
26. TXALAPARTA FESTA 

EGITARAUA

Maiatzak 20, igandea. 10:00, Sausta ondoko Lasarteko Buenos Aires Aldapa 
behealdeko errotondan elkartuz; Ibilaldia, txalapartari historikoen etxeetan barrena: 
Sausta, Barriola-Barkaiztegi, Egaina-txiki, Bilandegi, Erbetegi-Etxeberri. Bukatzeko, 
eguraldi txarra egiten ez badu, denok parte hartzera gonbidatuta gauden festa bat 
izango dugu (biderako bakoitzak bere otordua eraman beharko du eta bukaerako 
festarako antolatzaileek meriendatxo bat prestatuko dute. Ekintza honetan parte 
hartzeko izena eman behar da*).

Maiatzak 24, osteguna. 19:30, Biteri Kultur Etxean: 25. TXALAPARTA FESTA 
DVDaren aurkez-pena eta proiekzioa.

Maiatzak 25, ostirala. 19:30, Biteri Kultur Etxean. Adabegi taldea. Txalaparta, beste 
perkusioak, dantza, flamenkoa,… uztartzen dituen proiektua (*sarrera: 6 euro).

24:00, Atxur pub-tabernan: Txalaparta party aparta. txalaparta+disko emanaldia 
DJ BARRU, DJ BIT eta txalapartarien eskutik.
Maiatzak 26, larunbata. Ezkiaga pasealekuan (Tilos) TXALAPARTA FESTA.

10:00: Hernani Musika Eskola Publikoan: Txalaparta klasean TTAKUN 2.1 
programa informatikoaren erabilerari buruzko tailerra.

12:00: TXALAPARTA ERROMERIA. Txalaparta saio libreak.
HERNANI Musika Eskolako Alboka, Dultzaina, Trikitixa eta Txistu taldeak kale 
bueltan.

14:30: HERRI BAZKARIA     (bazkarirako txartela aldez aurretik erreserbatu 
behar da*: 22 euro.)

17:00: TXALAPARTA JAIALDI NAGUSIA:
Hernaniko Bertso Eskolako Bertsolariak eta Euskal Herriko eskualde
ezberdinetatik etorritako txalapartariak.

Txalaparta Festa gunean “txalaparta merkatu txikia” irekia egongo da (diskoak, 
liburuak, DVD-bideoak, materiala...)
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 26.TXALAPARTA FESTA
HERNANI, 2012ko maiatzaren 20etik 26era

  1985-86 ikasturtean martxan jarri zen Hernaniko Udalak sustatutako eta babes-
tutako Musika Eskola Publiko berria. Eskola honek arautu gabe zeuden herri soinu-
tresnak ikasteko eskaintza ezarri zuen, horien artean txalaparta. Eskola hau izan 
zen txalaparta ikasteko aukera eman duen Euskal Herriko lehen musika ikastetxea.
Ikastaroen iraunkortasuna eta iraupena, ikasteko behar zen materiala eta gutxie-
nezko baldintzak betetzen zituzten lokalak eskainiz, Hernaniko Musika Eskolak neu-
rri handi batean egoera normalizatu zuen. Aurreko baldintza betetze horrek metodo-
logia egoki bat osatzeko aukera eman zuen eta pixkanaka ikasbidearen finkatzea, 
progresioa eta lanerako bide sistematizatua etorri ziren.
Hernaniko Txalaparta Eskolak berehala ekin zion musika eta soinu-tresna honek 
behar zuen ezagupen, erakustearen eta zabalkundearen aldeko Eskola barruko 
nahiz kanpoko lan eta ekintzei. Horrela, klasetako egitarau ikasketaz gain, bestelako 
jardunetan murgildu zen:
-Txalaparta joaldiak Hernani inguruan antolatutako ekitaldi ezberdinetan.
-Guk emandako eta beste eskolek eta taldeek antolatutako Txalaparta Ikastaroen 
bitartez Hernaniko Eskolaren eredua zabaltzen.
-Txalapartarien Topaketa antolatzen. Jardunaldi hauek TXALAPARTA FESTA
izenarekin ezagutzen ditugu.
Orain arte ospatutako Jardunaldi hauetako edizioetan hiru atal nagusi bereizi dit-
zakegu:
          • Atal teorikoa; mahai-inguru, hitzaldi, tailer eta antzeko jardueraz osatua.
          • Emanaldi bereziak; urtean zehar txalapartari taldeek prestaturiko lan 
musikalen aurkezpena.
          • Txalaparta Festa, festa giroan Euskal Herriko herrialde ezberdinetako 
txalapartari onenen bilkura, non txalapartari gazteak eta beteranoak plaza eta 
oholtza edo agertokia konpartitzen dute.

