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1. GIPUZKOA

01. MUXURBIL ANTZERKI TALDEA

Ikastaro erregularrak (Iraila-Ekaina, astean behin) 5 urtetik aurrerakoentzat.

 Usurbil   Euskara

 Ixabel  • 675712383 • ixabel.agirresarobe@gmail.com

02.  AZPEITIKO HAUR ETA NERABEEN ANTZERKI ESKOLA

Haur eta nerabeentzako ikastaro erregularrak (Iraila-Ekaina, astean behin).

 Azpeitia (Azpeitiko Dinamoan)   Euskara

 Alaitz Olaizola  • 653731508 • alaitzlande@gmail.com

03. BADIA ESKOLA

Ikastaro erregularrak (Iraila-Ekaina, astean behin) 6 urtetik aurrerako haur, nerabe, 

gazte eta heldunetzat. 

 Pasaia   Euskara

 Iñigo Ortega • 667400641 • info@badiaeskola.com

 http://badiaeskola.com/ 

04. ALEKA, PASAI SAN PEDROKO ANTZERKI ESKOLA  
 (ANTZERKI KONPAINIA -PATATA TROPIKALA- ETA ESKOLA)

Ikastaro erregularrak (Iraila-Ekaina, astean bitan) 16 urtetik gorako helduentzat. 

Ez da esperientziarik eskatzen. 

 Pasai San Pedro   Euskara

 Iker Etxarri  • 653712367 • patatatropikala@gmail.com
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05. JARDUN ANTZERKI ESKOLA  
 (JARDUN EUSKARA ELKARTEA)

Ikastaro erregularrak (Iraila-ekaina, astean behin), 8-12 urteko haurrei eta helduei. 

 Bergara   Euskara

 Maitane • 943763661 / 605712469 • jardunkultura@topagunea.com

06. TAUPADA ANTZERKI TALDEA  
 (ANTZERKI KONPAINIA ETA ESKOLA)

16 urtetik gorako helduentzat ikastaro erregularrak (astean bitan).

 Elgoibar   Euskara

 Edurne Lasa  • 656416677 • taupada0@gmail.com

 https://es-la.facebook.com/taupada.antzeztaldea 

07. M.A. LABORATEGIA

Adin guztietarako ikastaroak, ikastaro erregularrak eta trinkoak, unibertsitaterako 

sarrera probak. Antzerkiaz gain, ahots eta kantu ikastaroak, etab.

 Donostia   Elebiduna

 Margari Altolaguirre • 657212577 • marga@malaborategia.com

 http://www.teatrodonostia.com/ 

08. ANTZERKI LABEA

Ikastaro erregularrak (astean behin) 7 urtetik aurrerako haur, gazte eta helduentzat. 

Jaques Lecoq-en antzerki fisikoa dute espezialitate eta hiru ikastaro eskaintzen 

dituzte: Hastapena, Sakontze eta Sorkuntza. “Sorkuntza”-n izena emateko lehe-

nengo biak egin izana edo esperientzia eskatzen da. 

 Orereta   Euskara eta elebiduna

 Miren Alcalá • 675703444 • miren@dejabu.eus

 https://www.antzerkilabea.com/ 
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09. DOKE ANTZERKI ESKOLA

Antzerki hastapeneko ikastaro erregularrak (astean behin), 8 urtetik 15 urtera bitar-

teko haur eta nerabeentzat. Helduentzat ere eskaintzeko asmoa dute. 

 Arrasate   Euskara eta elebiduna

 Maider • 665118572 • dokeikastaroak@gmail.com 

 http://dokeantzerkitaldea.blogspot.com/ 

10. DEJABU ANTZERKI KONPAINIA

Ikastaro trinkoak (10 eta 20 ordu artekoak) Dejabu-k gonbidatutako irakasleekin. 

Antzerkiko profesionalei edo talde amateurrei daude zuzenduta eta gai anitzak jo-

rratzen dituzte: aktore teknikak, sormen prozesuak etab. 

 Orereta   Euskara eta elebiduna

 Miren Alcalá • 675703444 • miren@dejabu.eus

 http://dejabu.eus/konpainia 

11. ZESTOAKO ARTE ESZENIKOEN ESKOLA  
 (EROMEN PRODUKZIOAK ELKARTE ARTISTIKOA)

6 urtetik aurrerako haur eta nerabeei zein helduei zuzendutako ikastaro erregu-

larrak (astean behin). Antzerki-sorkuntza ekintzatik eta gorputzetik bideratzen 

dute, hasieratik testua baliatuz baino; eta garrantzi handia ematen diote sorkuntza 

prozesuari bere osotasunean. Beste batzuen artean, Michael Chejov eta William 

Leytonen teknikak lantzen dituzte. Interpetazioaz gain, jantzigintzan eta atrezzoan 

interesa dutenentzat ere ikastaro bat eskaintzen dute. Parte hartzeko ez dute es-

perientziarik eskatzen.

 Zestoa   Euskara eta elebiduna

 Goizane Barroso • 636906737 • eromenprodukzioak@gmail.com

 https://www.facebook.com/Eromen-Produkzioak-636267879785848/ 
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12. ZURRIOLA ANTZERKI ESKOLA

Ikastaro erregularrak (astean behin) Zurriola Eskolako (beste eskola batzuetako 

ikasleek ere parte har dezakete) ikasleei zuzenduta, LH3tik batxilergoraino. Ho-

nako gai hauek lantzen dituzte adinaren arabera: Mimoa (LH3), klown (LH4), testu 

hastapena (LH5), testua, antzezlana (LH6), inprobisaketak (DBH1), dantza (DBH2), 

sorkuntza (DBH3), antzezlana (DBH4).

Horretaz gain, adin ezberdinetako 5 talde amateurrekin egiten dute lan. Taldearen 

egoeraren arabera, testua, klown, kabareta eta sormena (ikasleek testua idaztea) 

lantzen dituzte.

 Donostia   Euskara

 Joserra Fachado • 617903227 • jrfachado@gmail.com

 Oihana Maritorena • 619354208 • zurriantzerki@zurriolaikastola.eus 

13. APROPOX

Alor guztietarako formazioak, 10 urtetik gorako haur, nerabe, gazte eta helduen-

tzat. Ikastetxeei, enpresei eta publiko orokorrari antzerki formazio ezberdinak es-

kaintzen dizkie. 

 Aretxabaleta   Euskara, elebiduna

 Iurgi Etxebarria • 615791321 • i.urgi@hotmail.com

 https://apropox.com/es/ 

14. IRAZAN ANTZERKI ESKOLA  
 (IRAZAN ANTZERKI GUNEA) 

Ikastaro erregularrak 6 eta 18 urte arteko haur eta nerabeentzat (astean behin). 

Helduekin ikastaroa hilabetean behin, asteburu intentsibo bat. Horretaz gain, haur, 

nerabe eta helduentzat asteburuetan ikastaro trinkoak antolatzen dituzte, gonbida-

tutako irakasleen bidez.

 Oñati   Euskara

 Josu Zubia • 659031036 • irazantaldea@gmail.com

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009002818548 
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15. ANTZERKI IRAKASLE AUTONOMOA:  
 IRENE HERNANDO 

Ikastaro erregularrak eta trinkoak eskaintzen ditu haur, nerabe eta helduentzako. 

Antzerki fisikoan (Jaques Lecoq-en pedagogia) oinarritutako teknikak lantzen ditu 

batez ere.

 Donostialdea - Eibar   Euskara

 Irene Hernando • 639911175 • ireneibar@gmail.com

16. TAE: DONOSTIAKO ARTE ESZENIKOEN TAILERRA

16 urtetik gorako gazte eta helduentzat goi-mailako antzerki eskola: 3 urteko ikas-

taroa eskaintzen dute. Ez dago sarrera probarik. 

 Donostia   Elebiduna

 Belén • 656792502 • belentxoc@telefonica.net

 https://taedonostia.com/aet.html 

17. OIARTZUNGO ANTZERKIZALEAK 

Ikastaro erregularrak haur, nerabe eta helduekin (astean behin). 

 Oiartzun   Euskara eta elebiduna

 Lur Korta • 651701987 • lurkorta@gmail.com

 https://oiartzungoantzerkizaleak.eus/ 

18. UNEA: UNIBERTSITATEKO ESZENA ARTEAK

Ikastaro mota edo espezialitatea: Unibertsitateko ikasle, irakasle eta interesa duen 

18 urtetik gorako edonori zuzenduta daude: 20/30 ordu inguruko (astean saio bat) 

ikastaro trinkoak eta “master class”-ak (egun batekoak, ordu t’erdi), zein liburu 

aurkezpenak antolatzen dituzte eta arte eszenikoen sorkuntzara bideratuta daude.

 Donostia   Elebiduna

 Esther Uria • 609594380 • mariesther.uria@ehu.eus / uneagunea@gmail.com



10Euskal antzerki eskolen direktorioa — EHAZE-Antzerkizale elkartea 

19. ANTZERKI IRAKASLE AUTONOMOA:  
 JOXEMARI BERASTEGI ANTZERKI

Haur eta nerabeentzat ikastaro erregularrak eskaintzen ditu ikastetxeetan eta ikas-

tetxeetatik kanpo. Urnietako herritarrekin kale-antzerkia sortzen du.

 Urnieta    Euskara

 Joxemari Berasategi • 606265382 • j.berasa1@gmail.com

20. LEGALEON-T ANTZERKI TAILERRAK

7-11 urte arteko haurrentzat eta 12-17 urteko gazteentzat ikastaro erregularrak (as-

tean behin, ordu t-erdi eta bi ordu). 18 urtetik gorakoentzat ikastaro erregularrak 

(astean behin, bi ordu): hastapena eta sakontze.

 Irun   Elebiduna

 Esperanza Lopez • 676388250 • legaleont@legaleont.com/ espelega@gmail.com

 http://legaleont.com/talleres 

21. DONOSTIA KULTURA

2020-2021 ikasturtean 16 urtetik gorako gazte eta helduentzat hiru-hilabeteko ikas-

taroak antolatu dituzte, 14 ordukoak. Antzerki arloan, hastapena eta aurreratua, eta 

horrez gain, Clown ikastaroa. 

 Donostia   Euskara

 Amaia Olano •  • amaia_olano@donostia.eus / kulturekintza@donostia.eus/ 

 https://www.donostiakultura.eus



22. BOROBIL TEATRO ESTUDIOA 

Ikastaro erregularrak haur (7-13 urte), gazte (14-18) eta helduentzat (+18) . Antzer-

ki fisikoa (Jaques Lecoq-en pedagogia) eta inprobisazioa lantzen dituzte, besteak 

beste. Diziplina artistiko desberdinetan espezializatutako ikastaro trinkoak ere es-

kaintzen dituzte asteburuetan.

 Donostia     Elebiduna

 Anartz Zuazua • 656759557 • borobilpro@gmail.com

 https://borobilteatroa.eus/eu/clases-de-teatro-en-san-sebastian/ 

23. DINAMOA SORMEN GUNEA  
 (AZPEITIAKO KULTURAZ KULTUR KOOPERATIBA)

Haur (7-11 urte), nerabe (12-17) eta helduentzako (17+) ikastaro erregularrak: Alaitz 

Olaizola, Xanti Agirrezabal eta Amancay Gaztañaga irakasleen eskutik, astean 

saioa bakarra. Horrez gain, beste hainbat kultur jardueraren sustatzaile dira: Euskal 

Antzerki Topaketak, Antzerki sormen erresidentziak, “Hitzaren eskola”, diziplina ar-

tistiko ezberdineko ikastaro trinkoak, eta abar. 

 Azpeitia (Azpeitiko Dinamoan)    Euskara

 Aitor Bengoetxea • 674165682 • abengoetxea@kulturaz.eus 

 https://dinamoa.eus/ 
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2. BIZKAIA

01. KURKULUXETAN ANTZERKI ESKOLA  
 (KULTUR ELKARTEA, BILBO)

Lehen hezkuntza eta dbh-ko ikasleei ikastaro erregularrak ikastetxeetan eta hortik 

kanpo, kafe antzokian. 

 Bilbo   Euskara eta elebiduna

 Koldo Zelestino • 662472746 • umegunea@gmail.com

 https://www.kurkuluxetan.eus

02. ANIMA ESKOLA:  
 ANTZERKI, DANTZA ETA ZINEMA ESKOLA (BIZKAIA)

Esperientziarik gabeko haur, nerabe zein helduentzako ikastaro erregularrak eta 

profesionalentzatko goi-mailako antzerki ikastaroak. Ikastaro trinkoak ere bai. An-

tzerkiaz gain, zinema (gidoigintza, etab.) eta dantza ikastaroak eskaintzen dituzte, 

diziplina eta teknika ugarirekin.

