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LEHIAKETAREN OINARRIAK
Artistak bilatu eta sustatzeko eta musika-kultura bultzatzeko Barakaldoko Udalak
sortu duen Hiriko Soinuak izeneko kultur proiektuaren eremuan —musika-arloko
artistei musika-industriarekin lehen harreman profesionala izateko aukera emateko
asmoz—, lehiaketa bat iragarri da Euskal Autonomia Erkidegoko talde eta bakarlarientzat, estilo guztiak jorratzen dituztenentzat, bereziki Barakaldoko
proiektuentzat.
Lehiaketa horren bigarren fasean zehar, lehiakide onenen arteko ﬁnala egingo da,
eta irabazleek Estatuko bi talde entzutetsurekin batera emango duten musikalditxoa
antolatuko da.
Hiriko Soinuak proiektuak hainbat sari emango du, hala nola, estudio profesional
batean disko bat grabatu, sortu eta masterizatzeko aukera, eta, ﬁnalaz eta Hiriko
Soinuak musikalditxoaz gain, musikaldi entzutetsuetan ere jotzeko aukera.
Izena emateko epea 2019ko otsailaren 1ean hasi eta martxoaren 15ean amaituko da.
Epe hori bukatu eta hautagaiak baliozkotu ondoren, epaimahai profesional batek 9
talde ﬁnalista hautatuko ditu, Barakaldoko San Bizente parkean zuzenean jo dezaten, 2019ko martxoaren 30ean. Kontzertua bukatu ostean, epaimahaikide berberek
lehiaketaren musika-talde irabazleak hautatuko ditu. Proiektu irabazle horien
artean, hiruk (kategoria nagusiak, Barakaldoko artistarik onenak eta Berdintasun
sariak) 2019ko apirilaren 6an joko dute Barakaldoko Herriko plazan, Estatuko bi artista entzutetsurekin batera, Hiriko Soinuak musikalditxoan.

Barakaldoko Udalak —aurrerantzean, ‘antolatzaileak’— antolatzen du Hiriko Soinuak
lehiaketa:
1- Zeintzuk dira Hiriko Soinuak lehiaketaren sariak?
Kategoriak eta sariak:
KATEGORIA NAGUSIKO ARTISTARIK ONENA:
-Barakaldoko izen handiko estudio batean disko bat grabatu, sortu eta
masterizatzea.
-Mundaka Festival 2019 musikaldian jotzea (uztailak 26-28)
-Hiriko Soinuak musikaldian jotzea (emanaldi ordaindua), 2019ko apirilaren 6an.
BARAKALDOKO ARTISTARIK ONENA:
-Barakaldoko izen handiko estudio batean disko bat grabatu, sortu eta
masterizatzea.
-Hiriko Soinuak musikaldian jotzea (emanaldi ordaindua), 2019ko apirilaren 6an.
BERDINTASUN ARTISTARIK ONENA:
-Barakaldoko izen handiko estudio batean single bat grabatu, sortu eta
masterizatzea.
-Hiriko Soinuak musikaldian jotzea (emanaldi ordaindua), 2019ko apirilaren 6an.
ARTISTARIK ONENA EUSKARAZ:
-Barakaldoko izen handiko estudio batean abesti bat grabatu, sortu eta
masterizatzea.
Epaimahaiak sariren bat eman gabe utz dezake.
Sariak ezin izango dira pilatu; hortaz, musika-proiektu batek ezin izango ditu bi sari
irabazi.
2- Nork parte hartu ahal izango du?
Lehiaketan betekizun hauek betetzen dituzten musika-proiektuek parte hartu ahal
izango dute:
-Gutxienez, taldekide parte-hartzaile batek Euskal Autonomia Erkidegoan jaioa izan
edo erroldatuta egon beharko du.
-Musika-proiektuaren partaideak 16 urtetik gorakoak izango dira.
-Izena ematen denean, proiektu parte-hartzaileek ezin izango dute disko argitaratu