26. TXALAPARTA FESTA

Hasieratik egin dugun bidea jarraituz, aurtengo edizioan txalaparta inguruko gai 
ezberdinez osatutako egitaraua prestatu dugu: 

Maiatzak 20 , igandea. 10:00etatik aurrera Ibilaldia, txalapartari historikoen etxeetan 
barrena: Sausta, Barriola-Barkaiztegi, Egaina-txiki, Bilandegi, Erbetegi-Etxeberri.    
Bukatzeko, eguraldi txarra egiten ez badu, denok parte hartzea gonbidatuta 

gauden festa bat izango dugu (biderako bakoitzak bere otordua eraman beharko 
du. Ekintza honetan parte hartzeko izena eman behar da*).

Maiatzak 24, osteguna. 19:30, Biteri Kultur Etxean: 25. Txalaparta Festa DVDaren 
aurkezpena eta proiekzioa.

Maiatzak 25,  ostirala. 19:30etan Biteri Kultur Etxeko Areto Nagusian. Adabegi 

taldea. Txalaparta, bestelako perkusioan, dantza, flamenkoa…  eta 24:00etan 
Atxur pub-tabernan Txalaparta party aparta, txalaparta+disko emanaldia 
DJ BARRU, DJ BIT eta txalapartarien eskutik. 
Maiatzak 26, larunbata. Ezkiaga pasealekuan (Tilos) TXALAPARTA FESTA: 

10:00etan HERNANI Musika Eskola Publikoan: txalaparta klasean ttakun 2.1 

programa informatikoaren erabilerari buruzko tailerra. 12:00etatik aurrera 
TXALAPARTA ERROMERIA. Txalaparta saio libreak. HERNANI Musika Eskolako 

Alboka, Dultzaina, Trikitixa eta Txistu taldeak kale bueltan. 14:30etan 

HERRI BAZKARIA eta bukatzeko 17:00etan TXALAPARTA JAIALDI NAGUSIA:
Hernaniko Bertso Eskolako Bertsolariak. 
Txalapartariak: Zuaznabartarrak, Goikoetxeatarrak, Nafarroako hutsun taldea, 
Gipuzkoa, Bizkaiko, 
Arabako, Iparraldeko eta Hernani Txalaparta Eskolako txalapartariak.

ADABEGI TALDEA

 

Gaur egun, zuzenekoetarako 10 musikariz osatutako taldea da adabegi.
Txalaparta:  Mikel Aveiro Aitor korta Baxua:  Ladis Rivas
Bateria: Antonio Diniz Perkusioa: Unai Mujika Adrian Larrainaga 

DJ : Egoi Carrizo Dantza / Ahotsa : Askoa Etxebarrieta Marie Toure Karlos

Adabegi 2008tik hasita Urola bailaran 
sortu den musika taldea da; txalaparta oi-
narri harturik, inongo mugarik jarri gabe; 
esperimentu musikalari ekiten diona.

 Esperimentu horretatik, beraien lehen 

lana grabatzeari ekin zioten 2011ren 
hasieran.
 Aurkezten duten diskak 5 kantu biltzen 
ditu .

Sortu zenetik,diska grabaketa arte, 

partaide eta partaide kopuru ezberdinak izan dira taldean.2011ko ekainetik hasita, 

sustraiez blai, multimusikala, plateruena, jimmyjazz, doka…eta hainbat gaztetxe 

eta herriko plazatako oholtzak zapaldu ostean, eraberriturik eta indarrez beteta 

dator taldea datozen kontzertuei begira.


