
AIEBEKAK 2022/23 DEIALDIA

AIE erakundeak, La Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España, bere 
Asistentzia eta Kultura programaren baitan, 2022/2023 ikasturterako ondorengo deial-
diak egiten ditu: 

Musika-Ikasketak Burutzeko edo Zabaltzeko 105 AIE BEKA,
horrela banatuta:

• 12 AIE Beka 600 €-rainoko zenbatekorekin, ondorengo eskoletara zuzendutakoak:
 — Bartzelonako Aula de Música Moderna i Jazz 4 AIEBEKA
  Fundació Conservatori del Liceu
  Beka horietako bi Ricard Roda bekak izango dira
 — Escuela Fundación Cristina Hereen 4 AIEBEKA
  de Arte Flamenco (4 beka horiek 2 beketan batu ahalko dira, 1.200 € bakoitzeko)
 — Escuela de Música Joaquín Turina, Sevilla 2 AIEBEKA
 — Escuela Popular de Música y Danza, Madril 2 AIEBEKA

• 44 AIE Beka 600 €-rainoko zenbatekorekin, ondorengo zerrendaren arabera banatutako  
 hamahiru REEM sarearen eskolei zuzendutakoak:
 — Escuela de Nuevas Músicas, Madril 4 AIEBEKA
 — Estudio Escola de Música, Santiago de Compostela 4 AIEBEKA
  Egoera jakinetan eskolak matrikula egiteko gutxieneko
  ikasgai kopurua ezarri dezake
 — Taller de Músicos, Madril 4 AIEBEKA
 — Escuela de Música Creativa, Madril 4 AIEBEKA
 — Taller de Músics, Bartzelona 4 AIEBEKA
 — Escuela de Música Piccolo y Saxo, Logroño 4 AIEBEKA
 — Academia de Música Contemporánea, Madril 3 AIEBEKA
 — Conservatorio Mayeusis, Vigo 3 AIEBEKA
 — Escuela de Música y Baile Presto Vivace,  3 AIE BEKA
  A Coruña
 — Jam Session Escuela de Música, Bartzelona 3 AIEBEKA
 — Taller de Música Jove, Valentzia 3 AIEBEKA
 — Escuela Superior de Música 3 AIEBEKA
  Progreso Musical, Madril
 — Escuela de Música L'Interpret, Lérida 2 AIE BEKA

Hitzarmen horiei esker, eskola guztiek 56 beka horien zuzkiduran laguntzen dute, beka 
bakoitzaren zenbateko osoaren % 40ko ekarpenarekin. Bekaren zuzkidura osoak matrikula 
guztira betetzen ez badu, bekaduna aldeaz arduratu beharko da. Eskola bakoitzaren baldint-
za zehatzei buruzko informazio gehiago topatu daiteke euren web orrietan.

• 44 AIEBeka Musika-Ikasketak Burutzeko edo Zabaltzeko, ofizialak ez diren aukera 
askeko musika-eskoletara zuzendutakoak, Espainian zein atzerrian.

• 5 AIEBeka Musika-Ikasketak Burutzeko edo Zabaltzeko, 35 urtetik gorako AIE erakundeko 
bazkideei zuzendutakoak, ofizialak ez diren aukera askeko musika-eskoletan ikasteko, 
Espainian zein atzerrian. 

Espezializazio Handiko 27 AIE BEKA, horrela banatuta:

• 4.000 €-ko 5 AIEBEKA ofizialak ez diren musika-eskolentzat, Espainian zein atzerrian.  
 (Beka horietako bat Orkestra Zuzendaritza ikasketentzat zuzenduko da).

• 4.000 €-ko 4 AIEBEKA Escuela Superior de Música Reina Sofía eskolarentzat, Madril. 

• 6.000 €-ko 3 AIEBEKA Berklee College of Music (Boston, AEB) eskolarentzat.

• 4.000 €-ko AIEBEKA 1 Conservatori del Liceu zentroarentzat, Bartzelona,  
 goi-mailako ikasketa arautuei zuzenduta.

• 4.000 €-ko AIEBEKA 1 Taller de Musics zentroarentzat, Bartzelona, goi-mailako  
 ikasketa arautuei zuzenduta.

• 4.000 €-ko AIEBEKA 1 Alfonso X El Sabio Unibertsitatearentzat, Madril, Musika  
 Modernoko eta Jazzeko goi-mailako ikasketetara zuzenduta.

• 2.000 €-ko 2 AIEBEKA Jam Session Escuela de Música eskolarentzat, Bartzelona,  
 Rock Musikako goi-mailako ikasketetara zuzenduta. 

• 4.000 €-ko AIEBEKA 1 Escuela Superior de Música Creativa eskolarentzat, Madril,  
 Musikako goi-mailako ikasketetara zuzenduta.

• 1.000 €-ko 3 AIEBEKA Liverpooleko (Erresuma Batua) Liverpool Institute for  
 Performing Arts - LIPA zentroarentzat. Beka horiek goi-mailako ikasketen ikasleei daude  
 zuzenduta, zentroaren sarrera-proba ofizialak gainditu badituzte bere egutegiaren arabera.  
 Informazio gehiago: www.lipa.ac.uk

• 2.000 €-ko AIEBEKA 1 Jazz Tete Montoliu ofizialak ez diren musika-eskolentzat,  
 Espainian zein atzerrian.

• 2.000 €-ko 2 AIEBEKA Musikenerentzat, Donostia, Musikako goi-mailako ikasketentzat  
 zuzenduta Interpretazio Klasiko eta Jazz espezialitateetan.

