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Ikus-entzunezkoak

Azken denboraldian Interneten zabaldu den fenomeno berria da LipDub-a, edo kanta batekin
egiten den antzezpen kolektiboa. Euskarak biziberritzen jarraitzeko jostailu berriak behar ditu

uneoro, eta Eibarren antolatu duten lehen LipDub lehiaketak haize freskoa emango dio.

HARTU BIDEOKAMERA, bildu lagun taldea, eta
aukeratu kanta. Kalea, unibertsitatea edo lan-
tokia antzeztoki apartak izan daitezke. Egin
beharreko antzezpena ongi planifikatu graba-
tzen hasi aurretik, etendurarik gabe egingo
baita dena. Hitz gutxitan esateko, abesti bate-

kin ongi pasatzeko koreografia jendetsua egi-
tea, horixe da LipDub bat.

Jatorria AEBetan dauka Internet bidez
hedatu den fenomenoak. 2006an agertu zen
lehenbizikoz LipDub terminoa sarean
–ezpain bikoizketa esan nahi du–, eta orduz

Lander Muñagorri

LipDub, euskararen jostailu

Goiko irudian, Nafarroako Unibertsitatean grabatutako LipDuba. 400 lagun ingururekin, orain arte egin den handiena da.
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geroztik asko hedatu da. Hala ere, fenomeno-
ak azken hilabeteetan izan du zabalkunderik
handiena. Hastapenetan unibertsitateko ikas-
leek egiten zituzten LipDubak, euren fakulta-
tean zeinen ongi pasatzen zuten erakusteko.
Mundu guztiko unibertsitate askok daukate
euren fakultateetan grabatutako LipDuben
bat, baita Nafarroako Unibertsitateak ere.
Wikipediak eskaintzen dituen datuen arabera,
Iruñean grabatutako LipDuba da gainera
jende gehien biltzeagatik errekorra daukana,
400 pertsona inguru. Ikasleen ekimenetik
sortutako fenomenoa izanda, Internet bidez
unibertsitatea saltzeko balio izan du. Orain
fenomeno hori enpresetara ere hedatu da,
marketinerako tresna bihurtu baita LipDuba.
Baina lan artistiko bezala har daitekeen hei-
nean, lehiaketak ere sortu dira.

Eibar, aitzindari
Euskara lasterketa honetara berandu ez iris-
tea, eta ahal bada aurrea hartzea da Eibarren
antolatu berri duten lehen LipDub lehiaketa-
ren helburua. Hemen oraindik erabat zabaldu
gabe dagoen fenomenoa da, eta “aukera poli-
ta da oraindik hemen erdal kantekin apenas
egiten denari aitzindaritza hartzea”, dio Josu
Mendikute Eibar.org-ko partaide eta lehiake-
taren antolatzaileak.

Euskal kantak eta euskara bera Interneten
zabaltzeko erreminta izan daiteke lehiaketa.
Baina hori baino garrantzitsuagoa da jendeak
euskararekin gozatzea eta ongi pasatzea.
Aurretik ere LipDub batean parte hartutakoa
da Mendikute, eta esperientzia haren oroitza-
pen polita dauka. “Nolabaiteko tentsioa dau-
kazu zure gain, eszenifikazioan zerbait txarto
egiten baduzu grabazioak berriz hasi behar
baitu”. Ikus-entzunezko bestelako lanetan
errealizazioan aldaketak egin daitezkeen
bezala, LipDubean puntu guztiek ondo defi-
nituta egon behar dute hasieratik.

Lehiaketa antolatzeko ekimena Eibarko
Udalak hartu zuen, Junkal Txurruka euskara
teknikariak Donostian egindako LipDub bat
ikusi zuenean. Citröenek antolatutako lehia-
keta baterako grabatu zuten bideoa Euskal
Herri guztitik etorritako hainbat gaztek. Tar-
tean zegoen Josu Mendikute ere. Gaztela-
niazko kanta batekin egindako lana zen, eta
Txurrukak hura ikustean, halako ezer euska-
raz eginda ote zegoen galdetu zuen. “Inter-
neten ez dugu halako ezer euskaraz topatu”
ziurtatu du Mendikutek. Horrela hasi ziren
euskal kantagintzarekin egindako LipDubak
bultzatzeko ekimenarekin.

