
 

 

Apirilaren 29a, Dantzaren Nazioarteko Eguna 
EAEko hamar gaztetik lauk dantzarekiko interesa dute, nahiz eta, 
gazteen artean, gutxiengoa izan ikuskizun-mota horretara 
doazenak.  

Dantzarekiko edo balletarekiko duten interesari buruz galdetu zaie 
EAEko 15 eta 29 urte bitarteko gazteei. Erdia baino gutxiago dira 
(hamarretik lau, zehazki) interes horri, 0tik 10era doan eskalan (0 interes-
eza izanik eta 10 erabateko interesa), 5etik gorako balorazioa eman 
diotenak. Batez bestekoa 3,5ekoa izan da.  

Hala ere, esan beharra dago biztanleria osoaren interes-maila ez dela 
gazteek adierazitakoaz oso bestelakoa: 3,9 (0tik 10erako eskala bera 
erabilita).  

Neska gazteek dantzarekiko interes handiagoa adierazten dute (4,6) mutil 
gazteek baino (2,5). Nolanahi ere, neskengan ere ez du arte-modalitate 
horrek interes-mailaren 5a gainditzen.  

Dantzarekiko interesa EAEko gazteengan (0tik 
10erako eskala) 
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Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, Kulturaren Euskal Behatokiak emandako 
datuetatik ab iatuta. 

 

Dantza-ikuskizunetara joateari dagokionez, hamar gaztetik batek dio 
horrelako ikuskizun batera joan dela azken urtean; gazteen %10ek diote 
dantza-ikuskizunen batera joan direla noizbait; eta %80k ez duela inoiz edo 
ia inoiz ikusi dantza-ikuskizun bat zuzenean ikusi.  

Gazte gutxi joaten da dantza-ikuskizunetara; hala ere, neskak sarriago 
joaten dira (%13,8 noizbait joan dira azken urtean) mutilak baino (%5,8). 



Gazteak azken urtean dantza-ikuskizunetara 
joatea (%)
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Dantza-ikuskizunetara joateari buruzko zifrak ere oso antzekoak dira EAEko 
gazteen artean (%9,7) eta biztanleria osoan (%9,3). 

Arte-jardueretan aktiboki parte hartzearen haritik, gazteen %39,8k 
aitortu dute jardueraren batean parte hartu dutela azken urtean. Egindako 
arte-jardueren artean, dantzak bosgarren tokia hartzen du, 
argazkigintzaren, musika-tresnaren bat jotzearen, pinturaren edo 
margotzearen eta idaztearen atzetik. Hau da, 15 eta 29 urte bitarteko 
gazteen %7,7k diote dantza-jardueretan aktiboki jardun dutela (ez ikusle, 
ezpada dantzari).  

Kasu honetan, sexuen arteko aldeak askoz ere handiagoak dira: gizon 
gazteen %2,7k baino ez dute parte hartu dantza-ikuskizunen batean; neska 
gazteen kasuan, parte-hartzaileak %12,8 dira.  



Gazteek azken urtean dantza-ikuskizunetan 
parte hartzea (%)

12,8

2,7

7,7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Emakume gazteak Gizon gazteak Gazteak, oro har

Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, Kulturaren Euskal Behatokiak emandako 
datuetatik ab iatuta. 

 

2007an eta 2008an EAEko ia 4.000 laguni egindako inkesta batetik 
eratorritako datuak dira horiek, Kulturaren Euskal Behatokiak emandako 
kultura-azturei, -praktikari eta –kontsumoari buruzko estatistikatik 
eratorriak. Datuen azterketa Gazteen Euskal Behatokiak gauzatu du.  

http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19130/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/

