
OS MINHOTOS galiziar musika

ulertzeko era berezi eta zehatz baten

soinu emaitza da, lortutako eta sendo-

tutakoa. Festen, kalejiren, ensaioen,

ikerketen eta galiziar herri musikaren

ausnarketatik sortzen den era da.

OS MINHOTOSek talde herri-

koiaren estetika eta gustua harmoni-

zazio klasikoekin elkartzen ditu gai-

ten hotsa eta perkusio herrikoia zan-

fonaren (zarrabetearen), eskusoinua-

ren, errekintaren eta klarinetearen tin-

brearekin nahastuz. Bere erreperto-

rioa zabala da eta egile musika herri

musikarekin tartekatzen du.

OS MINHOTOS bost musikari

galiziarrek beraien Herria den

Galiziako musikari dioten estimuaren

emaitza da; gehigarririk gabe, ez for-

man ezta oinarrian ere.

OS MINHOTOS ondorengo musi-

kariek osatzen dute :

•Alberto Castro: Gaita, Pandei-

roa, Pandeireta eta Bomboa.

•Bruno Villamor: Gaitak (Re,

Do, Sol), Zanfona, Requinta, Pandei-

reta eta Tamboril.

•Paula Fernández: Akordeoia.

•Vitor Otero: Zanfona, Gaitak eta

Perkusioak.

•Xaneco Tubío: Tamboril, Pan-

deiro, Pandeireta, Tixoletas eta

Ferriño.

kontzertu honen

laguntzaileak:

Neguko kontzertua Soinuenea - Herri Musikaren Txokoan

AFARIA KONTZERTU ONDOREN

Afaria Auzokalte Elkartean izango da, kontzerturako

erabiliko den areto berdinean. Bertan musikariekin

egon, jan, kantatu, jo eta dantzatzeko aukera izango da.

Lekua mugatua denez, izena emateko lehen bait lehen

deitzea komeni da.

Prezioa (kontzertua barne): 20 euro.

01. Alborada

02. A elas

03. Na eira

04. Currupia

05. Xota para Ramiro

06. O primeiro sono

07. Ano dourado

08. Cova nuada

09. Vals de Arousa

10. Sobresaínte

11. Cambeando

12. Mazurca de Bretoña

EGITARAUA:

KONTZERTUAK SOINUENEAN

NEGUKO KONTZERTUA
2013ko abenduaren 28an - 18:30tan Soinuenean

OS MINHOTOS
PINGA D’AUGA

SARRERA
5 EURO



Beltxaren bikotea 2008an sortu

zuten Lina Andueza eta Ana

Telletxeak kantariek. Iruñeko Ortza-

dar Euskal Folklore Elkarteko kideak

dira biak, eta bikotearen sorburu den

talde honetan ere parte-hartzen dute

bestelako ikuskizunak eskainiz, dan-

tza eta musikarekin batera.

Batak eta besteak ibilbide ezberdi-

nak izanagatik ere, kantu tradizionala

izan dute egiazko zaletasun eta iturri,

bereziki, mendialdeko kantak. Ahots

hutsez kantatzea gustatzen zaie, gaur-

ko molde ohikoenetatik urrun; soilta-

sun horretan hitzaren eta bozaren

ñabardurarik txikiena handi baita.

Kantu tradizionalaren saio intimo

bat eskaini ohi dute, batzuetan musi-

kaz jantzita ere aurkezten dituztelarik

agerraldiak. Bikote amateur honek

asmo xumea du bere emanaldiekin;

kantatzea zer-nola sentitzen eta

goxatzen duten helarazi nahi diote

entzuleari. Toki berezi eta kuttunetan

aritzea gustatzen zaie, familia-giroa

hartzen duten horietan, kontzertu-

estiloaren izaeragatik bereziki.

Hainbat moldetako soinuak biltzen

dituzte eta bi solas ere bai, haien gai-

nean; nagusiki, kantatzeak bere baitan

duen esanahiaz gogoeta egiteko.

Irakasleak izaki biak, nahigabeko

izaera didaktiko ttikia ere ematen

diote saioari.

Kontzertu honetarako kanta-modu

ezberdinak bildu dituzte erakusgarri

koloretsua egiteko. 

Gai anitz, bitxikeriaren bat edo

beste, emakumeen antzinako usadio

bat… oro har, ahozko tradizioak utzi-

tako uzta ederrean barnako ibilbide

goxoa egin nahi dute, Soinuenean

aritzeko bereziki prestatutakoa.

Kantua ahots hutsez emanen dute,

hizkuntzarekin eta ondarearekin

zuzenki bat egiteko modua izan deza-

gun denek.

01. Argizagiak

02. Kanthore ak

03. Oihanian

04. Jançu Janto

05. San Juan Kantaita

06. Bi haur Etxahunen hilobian

07. Adizan Grabiela

08. Mila zortziehun

hemeretzian

09. Gazte girade gazte

10. Bortian Ahüzki

EGITARAUA:

BELTXAREN BIKOTEA
Tradiziozko kantua lege

HAUR eta FAMILIENTZAT

KONTZERTU DIDAKTIKOA

OS MINHOTOS

Lekua: Soinuenea

Ergoien auzoa

20180 Oiartzun

Eguna: 2013-12-28

Ordua: 11:30


