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ALBOKARIEN HERNANIKO 17. TOPAKETA 

 

Hernani, 2010ko irailak 24 – 25 

 

Badira 16 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 hamasei edizio horietan albokaren eta albokarien proiektu asko 
azaldu dira eta aurtengoa bide horretako beste urrats bat izango da. 

Horrela, Euskal Herriko Albokarien Hernaniko 17. Topaketa hau, 2010ko 
irailaren 24 eta 25an ospatuko dugu. 

Aurrekoetako eskema jarraituz, topaketa honetarako egitarau interesgarria 
prestatu dugu, horrela irailaren 24an, Ostirala, alboka kontzertu berezia 
izango dugu Gasteizko PARRADUST taldearen eskutik. 

Irailaren 25an, larunbateko topaketari hasiera emateko berriz, “Alboka 
laguntzeko pandero kantua nola?” berezitasunak azpimarratuko dituen 
tailerra izango da Hernani musika eskolan, pandero jole, albokari eta alboka 
zale guztientzat. Hau Ibon Koteron eta Asier Elorriagaren eskutik izango 
delarik. 

Ondoren Euskal Herriko eskualde ezberdinetatik Hernanira etorritako 
albokarien kale bueltak, bazkariak eta emanaldiak izango dira. Beraz, alboka 
musika ez da faltako Hernani aldean eta horrekin batera gaurko alboka 
egileek prestatutako azken berrikuntzak ikusteko aukera ere izango da. 
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EGITARAUA 
 
 
Irailak 24 Ostirala 
 
19:30etan, Biteri Kultur Etxeko Areto Nagusian: Gasteizko PARRADUST taldearen eskutik 
Alboka KONTZERTUA.  
 
 
Irailak 25 Larunbata 
 
10:30ean, Hernani Musika Eskolan: “Alboka laguntzeko pandero kantua nola?” 
berezitasunak azpimarratuko dituen tailerra, pandero jole, albokari eta alboka zale 
guztientzat, Ibon Koteron eta Asier Elorriagaren eskutik. 

12:00etan, Albokari taldeen kale-bueltak herriko alde zaharreko kaleetan zehar. 
 
14:30etan, Santa Barbara Elkartean: Herri bazkaria albokariekin 

(Partehartzaile ez direnak 20 euro) 
 
18:00etan, Ezkiaga Pasealekuan (Tilosetan): ALBOKALDIA. Araba, Bizkaia, Guipúzkoa, 
Iparraldea  eta Nafarroatik etorritako albokari taldeen emanaldia. 
Albokagile azoka-erakusketa. Bertan alboka egiteko hauen trebezia eta egindako azken 
berrikuntzak ikusteko aukera izango dugu. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Harremanetarako: Hernani Musika Eskola. Tf. 943337050 
 

Haritz: haritzezeiza@yahoo.es 

Juan Mari Beltran:  jm-beltran@hernani.net. 

 
 
Antolatzailea: HERNANI Musika Eskola Publikoa - Alboka taldea 
Babeslea: HERNANIKO UDALA 

Laguntzaileak: SANTA BARBARA ELKARTEA, HERRI MUSIKAREN TXOKOA 