 Erandio   Elebiduna

 Nerea Larrazabal • 618079618 • nerelar@live.com

 https://www.animaeskola.com/ 

03. ESADD DANTZERTI ADDGE (BIZKAIA)

Antzerki eta dantzako goi-mailako eskola. Antzerkian interpretazio espezialitatea 

eta dantzan koreografia zein interpretazioa eskaintzen dute. Bi karrerek 4 urteko 

iraupena dute eta sartzeko sarrera proba gainditu behar da. Dantzarako aurretiko 

maila bat edukitzea eskatzen da.

 Bilbo   Elebiduna

 Igor Razquín • 946570600 • administraritza@dantzerti.eus

 http://www.dantzerti.eusIrakasle autonomoa: 



13Euskal antzerki eskolen direktorioa — EHAZE-Antzerkizale elkartea 

04. OIHANE ENBEITIA 

Ikastaro erregularrak (astean behin) Gernika-Lumoko Seber Altube ikastolan, LH 

eta DBH-ko ikasleei zuzenduta. Eskolaz kanpoko eskaintza kontsideratzen da. 

 Gernika-Lumo    Euskara

 Oihane Enbeitia • 667738115 • oihaneenbeita.g@gmail.com

05. ARTEDRAMA EUSKAL LABORATEGIA

Ikastaro trinko bat urtean behin, pazko astean: 6 eguneko iraupena du, guztira 48 

ordu (eguenean 8). Edonork parte har dezake.

 Aulesti (Lea espazioa)    Euskara

 Iasone Parada • 615779511 • info@artedrama.com

06. MAMARRO ANTZERKI TAILERRA

Gernikako institutuko DBH-ko ikasleei zuzendutako ikastaro erregularrak: astean 

behin, ordu t’erdi. 

 Gernika     Euskara

 Eneritz Artetxe • 605767447 • artetxe.e@gmail.com

07. ARROPAINEKO ARRAGUA

Arragua sorkuntza gune bat da eta 5-12 urteko haurrentzat “Espazioa eta Gauzak” 

delako programa baten barruan ikastaro trinkoak antolatzen dituzte, gonbidatutako 

antzerki profesionalen eskutik. 

 Lekeitio    Elebiduna

 Maider Illana • 607745870 • info@arragua.org

 http://www.arragua.org/
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08. BAI BIZKAIKO ANTZERKI IKASTEGIA

Aktore profesional izan nahi dutenentzat goi-mailako antzerki eskola (parte hartu 

ahal izateko 17 urte eduki behar dira gutxienez, eta ez dago sarrera probarik). Me-

todologia malgua eta anitza da, pedagogia askotan oinarritzen dira. Horrez gain, 4 

urtetik gorako haur eta gazteentzat ikastaro erregularrak (astean behin, ordu t’erdi 

edo bi) antolatzen dituzte, baita helduentzako ere (astean behin, 2 edo 3 orduko 

saioak).

 Barakaldo   Elebiduna

 Joseba Lazkano • 944389096 • info@bai-bai.net

 http://bai-bai.net
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3. ARABA

01. SALA BARATZA ARETOA

Arte eszenikoei lotutako diziplina anitzak lantzen dituzte, ikastaro erregular eta trin-

koen bidez, formakuntza anitzeko irakasleen esku. Antzerki topaketak (Zurrunbilo 

jaialdia, adibidez) eta erresidentzia artistikoak ere antolatzen dituzte.

 Gasteiz   Elebiduna

 Unai Lopez de Armentia • 647164449 • unai@salabaratza.com

 http://salabaratza.com/ 

02. AZALA SORKUNTZA ESPAZIOA

Diziplina artistiko anitz (Arte Eszenikoak, Literatura…) eta  kulturaren alorreko sor-

men prozesu zabalei zuzendutako egonaldiak kudeatzen dituzte. Horrez gain, lan-

detxea ere bada.

 Lasierra (Erriberagoitia)    Euskara, elebiduna

 Idoia Zabaleta • 637213649 • azala@azala.eus

 https://www.azala.eus/ 

03. GARAION SORGINGUNEA: SORKUNTZA ESPAZIOA

Natura, Sorkuntza eta Ondare Soziala bultzatu eta elkar-elikatzera bideratutako 

proiektu zabalentzako espazio bat da. Egonaldi artistikoak kudeatzen dituzte dizi-

plina anitzetako artista eta taldeentzat. 

