2022

ESKAINTZA PEDAGOGIKO BERRIA

BISITA + SOINU
JOSTAILUEN TAILERRA
Ezagutu Soinuenea-Herri Musikaren
Txokoaren unibertso musikala. Bisita gidatuan
ikasleen parte hartzea bultzatzen dugu,
entzun eta ikusteaz gain, zure ikasleek
Museoko soinu-tresnak jo eta hots-jostailu
bat sortu ahal izango dute.

BISITA GIDATUA
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TAILERRA

MATERIAL DIDAKTIKOA

www.soinuenea.eus

Soinuenea eta Herri Musika
Soinuenea-Herri Musikaren Txokoak bere
sorreratik garatu izan ditu hainbat egitarau
pedagogiko. Bisita gidatuak matea izan da
haurrekin egin den lan nagusia baina beti
izan dugu helburu beste ekintza
ezberdinak garatzea. Azken urteetan
poliki-poliki dantza-joko tailerrak, hots
jostailu tailerrak, erromeriak, kontzertu
didaktikoak eta bestelakoak antolatu
ditugu.
Ekintza hauekin Soinueneak herri musikaren transmisioan eragile izan nahi du. Gaur
egun, edozein momentuan, mundu eta estilo guzietako musika entzuteko aukera
dugu. Honek eragin du, besteak beste, egiten den musika forma berrietan. Itxura
estetikoak gero eta estandarizatu eta “omologatuagoak” dira eta egiten eta
dastatzen dugun musikan, “herri” osagaiak bere garrantzia galdu du.

Bisita eta hots-jostailuen tailerra
Bisita gidatuan, soinu-tresnen
funtzionamenduari buruzko azalpenak
emateaz gain, nork, non, noiz eta zein
funtziorekin erabili diren ere azaltzen da.
Gidariak erakusketaren 400
soinu-tresna horietako batzuk zuzenean
joko ditu, hauek jotzeko aukera bisitariari
ere eskainiz. Bisita hots-jostailuen
tailer batekin osatu daiteke.

TAILERRAK: Hots Jostailuak
Eskaintzen dugun egitarau honetan eduki nagusia hots jostailu tailerren lanketa da.
Azkeneko urtetan egindako lanaren ondorioz bisita-tailerrak, gurera inguratuko diren
haurren adina kontutan hartuta antolatzen ditugu. Garai konkretu batean haurrari
hoberen datorkion hots-jostailua landuz.
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5-6 urte bitarteko haurrekin: Kalaka
● Materialak: zurezko hiru zati eta soka bat.
● Haurrak egiten duena: zurezko hiru zatiak margotu
eta sokarekin soinu tresna muntatu.
● Erabilera: jostailua batez ere hotsa ateratzeko
erabiltzen da, korrika doala jotzeko, deitzeko, zarata
ateratzeko…. Hotsa zurezko zatiak elkarren kontra
jotzerakoan ateratzen dute. Orokorrean musikaren alde
sinpleenak lantzen dira.
Eta horrela entzuten da (BIDEOA):
https://www.youtube.com/watch?v=ra3lfZ4xCVg

7-8 urteko haurrekin: Firringila
●
●
●

Materialak: bi zulo dituen zurezko zati bat eta soka
bat.
Haurrak egiten duena: zurezko zatia margotu eta
sokarekin soinu tresna muntatu.
Erabilera: Hotsa zurezko zatiak (botoi baten
antzekoa) jiraraztean haizea moztean ateratzen du.
Haurrak polili-poliki sokaren tentsioarekin jolasean
hasten da, hotsa atera ondoren suabeago edo
fuerteago eraginez hots agudo eta grabeak lor
ditzake.

Eta horrela entzuten da (BIDEOA):
https://www.youtube.com/watch?v=oVGAAA3bFdE

9-10 urteko haurrekin: Txulubita (abrikot hezurra)
● Materialak: abrikot hezurra.
● Haurrak egiten duena: abrikotak jan eta hezurra pareta edo
lurraren kontra gastatu zuloa lortu arte, ondoren barruko hazia
makiltxo batekin atera.
● Erabilera: Azkenean sortutako jostailua flauta bat bat,
poliki-poliki haurrak haizea behar bezala botatzen asmatzen du,
hotsa deitzeko edo zarata ateratzeko erabiltzen da.
Eta horrela entzuten da (BIDEOA):
https://www.youtube.com/watch?v=KeC-x8kVJYo
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11-12 urteko haurrekin: Burruna
● Materialak: zurezko taula eta soka
● Haurrak egiten duena: limekin zurezko taulari
forma eman eta soka jarri.
● Erabilera: lotutako soka bihurrituz bueltak eman
taulak haizea moztu arte hotsa ateraz.
Intentsitate ezberdinarekin eraginez hots grabe
eta agudoak lor daitezke.
Eta horrela entzuten da (BIDEOA):
https://www.youtube.com/watch?v=IGDRZLm9lrE

HELBURUA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jolasa, ikasteko eta hezitzeko eskaini eta erabili.
Herri musikaren bitartez, haur aktibo eta sortzaileak hezi.
Bertako herri musika eredu eta forma ezberdinei balorea eman.
Gaur egun oraindik bizirik dauden herri musika ereduak landu eta transmititu.
Gure eta beste herri kulturak ezagutu.
Musikaren arlo ezberdinak landu: tinbrea, hots ezaugarriak, tesiturak,
tonalitateak, ezaugarri melodiko zein erritmikoak eta abar.
7. Dantzak, doinuak, kantuak eta soinu-tresnak nork, noiz, nola eta zertarako erabili
diren erakutsi.
8. Herri musika herrira, gizartera, hurbildu.
9. Galtzear dauden, abesti, jolas, ohitura, instrumentu…hitz batean herri kultura
berreskuratu eta plazaratu.
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INFORMAZIO PRAKTIKOA
Bisita gidatuak gutxi gora behera 90 minutu irauten ditu, baina taldearen beharretara
egokitzeko aukera dago.
Prezioa

● 4-10 pertsona: 8€ pertsona bakoitzeko (BEZ barne).
● 10-20 pertsona: 80 € (BEZ barne).
Hots-jostailuen iraupena egindako soinu-tresnaren arabera 45 eta 90 minutu bitartean.
Prezioa
●
●

4-10 pertsona: 9€ pertsona bakoitzeko (BEZ barne).
10-24 pertsona: 90 € (BEZ barne).

Erakusketaren Antolaketa
Zure bista prestatzeko informazioa erabilgarria duen txosten bat bidaliko dizugu edo nahi
izanez gero gure bisita birtualaren bidez eduki multimediak kontsultatu.
Eskoletatik museora gerturatzeko autobus zerbitzua antolatzen dugu.

Bisita eta Tailerrak Hitzartu
Bisita gidatua eta hots-jostaillu tailerrak aldez aurretik hitzartu behar dira Soinueneara idatzi
edo deituz:

Telefonoa: (0034) 943 493 578
Emaila: soinuenea@soinuenea.eus
Tornola kalea, 6 - 20180 OIARTZUN
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