KONTZERTUAK HM Txokoan

Udaberriko kontzertua
2010eko maiatzaren 8an - 18,30tan - HM Txokoan

XALBADOR eta IHIDOI
Nafarroa Behereko ahots bikotea
Daniel Aire Xalbador urepeldarra eta
Gerard Ihidoi ezterenzubitarrak osatzen
dute bikotea. Bakoitza bere aldetik hasi zen
musikan, bakoitza bere abestiekin eta
bakoitza bere plazetan. Elkarrekin bikote
moduan lehenengo aldiz 1990ean kantatu
zuten Baxenabarreko Kantu Txapelketako
kanporaketan. Orduko hartan Daniel
Xalbadorrek sortutako Gaztetxo bati izeneko
kantuarekin aurkeztu ziren. A cappella kantatutako abesti harekin finalean sartzea
lortu ez bazuten ere hitz onena zuen abestiaren saria eskuratu zuten. Geroztik ostatu
eta plazetan elkarrekin kantatzen hasi ziren.
1992an lehen diskoa Elkar argitaletxearekin argitaratu zuten, Gauden gu izenekoa.
Handik bost urtera etorri zen bigarren diskoa, Agorila diskoetxearekin argitaratutako
Bizitzaren haritik. Eta gaurdaino, azken diskoa 2005ean argitaratu zuten, Amentsen
miraila (ZTK). Aurten beste disko bat ateratzeko asmotan dabiltza.
Abeslari bikote honek herri musika landu

du beti. Ahotsarekin bakarrik, edo gitarra
jole batek lagunduta, munduko kantu ezagunak zein euskal herriko kantu ez hain
ezagunak abestu dituzte antzokietan, herriko festetan, elizetan, etab. Hala ere,
Xalbador eta Ihidoiren errepertorioan ez
dira falta Daniel Xalbador berak sortutako
abestiak. Batzuetan Ernest Alkhat, EtxahunIruri edo Xabier Leteren hitzak erabiltzen
ditu, baina gehienetan bere uzta propiokoak.
Plazerari eta penari, plazeretik eta penatik abesten dute Xalbador eta Ihidoik.
Amodiozko kantuak eta politikoak.
Ipar Euskal Herriko kantagintzan,
Etxamendi eta Larralde bikotearekin lotu
izan da Xalbadorrek eta Ihidoik osaturikoa,
bai estilo aldetik, bai jorratzen dituzten gaiei
begira, hala doinuetan nola kantakeran.

Ahotsak: Daniel Aire Xalbador
Gerard Ihidoi
Gitarra: Laurent Ascarain

JOHN STEWART

Eskoziako kornamusa
John gaita jotzen 13 urterekin hasi zen munduko gaitajole banda zibil zaharrenean,
Wallacestone and District Pipe Band izenekoan.
Gazteen mailan bi urtetan jotzen aritu ondoren
helduen mailara pasa zen eta harekin hainbat
txapalketa irabazi zituen tartean Britaniar
Txapalketa, Europar Txapelketa eta Eskoziako
Txapelketa 1990ean. Txapalketa hauek berriro
eskuratu zituzten hurrengo urtean. Gainera,
1991n taldea mailaz igo zen.
1997an John-ek Wallacestone and District
Pipe Band utzi zuen Boghall and Bathgate Pipe
Band taldean sartzeko. Horretan aritu zen
1999an urte hartako USA Open Golf-eko gaitajole ofiziala izatera gonbidatu zuten arte. Orduan
Estatu Batuetara joan zen.
Herrialde hartan Ipar Carolinako gaitajole
banda bati, Highlands Pipe Band, gaita klaseak
ematen aritu zen. Berak emandako laguntza
horri esker taldeak mailaz igotzea eta hainbat
sari irabaztea lortu zuen.

EGITARAUA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marches 6/8
Slow air and reels
Marches 2/4
Slow air
Retreats 3/4
Jig irlandarrak
Eskoziako zenbait
abesti herrikoi
8. Hornpipes
9. Flower of Scotland (Eskoziar ereserkia)
10. Marches 4/4
11. Amazing Grace
12. Scotland the Brave
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AFARIA KONTZERTU ONDOREN
Orain arte bezala, afaria antolatu dugu Auzokalte
elkartean musikariekin egon, jan, kantatu, jo eta
dantzatzeko. Izena emateko komeni da lehen bait
lehen deitzea, lekua mugatua baita.
Prezioa: 15 euro.

Ameriketako egonaldiaren ondoren, 2003an,
Euskal Herrira etorri zen eta gaur egun
Gasteizen bizi da. Bere gaitarekin ekitaldi pribatuetan (ezkontzak, urtebetetzeak,...) eta era
ezberdineko kultur ekitaldietan (Burns Supers,
whisky dastaketak, Lagun-Cara euskaldun eta
irlandarrek osatutako elkartearen ospakizunak,...) parte hartzen du.
Gaita joaz daramatzan urte
guzti hauetan John-ek internazional mailako jaialdi ugaritan parte
hartu du
eta horien
artean
nabarmendu
beharrekoak
dira bere garrantziarengatik:
Frantziako iparraldean ospatzen den
Lorient-eko Jaialdi
Interzeltikoan 1987 eta
1997 artean izan zen,
Kanadako probintzia
den Eskozia Berrian
dagoen
Halifax-en
ospatzen den eskoziar
Jaialdian 2000n izan
zen eta lehengo urtean 2009an Avilés-ko
Jaialdi Interzeltikoan
Eskozia ordezkatuz parte
hartu zuen kontzertuak eta
gaita jotzeko klase magistralak emanez.
Oraingo honetan Amurrioko Aritz Vidal perkusionistak lagunduta joko du.

kontzertu honen
laguntzaileak:

