
 



ALBOKARIEN HERNANIKO 16. TOPAKETA 

 

Hernani, 2009ko irailak 26 – 27 

 

Badira 15 urte hasi zela Albokarien Hernaniko Topaketen bidea. "HERNANI 
Musika Eskola Publikoko Albokari Taldea"k antolaturik eta Euskal Herriko 
albokarien laguntzarekin, 1994. urtez geroztik, hutsik egin gabe, urtez urte 
albokarien Hernaniko topaketak antolatu ditugu. 

Alboka zale guztientzat jadanik ezinbestekoa bilakatu den topaketa hauen 
helburu nagusiak zera dira: Euskal Herriko albokari eta alboka ikasleei elkar 
ezagutzeko eta elkartzeko aukera ematea. Alboka munduan ematen ari diren 
berrikuntzak eta lantzen ari diren musikak ezagutarazteko aukera ematea. 
Jende arruntari eta bereziki gure eskualdekoei soinu-tresna hau eta bere 
musika ezagutaraztea eta gerturatzea. 

Aurreko hamabost edizio horietan albokaren eta albokarien proiektu asko 
azaldu dira eta aurtengoa bide horretako beste urrats bat izango da. 

Horrela, Euskal Herriko Albokarien Hernaniko 16. Topaketa hau, 2009ko 
irailaren 26 eta 27an ospatuko dugu. 

Bestalde, edizio hau 2008an joan zitzaigun Eugenio Etxebarria albokari 
beteranoaren oroimenez ospatuko dugu. Bera izan albokarien belaunaldi 
berrien eredu eta erreferentzi nagusietako bat eta bera izan genuen gurekin 
alboka jotzen Hernaniko Topaketen 6. eta 11. ediziotan. 

Aurrekoetako eskema jarraituz, topaketa honetarako egitarau interesgarria 
prestatu dugu, horrela irailaren 26an, larunbata, alboka kontzertu berezia 
izango dugu Nafarroako Albokarien Elkarteko taldearen eskutik. 

Irailaren 27an, igandeko topaketari hasiera emateko “Eugenio Etxebarria 
albokaria” liburuaren aurkezpena egingo dugu. 

Ondoren Euskal Herriko eskualde ezberdinetatik Hernanira etorritako 
albokarien emanaldiak. Beraz, alboka musika ez da faltako Hernani aldean 
eta horrekin batera gaurko alboka egileek prestatutako azken berrikuntzak. 

 
 



NAFARROAKO ALBOKARIAK ELKARTEA 

NAFAR KANTU ZAHARRAK, Nafarroa Garaiko eta Behereko usadiozko 

doinuak ikuspegi berri batetik plazaratzeko asmoarekin sortzen da. Laukote 

moduan erabiltzen dituzten musika-tresnak txistua, xirula, ttun ttuna eta 

biolina dira, albokaz gain, bere herrialdean azken honen berreskurapenean 

dihardutelarik, Nafarroako Albokariak Elkartearen bitartez. 

Hernanin joko duen taldea, honako hauek osatzen dute: 

 

ENEKO LIZOAIN, txistu, xirula, ttun ttun, perkusioa. 

PATXI OZKOIDI, alboka. 

SAIOA ESEBERRI, biolina. 

CARLOS PEÑARANDA, gitarra eta ahotsa. 

 

EGITARAUA 

1. Fistuka 
2. Agur, etxeko andria 
3. Atte ttun ttun 
4. Attonak kantatzen du 
5. Basoilarrak 
6. Baztango mutil dantzak 
7. Buhamiak 
8. Izabako ttun ttuna 
9. Gura aurraren aur ona 
10. Iruñeko ferietan 
11. Nere andrea plazan dantzan 
12. Ez da filosoforik! 



ALBOKARIEN HERNANIKO 16. TOPAKETA 

Hernani, 2009ko irailak 26 – 27 

EGITARAUA 

Irailak 26 larunbata 

19:00etan, Biteri Kultur Etxeko Areto Nagusian: NAFARROAKO 
ALBOKARIEN taldearen eskutik Alboka KONTZERTUA.  

Irailak 27 igandea 

10:30ean, Hernani Musika Eskolan: Herri Musika Bildumaren 6. zenbakia 
duen “Eugenio Etxebarria albokaria” liburuaren aurkezpena gerturatutako 
albokari eta alboka zale guztientzat. 

12:00etan: Albokari taldeen kale-bueltak herriko alde zaharreko kaleetan 
zehar. 

12:30etan, Ezkiaga Pasealekuan (Tilosetan): ALBOKALDIA. Euskal Herriko 
eskualde ezberdinetatik etorritako albokari taldeen emanaldia. 

Albokagileen azoka eta erakusketa. Bertan alboka egiteko hauen trebezia eta 
egindako azken berrikuntzak ikusteko aukera izango dugu. 

14:30etan, Santa Barbara Elkartean: Herri bazkaria albokariekin 
(Partehartzaile ez direnak 20 euro) 

18:00etan, Albokarien agurreko kalejira Hernaniko alde zaharreko kale eta 
plazetan. 

 

Oharra: Eguraldi txarra egingo balu Ezkiaga Pasealekuan antolatutako guztia Atsegindegi 
plaza estalian egingo litzateke. 

 

Harremanetarako: Hernani Musika Eskola.  Tf. 943337050 

 685728859 Haritz 

 jm-beltran@hernani.net. 

Antolatzailea: HERNANI Musika Eskola Publikoa - Albokari taldea 

Babeslea: HERNANIKO UDALA 

Laguntzaileak: SANTA BARBARA ELKARTEA eta HERRI MUSIKAREN TXOKOA 