Saria Eibarko merkatariek jarriko dute:
dendetan gastatzeko 5.000 euro eta beste
1.000 euro eskudirutan. “Guk merkatariei
Eibar Euskal Herrian Internet bidez erakus-
tea eskaini genien”, oinarrietako bat Eibarren
grabatutako bideoa izatea baita. LipDubak
marketinarekin duen harreman estua man-
tenduko du, beraz, lehiaketan. Kasu honetan,
marketinerako produktuak euskara eta Eibar-
ko kaleak izango dira.

Ikusleen partaidetza
Lipduba web 2.0-aren ondorengoa den alde-
tik, lehiaketaren epaian jendearen parte-har-

LipDub

Hastapenetan unibertsitateko
ikasleek egiten zituzten

LipDubak, euren fakultateetan
zeinen ongi pasatzen zuten

erakusteko. Orain fenomenoa
enpresetara ere hedatu da,
marketinerako tresna gisa

Goiko argazkietan, Eibarko LipDub lehiaketan parte hartuko duen talde batek egindako grabaketa ageri da. Etendurarik
gabe, plano bakarrean grabatzen dira mota honetako bideoak, eta horregatik, parte hartzen dutenek ondo ikasi behar
dute koreografia, huts eginez gero zerotik hasi behar baita. Youtube bezalako webguneetan mundu osoko LipDubak
aurki daitezke. Laster, Eibarko eta Deba Goienean antolatu asmo duten lehiaketei esker, euskaraz egindakoak ere
ikusgai izango dira.
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tzeak ere zerikusi handia izango du. “Jendeak
irabazlea aukeratzea nahi dugu, nahiz eta
epaimahai bat ere egongo den”. Bideoak
Youtuben eskegiko dira, eta une horretatik
bertatik jendeak bozka emateko aukera edu-
kiko du. Finalera hiru bideo iritsiko dira, eta
jendeak aukeratuko ditu. Ekitaldi jendetsu
batekin amaituko da lehiaketa –hala espero
dute behintzat antolatzaileek–, Eibarko Coli-
seo antzokian. Beraz, sortzez sareko ekimena
baldin bada ere, LipDuba plazara, kalera, jen-
dartera ekarriko dute Eibarren.

Urrian egingo den finalera bertaratuko
den jendeak garailea aukeratu ahal izango du,
epaimahaiarekin batera, %50ean. Lanaren
kalitate artistikoa kontuan hartzeaz gain,
bideo hori ezagutarazteko euskararen erabile-
ra eta herria nola erakusten duen ere aintzat
hartuko da.

Apaltasunean, eraginkor
Euskara sustatzeko ez da dirutzarik gastatu
behar, baliabide gutxirekin eta irudimenare-
kin aurrerapauso handiagoak eman daitez-
keela iruditzen zaio Josu Mendikuteri. Hain-
bat erakundek egiten dituzten kanpainak
baino baliagarriagoak dira era honetako eki-
menak, jendeak hizkuntzarekin jolastu, entre-
tenitu eta gozatu beharra baitauka. Hala ere,
antolatzaileari hurrengo urtean bigarren edi-
ziorik egongo ote den galdetuta, ez du ezer

ziurtatu. “Bigarren edizioren bat egotea
baino garrantzitsuagoa da euskara halako
fenomeno berrietara garaiz heltzea eta ideia
freskoak edukitzea”.

Orain artekoan, lehiaketak erantzun ona
izan du. Bost parte-hartzailek eman dute
izena oraingoz –uztailaren 19a izango da
lanak aurkezteko azken eguna–, eta dagoene-
ko hiru LipDub grabatu dira. Gainera, eki-
menak Euskal Herriko beste leku batzuetan
ere jarraipenik izango duela dirudi, Goienak
beste hainbeste egiteko asmoa baitauka Deba
Goienean, hamargarren urteurrena ospatze-
ko. Dantza, euskal kantak, bideoa eta tekno-
logia berriak uztartuz, zeresana eta zer ikusia
izango da aurrerantzean ere. n

LipDub

Orain artekoan, Eibarko LipDub
lehiaketak erantzun ona izan du.

Bost taldek eman dute izena
oraingoz eta dagoeneko hiruk
grabatu dute. Segida izango du

gainera ekimenak, Deba
Goienean antzeko lehiaketa

prestatzen ari baitira