• 1.350 €-ko 3 AIE BEKA Escuela Superior de Música de Catalunya (ESMUC)  
 eskolarentzat, Interpretazioko Ikasketa Aurreratua Masterra (MEAI) musika klasiko zein  
 garaikideko instrumentuentzat ikasten duten ikasleentzat zuzenduta. 

300 €-ko 6 AIE Beka Manuel de Falla Nazioarteko Ikastaroei zuzenduta, zeinak 
Granadako Nazioarteko Musika eta Dantza jaialdiak antolatzen dituen, ondorengo 

ikastaroetan parte hartzen duten ikasle aktiboentzat:

• Granako Jaialdiaren Eskola Barrokoa
• Analisi Musikala Ikastaroa
• Kantu Ikastaroa 
• Jondoa Egungo Musikan Ikastaroa 

AIE erakundeak Granadan bizi ez diren ikasleei emango dizkie beka hauek. Modalitate 
honetarako espresuki sortutako epaimahai batek hautatuko ditu ikasle horiek eta eskatzaileei 
emakidaren berri emango zaie 2022ko ekainaren 3tik aurrera. Zenbatekoak, matrikula eta 
egonaldi gastuak barne hartuko ditu 300 €-raino. Ikastaroen antolakuntzak ez du Granadan 
ostaturik eskaintzen, gastu hori ikasleak ordaindu beharko du zuzenean laguntzaren 300 €-en 
kontura. AIE erakundeak laguntzen ordainketa zuzenean bideratuko du beken hartzaileekin.

Manuel de Falla Nazioarteko Ikastaroei zuzendutako AIE Beken onuraduna izateko, dagokion 
irakasleak ikaslea aktibo gisa hautatu behar du, ikastaroaren baldintzen arabera.

Informazio gehiago hemen: Tel.: 661 672 366 | http://www.granadafestival.org
cursos@granadafestival.org

1. ESKATZAILEEN BALDINTZAK
AIE Beka bat jasotzeko aukera izango du jardunean dagoen musikaren edozein 

profesional edo ikaslek, instrumentua edo ikasketa modalitatea edonolakoa 
dela ere, ahotsa, orkestra-zuzendaritza edo teknologia berriak barne.

Ikasleek zein profesionalek Espainiako edo Europako beste herrialderen 
bateko herritartasuna izan behar dute, edo herrialde latinoamerikar batena 
Espainian legezko egoiliarrak badira. Espezializazio Handiko AIE Beken 
eskatzaileek, euren eskaerarekin eta gainerako dokumentuekin bate-
ra, azken ogasun-aitorpena bidali beharko dute, edo eduki ezean, bere 

gurasoena edo tutoreena.

2. ESKAEREN AURKEZPENA
Eskaera tramitatzeko, interesdunek on-line eskaera-inprimakia bete beharko 

dute eta www.aie.es/formación/becas-aie/ web orrian eskatzen den dokumentazioa 
erantsi beharko dute.

Eskaera eta dokumentazioa aurkezteko epea 2022ko apirilaren 22an amaituko da 
18:00etan. 

AIE erakundeak konfidentzialtasun zorrotzena mantenduko du eskatzaileek emandako 
datuen inguruan.

3. HAUTAKETA
AIE erakundeari dagokio eskaerak aztertzea eta hautatzea. Horretarako, epaimahai bereziak 
izendatuko ditu, ospe handiko profesionalek osatuko dituztenak, zeinak ebaluazio-irizpideak 
kontuan hartuko dituzten, eskatzaileen meritu akademikoak eta artistikoak, baita euren 
heziketa-eta lanbide-planak ere. Espezializazio Handiko Beken kasuan, epaimahaiak 
entzunaldira edo elkarrizketa pertsonalera deituko ditu kalifikazio espedientean puntuaziorik 
altuena jaso dituzten eskatzaileak.

4. JAKINARAZPENA 
2022ko uztailaren 13tik aurrera, AIE erakundeak eskatzaileei jakinaraziko die beka eman 
zaien edo ez, Manuel de Falla Nazioarteko Ikastaroei zuzendutako sei beken kasuan izan 
ezik, zeinen emakidaren berri ekainaren 3tik aurrera emango den.

5. EMAKIDA
AIE erakundeari dagokio bekak ematea; hortaz, ahalmena dauka edonori beka kentzeko 
dagozkion baldintzak betetzen ez baditu.

6. BEKADUNEN BETEBEHARRAK 
Oinarri hauetan agertzen diren baldintzak betetzea. Emandako beka idatziz onartzea, behin 
AIE erakundeak emakidaren jakinarazpen ofiziala igorrita. Onarpena bertan adierazitako data 
baino lehen egiten ez bada, bekari uko egin zaiola jakintzat joko da. Espezializazio Handiko 
bekadunek AIE erakundeak antolatutako kontzertu batean parte hartzeko konpromisoa 
hartuko dute idatziz.

Ezinbesteko baldintza da Espezializazio Handiko bekadunek beste erakunde baten beka 
bat ez izatea.

7. BEKEN ORDAINKETA
Aukera askeko eskolei zuzendutako AIE Beken kasuan, heziketa-gastuak gutxienez bekaren 
zenbatekoaren % 60-a bete beharko dute. 

AIE erakundearekin Lankidetza-Hitzarmen bat egin duten eskolei zuzendutako AIE Be-
ken kasuan, AIE erakundeak ikasketa zentroekin zuzenean bideratuko du bekei dagokien 
ordainketa. 

Beken emakidei dagozkien aipatutako zenbateko guztiak gordinak dira eta indarrean da-
goen zerga-araudiaren mende daude.

2022/2023 Beken deialdian garatutako oinarriak kontsultatu hemen: www.aie.es/formacion/
becas-aie
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