
Niamh Ní Charra Killarney

herrian, Irlandako hego mendebalde-

an, jaio zen. 4 urterekin biolina jotzen

hasi zen. Irlandako txapelduna bioli-

narekin zein kontzertinarekin,

Chieftains edo Noel Hill musikari

goraipatuekin egin du lan. Frantzia,

Ingalaterra eta Alemaniako festibale-

tan ez ezik, mundu guztian zehar ibili

da. Riverdance ikuskisunaren 1º bio-

lin bakarlaria izan zen 8 urtetan zehar

2500 kontzertutik gora emanaz.

Carlos Nuñez-en bandan ere aritzen

da.

Musika irakaslea den baitan, eAn
Culturlann, Comhaltas Ceoltóirí
Éireann-en egoitza ofizialean, musi-

kari profesionalei bideratutako taile-

rrak ematen ditu.

Bere lehenengo bakarkako diskoa,

Ón Dá Thaobh / from Both Sides,

2007an argitaratu zuen. Kritikarien

aldetik oso harrera ona izan zuen eta

MOJO aldizkariak urte hartan argita-

ratu zuen 10 folk disko onenen

zerrendan ageri zen album irlandar

bakarra zen. Erresuma Batuko The

Irish World aldizkariak 2008an bana-

tu zituen sarietan folk musika egiten

duen talde onenari eman zioten “Best
Trad Music Act 2008” saria jaso zuen

eta egoitza Amerikan duen Irish

Music Association elkarteak urte

berean “Best Fiddle/Violin 2008”
saria eman zion.

Bere bigarren diskoa, Happy Out,
New Yorkeko Earle Hitchner kazeta-

riak 2010 urteko 30 lan aipagarrienen

zerrendan sartu zuen eta Irish Music

Magazine aldizkariak “ziurrenik
2010eko disko onena” zela idatzi

zuen. Irlandar Musikaren Sarietan

(Irish Music Awards) 2011ko

Bakarlari Onenari ematen zaion saria

jasotzeko izendatu zuten. Bill

Margeson musika kritikari entzute-

tsuak biltzen duen LiveIreland

Musika Sarietan 2012ko Emaku-

mezko Musikari Onenaren saria jaso

zuen eta berriki, urte honen hasieran,

2014ko Emakumezko Musikari

Onenaren saria berriz jaso du.

Kaleratu duen azken diskoa Cuz
izenekoa da, ezizen hori hartzen zuen

Terry Teahan musikari irlandarra

omentzen duena. Irlandan zein

nazioarte mailan oso harrera ona iza-

ten ari da hainbat musikari gonbida-

turen partaidetzarekin grabatu zen

disko hau. Horren adibide bat da

Estatu Batuetako Chicago hirian

banatzen diren Tradition in Review

(TIR) sarietan 2014ko Disko Instru-

mentala izendapena jaso duela.

Soinuenean Niamh Ní Charrak

Dominic Keogh bodhrán jolearekin

eta Paddy Kerr bouzouki jolearekin

eskainiko duen emanaldian Cuz dis-

koa izango da oinarri.

KONTZERTUAK SOINUENEAN

UDABERRIKO KONTZERTUA
2014ko martxoaren 15ean - 18:30tan Soinuenean

NIAMH NÍ CHARRA BAND
BIOLINA, KONTZERTINA,

BODRHÁM eta BOUZOUKIA

SARRERA
5 EURO

NIAMH NÍ CHARRA
Irlandar biolina eta kontzertina

Arratsaldean Udaberriko Herri Musika Kontzertuan

parte hartuko duen Niamh Ní Charra-k Oiartzunen

izango den denboraren zati bat kontzertu didaktikora

datozen haurrei Irlandako musikaren zati bat erakuste-

ko erabiliko du. Hala, biolinez, kontzertinaz edota kan-

tatuko doinuak entzuteko aukera izango dute

gazteenek.

Lekua: Soinuenea

Ergoien auzoa

20180 Oiartzun

Eguna:2014-03-15

Ordua:12:30

KONTZERTU DIDAKTIKOA FAMILIAN



Bilbotar musikari hau 1967an jaio

zen. Urte berean sortu zen botxoko

herrian Alboka, Txistu eta Pandereta

Udal Akademia, zeinetara joango zen

ia desagerturiko alboka ikastera

aspaldiko 1987an. Ordudanik neolito-

tik datorren soinu tresna berezi horren

suspertzearen bultzatzaile nagusieta-

koa izan da, nahiz eta gaita zein dult-

zainaren espezialista ere baden eta

noizean behin bestelako soinu tresnak

ere jotzen dituen, hala nola txistua,

zeharkako flauta edo zerra musikala.

Artista eta talde zerrenda amaiga-

be batekin grabatu eta zuzenean jo

izan du –Tapia ta Leturia, Tomás San

Miguel, Tejedor, Berrogüetto, Oreka

TX, Xiradela, Fran Lasuen, Matt

Darriau & Paradox Trio, The Clarinet

Trio, Ivo Papasov & ZigZag Trio,

Heikki Syrjänen & Pekka Westerhlm

(The World Mänkeri Orchestra),

Sergei Starostin (Farlanders) & Sergei

Klevensky (Farlanders, Maleridja)–,

oso bereziki Kepa Junkerarekin.

Honen taldeko partaide gisa eskenato-

kian izan da Bulgarka, La Bottine

Souriante, Hedningarna, Dulce

Pontes, Joxe Manuel Budiño, Amaia

Zubiria, Oskorriko lagunekin... eta

antzeko artistekin.

Ibonek eta Kepak 1996an argitara-

tu zuten Leonen Orroak albumak

albokaren birsortzea markatu zuen

XXI. mendeko egunsentian; oraingo

albokari gazte guztientzako errefe-

rentzia da. Ondoren Airea (2004) hel-

duko zen, soinu tresna horri formatu

handiko lehen kontzertuak ekarriko

zizkiona.

Leonen Orroak Kultur Elkarteko

lagunekin elkarlanean 2009 urtean

Albokak 2.1 argitaratu zuen. Asmo

handiko disko-liburua, soinu zein teo-

ria aldetik alboka hobeto ezagutu nahi

duenarentzat kontuan hartu beharreko

erreferentzia izateko helburuarekin

sortua izan zen.

kontzertu honen
laguntzaileak:

Udaberriko 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.

Izena emateko komeni da lehen bait lehen deitzea,

lekua mugatua baita.

Prezioa (kontzertua barne): 20 euro.

IBON KOTERON
ALBOKA


