
ARAUDI OROKORRA
1. artikulua: Xedea
Baionako Hiriak, bere partaideekin batera, Frantzia eta Espainiako Euskal herri osoko artista amateurrei zuzendu   
« Bayonne Live » musika lehiaketaren 4. alea antolatzen du, 2017ko martxoaren 3tik apirilaren 7ra.  

2. artikulua: Lehiaketaren forma eta izaera 
Bayonne Live musika mota guziei, hizkuntza guziei bai eta talde mota guziei (bakarlariak, bikoteak, taldeak) irekia zaien gaur 
egungo musika lehiaketa da. 

3. artikulua: Baldintzak 
Honako baldintzak bete behar dira lehiaketan parte hartzeko:
 •12 urte baino gehigokoa izan1, beste adin mugarik gabe,
 • jatorrizko sorkuntzak 30 minutuz bederen aurkeztu,
 • disketxe edo produkzio etxe batekin (disko edo birak) kontratu bat izenpetu 
    duten taldeek ezin dezakete parte hartu. 

4. artikulua: Parte hartzeko
Izen emateak 2016ko azaroaren 1etik 2017ko urtarrilaren 1era egin daitezke. Haien hautagaitzak aurkezteko, musika taldeek 

hautagaitza dosiera deskargatu beharko dute Hiriaren gunean edo mailez ondoko helbidera eskatu  bayonnelive@bayonne.

fr eta berriz bidali. 
 • Edo postaz igorriz helbide honetara:
     Ville de Bayonne – Direction Événementiel Animation
     BP 6004 - 64109 BAYONNE CEDEX
 • Edo mailez: bayonnelive@bayonne.fr.

Hona nola osatu behar den tzuli beharreko dosiera:
 • Izen emate orria ongi beterik eta izenpeturik, 
 • Araudi hau ongi beterik eta izenpeturik,
 • EP edo internet estekak (jatorrizko 2 obra) 
 • Kantuen testu batzuk, bai eta, hala behar izanez gero hauen itzulpena 

 • Taldearen biografia

Artículo 5: PRESELECCIÓN DEL DOSSIER

Aitzin hautaketa bat burutuko du epaimahai batek dosieretan oinarrituz. Helburua, Live finalerdiak antolatzeko 12 eta 
16 talde aitzin hautatzea da. Aitzin hautaketa honen emaitza 2017ko otsailaren 3an jakinaraziko da, Bayonne Liveko 
2016 aleko finalistek Magnéton emanen duten kontzertuaren karietara. Aitzin hautatutako taldeak mailez, postaz eta/
edo telefonoz abisatuak izanen dira.  

 1 18 urte peko kideei dagokienez, legezko tutoreak izenpetu parte hartzeko baimena eskatua izanen da.  



6. artikulua: Bayonne Live 4 finalerdien antolaketa
Dosieraren arabera aitzin hautatu 12 edo 16 taldeak 4 multzotan banatuak izanen dira. Talde bakoitzak zuzenean joko 
du haren finalerdiaren karietara 2017ko martxoko ostiral gau batez. Gunera 12:00 etorri beharko du soinu entseguak 
burutzeko gisan. Talde bakoitzak bere material propioarekin joko du (Musika tresnak adib: gitarra + anpli, bateria etab.).
Epaimahaia eta publikoaren aitzinean, talde bakoitzak bere sorkuntza pertsonalak baizik ez ditu aurkeztuko.  
Emanaldiak 20 eta 30 minutuarteko iraupena izan beharko du.  
Baionako Hiriak  soinu eta argi sistemaz bai eta cateringetaz arduratuko diren jendeak aurkituko ditu.  
Multzo bakoitzeko irabazlea, 4 kide ofizialek eta egunean berean ustekabean zortean tiratu publikoko pertsona batek 
osatu epaimahak du hautatuko.