bat baino gehiago eduki, kontratu diskograﬁko bat izan ala ez izan.
-Abestiek originalak izan beharko dute. Antolatzaileak hala eskatuta, egileak badirela
frogatu beharko dute.
-Antolatzaileak, lehiaketaren edozein fasetan, oinarrietan ezarritako betekizunak
betetzen ez dituzten proiektuak lehiaketatik kanpo utzi ahal izango ditu.
3- Nola parte har dezaket?
Lehiaketan parte hartu nahi duten musika-proiektuek izena emateko orria (www.barakaldo.eus webgunean eskuragarri) bete beharko dute, eta, 2019ko otsailaren 1etik
martxoaren 15era (egun biak barne), hirikosoinuak@gmail.com helbide elektronikora
bidali, agiri hauek erantsita:
-2 abesti, mp3 formatuan.
-Taldearen argazki bat, jpg formatuan.
-Musika-proiektuaren azalpena eta historia, doc, docx edo pdf formatuan.
-NANaren fotokopia edo proiektuko kideen erroldatze-ziurtagiria, EAEkoak direla
ziurtatzeko. Gutxienez taldekide bat Barakaldon erroldatuta dutela ziurtatzen duten
musika-proiektuek, gainerako kategoriak ez ezik, Barakaldoko artistarik onenaren
saria ere lortzeko aukera izango dute. Gutxienez taldekideen erdia emakumeak
direla ziurtatzen duten musika-proiektuek, gainerako kategoriak ez ezik, Berdintasun saria ere lortzeko aukera izango dute.
Antolatzaileak agiri guztiak egoki jaso dituela baieztatuko du posta elektronikoz eta,
hortaz, lehiaketan parte hartuko duela baieztatuko du.
Eskatzen diren datu pertsonalak Norberaren Datuak Babesteari buruzko arautegiaren arabera tratatuko dira; tratamenduaren xedea izango da Hiriko Soinuak lehiaketaren parte-hartzea kudeatzea, bai eta parte-hartzaileei plataforma horri buruzko
informazio interesgarria ezagutaraztea ere. Datu-tratamenduaren arduraduna
Barakaldoko Udala da; beraz, datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu eta aurkaratzeko
eta tratamendua mugatzeko eskubideak egikaritzeko, idazkia bidaliko zaio
antolatzaileari, helbide elektroniko honetara: hirikosoinuak@gmail.com
Besteak beste, eduki, hizkuntza edo mezu sexista edo homofoboa izateagatik iraingarriak diren, sentikortasunari min eman diezaioketen edo hirugarrenen eskubideak
urratzen dituzten proposamenak lehiaketatik kanpo utziko dira.
Antolatzaileak, egokitzat jotzen badu, izen-emateak birkaliﬁkatzeko eskubidea erreserbatuko du.

4- Nork erabakiko du?
Musika-sektoreko lau profesionalek eta erakunde antolatzaileko ordezkari batek
osatuko dute Hiriko Soinuak lehiaketaren epaimahaia.
5- Nola iritsiko gara ﬁnalera?
Izena eman duten proiektu guztien artean, epaimahaiak bederatzi hautatuko ditu,
2019ko martxoaren 30ean (larunbatean) izango den ﬁnalean zuzenean jo dezaten.
Finalisten artean, hiruk Kategoria Nagusiko irabazle izateko aukera izango dute;
beste hiruk, ordea, Barakaldoko Artistarik Onena izatekoa, eta gainerako hirurek,
Berdintasun saria lortzekoa.
Euskarazko Artistarik Onenaren saria epaimahaiak zuzenean emango du, hots, ez da
martxoaren 30eko ﬁnalean jo beharko.
Martxoaren 30eko ﬁnalaren ondoren, epaimahaiaren erabakia jakinaraziko da,
jendaurrean.
Martxoaren 30eko 3 talde irabazleek –kategoria bakoitzeko batek–, apirilaren 6an
joko dute, Barakaldoko Herriko Plazan, Estatuko bi artista entzutetsuekin batera.
6- Eta bateria-jotzailea gaixotzen bazaigu?
Finalean zuzenean joko duten musika-proiektuetako kideek eta izena eman dutenek
pertsona berberak izan beharko dute. Taldekideren bat ordeztu egiten bada, ezinbesteak bultzatuta ordeztu dela justiﬁkatuko da, eta antolatzaileak baimendu beharko
du. Dena den, ordezko kideak lehiaketaren oinarrietan jasotakoa bete beharko du.
7- Nola babestuko ditugu gure jabetza intelektualaren eskubideak?
Proiektu ﬁnalistaren batek abestiak erregistratuta baditu jabetza intelektualaren eskubideak defendatzen dituen erakunderen batean, lehiaketaren antolatzaileari
jakinarazi beharko dio (parte-hartzaileen jabetza intelektualaren eskubideak
babestearren).
Parte-hartzaileek antolatzaileari baimena emango diote Hiriko Soinuak lehiaketan
parte hartzeagatik sortutako musika eta irudiak zabal ditzan, merkataritza-asmorik
gabe.
Lehiaketaren antolatzaileak oinarri hauetan zehaztuta ez dagoen gertakizun oro
modu erantzunezinean konponduko du, eta oinarrietan argitaratutako datu oro

aldatuko du egokitzat jotzen badu, lehiaketa ahalik eta hoberen gara dadin.
Lehiaketaren antolatzailea ez da parte-hartzaileek bidalitako eta hirugarrenen
egile-eskubideak urra ditzaketen abestien erantzulea izango; hortaz,
erreklamaziorik jartzen bada, parte-hartzaileak izango dira erantzule bakarrak.
Lehiaketan parte hartzeak izena eman duten taldekide guztiek oinarri guztiak
onartzea dakar.
INFORMAZIO GEHIAGO:
Hiriko Soinuak:
Tfnoa: 94 640 89 91 Email-a: hirikosoinuak@gmail.com
www.barakaldo.eus
Facebook: facebook.com/hirikosoinuak
Instagram: instagram.com/hirikosoinuak
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