 Ozaeta (Otaza auzoa, Arabako Barrundia)   Euskara, elebiduna

 Amaia Gabilondo • 627119096 • garaionsorgingunea@gmail.com
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04. OIHANEDER EUSKARAREN ETXEA -  
 GASTEIZKO KAFE ANTZOKIA

Diziplina ezberdinetako jarduerak antolatzen dituzte, sortzaile gazteei zuzenduta, 

batez ere amateurrei: “Gazte sortegiak” sorkuntzarako eskola, adibidez. Etorkizu-

nean Gasteizko “Kafe Antzokia” izateko proiektua garatzen dihardute.

 Gasteiz   Euskara

 Amaia Kerexeta • 615986832 • info@lazarraga.eus

 https://oihaneder.eus
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4. NAFARROA

01. NAFARROAKO ANTZERKI ESKOLA

Aktore profesional izan nahi dutenentzat goi-mailako antzerki eskola da (parte hartu 

ahal izateko 17 urte eduki behar dira gutxienez eta sarrera proba gainditu). Horretaz 

gain, antzerki hastapenerako ikastaro erregularrak antolatzen dituzte haur (4 urtetik 

aurrera), gazte eta helduentzat; eta baita profesional zein amateurrentzat ikastaro 

trinkoak ere, udaran. Ikastetxeei zuzendutako ikastaroak antolatzen dituzte.

 Iruña   Elebiduna

 Fuensanta Onrubia • 948229239 • formacion@laescueladeteatro.com

 http://www.laescueladeteatro.com

02. TEATROLARI

Diziplina anitzeko (antzerkia, dantza, ahotsa..) goi-mailako eskola bat da, Jorge 

Eines, Stella Adler edo Eugenio Barba bezalako maisuen pedagogoian oinarritzen 

dena. Ikastaro erregular zein trinkoak eskaintzen ditu haur, gazte eta helduentzat: 

Clown-a, inprobisazioa, zirkua, dantza, kantua, etab. 

 Iruña   Elebiduna

 Maialen Sanchez • 722871068 • info@teatrolari.com

 https://teatrolari.com/ 

03. ANTZERKI IRAKASLE AUTONOMOA: 
 MONIKA TORRE

Ikastaro trinko eta erregularrak, ikastetxe edo zentro kulturalei zuzenduta: Lau ur-

tetik aitzina duten haurrentzat jolas dramatikoa, gazte eta helduentzako antzerki 

tailerrak, maila guztientzat. 

 Bera eta Iruña   Euskara, elebiduna

 Monika Torre • 627301462 • monikatorrem@gmail.com
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04. ALAITZ BHI: BARAÑAINGO MUSIKA  
 ETA ARTE ESZENIKOEN BATXILERGOA

Musika eta Arte Eszenikoak ikasketa-planean barne biltzen dituen batxilergorako 

proposamena.

 Iruñea (Barañain)   Euskara

 Aritz Estibez • 699259019 • aestivez@educacion.navarra.es
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5. IPAR EUSKAL HERRIA

01. ITZULI

Ikastaro trinkoak antolatzen dituzte ikastetxeetan (16 ordu ingurukoak) 8 urtetik 

aurrerako haur eta gazteentzat.

 Baiona    Elebiduna (Euskara eta frantsesa)

 Maryse Urruty • +(0033) 679832519 • itzulikia@gmail.com

 https://www.facebook.com/ItzuliKonpainia 

02. URRUÑAKO ANTZERKI ESKOLA

Herriko lehen hezkuntzako haurrei zuzendutako ikastaro erregularrak (astean behin, 

ordu t’erdi).

 Urruña (Lapurdi)    Euskara

 Unai Villacorta • +(0033) 636824195 • uantzerkieskola@gmail.com 

 Ixabel Etxeberria • +(0033) 643078404 • uantzerkieskola@gmail.com 

 https://www.facebook.com/urrunako.antzerkieskola.5/ 

03. AXUT!

Ipar Euskal Herriko ikastetxeetako ikasleentzat (lehen eta bigarren hezkuntza) an-

tolatzen dituzte tailer trinkoak, 10 eta 30 ordu artekoak. Haien metodologiaren in-

guruko txosten pedagogikoak sortzen dituzte ikastetxeetako irakasleei zuzenduta.
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