7. artikulua: Bayonne Live finalaren antolaketa
Finala 2017ko apirilaren 6an, ostegunarekin burutuko da, Baionako unibertsitatean antolatu « Printemps de la Fac »  
ekitaldiaren karietara. 
Zortean tiratua izanen da taldeak tauladaren gainean agertzeko ordena. Setak 30 minutu iraunen du eta taldearen 
sorkuntza pertsonalez besterik ez da osatua izanen. Finalerdietan bezala, talde bakoitzak bere material propioarekin joko 
du (Musika tresnak adib: gitarra + anpli, bateria etab). Baionako Hiriak  soinu eta argi sistemaz arduratuko diren jendeak 
aurkituko ditu bai eta cateringak hornituko. 
Irabazlea, 4 kide ofizialek eta egunean berean ustekabean zortean tiratu publikoko pertsona batek osatu epaimahak 
hautatuko du.

8. artikulua: Saria
Irabazleak eszena handian joko du Baionako Musikaren Bestaren karietara, 2017ko ekainaren 21ean, afitxako izen  
handiaren lehen partean eta 900 €-ko sari bat irabaziko du. Beste finalistek 250 €-ko saria eskuratuko dute.

9. artikulua: Ardura baztertzea 
Antolatzaileak ez du neholako ardurarik, berak nahi gabean, lehiaketaren zati bat edo osoki aldatua, gibelatua edo  
ezeztatua baldin bada. 

10. artikulua: Irudi eskubideak eta egile eskubideak 
Araudi hau onartuz eta Bayonne Live lehiaketan parte hartuz, hautagaiek Baionako Hiriari haien emanaldia(k)  
lehiaketaren karietara argazkitan hartzeko edo filmatzeko baimena ematen diote bai eta Baionako Hiriak ekoiztu  
argitalpen, euskarri edo erakusketa guzientzat argazki edo bideoak zehaztugabeko garai batez erabiltzeko ere.   

11. artikulua: Orotarikoa
• 11.1 Talde lehiakideak kanporatuak izan daitezke portaera ezegokia eta/edo usadio zuzenak eta/edo ordena  
    publikoari kalte egin badiete. 
• 11.2 Taldeak tauladaren gainean arituko dira frantses eta espainol Euskal Herriko musika mundua sustzea xede   
    duen lehiakieta baten karietara. Hori dela eta, ezingo dute neholako ordainketarik eskatu.

...........n, 2016ko ..............(a)n egina 

Kideen deitura eta izenpetzeak:



GURASOEN BAIMENA
Bayonne Live-n parte hartzeko

Nik:
Deitura: ……………………………………………………………………………………
Izena:……………………………………………………………………………………..
Helbidea :……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Ondokoaren legezko tutore gisa:
Deitura: ……………………………………………………………………………………
Izena:……………………………………………………………………………………..
Helbidea :……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………En: 

A …………… de …………………… de …………………….

...........n:
…………………………………………………………………
2016ko ..............(a)n egina:
…………………………………………………………………
Izenpetzea: (« Lu et approuvé » idatz izenpedura aitzin)

Adierazten dut nire adingabeko haurrak  “Bayonne Live” 2017 lehiaketan 
parte hartzen duela, araudiak zehaztu baldintzei jarraikiz. 



Taldea / artistaren izena:…………………..……………………………

Musika mota: ………………………………………………………………

Erreferentearen izen / deiturak: ………………………………………….

Tel. ………………………………………………………………………

Mail: ………………………………………………………..

Helbidea: …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Internet gunea: ……………………………………………………………..

Taldearen osaera (adib: gitarrista 1, kantari 1…):

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
Aitzinetik eskertzen zaituztegu zehaztea taldeko kide bat Baionan bizi dela. 

IZEN EMATE FITXA

Ondokoek agertu behar dute dosierean:
        • Izen emate fitxa ongi beterik,
 • Taldeko kideek data eman ondoren izenpetu araudia,
 • EP bat edo internet estekak (nahitaezkoak dira jatorrizko 2 sorkuntza),
 • Taldearen biografia.

Taldeko erreferenteak ziurtatzen du araudia, izen emate modalitateak ikusi dituela eta 
taldekideei 
helarazi dizkiela. Guzien izenenan hauen errespetatzera hitzartzen da. 
 
...........n, 2016ko 
..............(a)n egina 
Izenpetzea: (« Lu et approuvé » idatz izenpedura aitzin)


