakuntza jasoko dute. Horretarakoxe 
izango da «DANTZERTI». 
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