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HERRI MUSIKAREN TXOKOAN 50 KONTZERTU
Urtero 4 kontzertu antolatuz Euskal Herriko eta munduko musikak entzuteko aukera ederra.
Herri Musikaren Txokoaren proiektuan idatzita honako hau ageri da:
Aldizka, Herri Musikaren Txokoak
antolatuta herri musika abeslari, jole
eta taldeen emanaldiak egingo dira.
Komeniko litzateke aldizkakotasun
hori finkatzea eta urtean behin, hiru
hilabetean behin, hilero eta astero
mota ezberdinetako herri musika jardunaldi bilerak eta emanaldiak antolatzea.
Beraz gure hastapenetik garbi zegoen herri musika sustatzeko aurreneko
gauzetako bat joleak eta entzuleak,
egileak eta zaleak elkartzen dituzten
emanaldiak antolatu behar genituela.
Horregatik, inaugurazioaren ondoren
2002ko udaberrian ekin genion
proiektuaren atal horren antolaketa
jarduerari.

Arozenatarrak HM kontzertuan. SNN

Hasteko, kontzertu hauen izaera,
tokia eta maiztasuna zein izango zen
erabaki behar genuen.
Herri Musikaren Txokoaren filosofia eta joera jarraituz, euskal herri
musika aurkeztu behar genuela garbi
zegoen bezala, kanpoko beste herri
musika ereduak ezagutu behar genituela ere garbi genuen eta horrela
hasieratik kontzertuek bikoitzak izan
behar zutela erabaki genuen, bertako
talde batez eta kanpoko beste batez
osatutakoak izan behar zuten beraz.
Horretaz gainera, beharrezko ikusten

genuen kontzertu horietan aurrekoen
lekukotasuna eta gaurko ekarpenen
ezaugarri diren emaile zaharrak eta
gazteak agertzea.
Giro eta mota ezberdinetako musika entzuteko aukera izan behar zuen:
instrumentalak, kantuak, dantzarako
musika, erlijioso kutsukoak,....
Guztiek amankomunean gauza bat
izan behar zuten: herri baten izaera
eta berezkotasuna islatzen duen musika.
Kontzertu horiek emateko toki egokia izan dugu Auzokalte Ergoiengo
auzo elkartea. Horrekin batera, beti
laguntzeko prest izan diren bertako
bazkideen laguntza ere izan dugu.
Orain arte egindako kontzertuetan
adierazgarria da agertutako barietatea, bai soinu-tresnetan, bai taldeetan,
bai joeretan, baita estiloetan ere.
Euskal herri musikan abeslariak,
albokariak, pandero-joleak, txistulariak, xirulariak, dultzainero-gaiteroak, txanbelariak, trikitilariak, akordeoilariak, gitarra joleak, biolin joleak,.... entzuteko aukera izan dugu.
Hauek Euskal Herriko bazter guztietatik etorri dira. Gure artean izan ditugu Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako musikariak, eta horiek bezala
Nafarroa, Nafarroa Beherea, Lapurdi
eta Zuberoakoak ere.
Euskal Herriko musikarien ondoan
aritu diren kanpotik etorritako musikarien artean ere abeslariak eta soinutresna ezberdinak jotzen zituzten joleak ezagutu ditugu. Haiek munduko
bazter ezberdinetatik etorri dira.
Gertukoak begiratuz gero, Errioxa,
Kantabria,
Asturias,
Galizia
Katalunia, Aragoi, Salamanca,
Eivissa, Mallorka, Valencia, Biarno,
Andaluzia, Zamora,... aldetik etorritako musikariak ikusiko ditugu. Baina
urrutirago begira jarrita munduko
hainbat herrialdetatik etorri dira

musikariak: Portugal, Belgika,
Herbehereak, Irlanda, Italia, Danimarka, Georgia, Moldavia, Ginea
Bissau, Venezuela,...

Mamadu Cissoko 2008ko udazkeneko
HM kontzertuan. SNN

Eta beti, kontzertuaren ondoren
musikariekin ‘Musika afari festa’
antolatu dugu. Afari horietan kontzertua eman duten musikariekin harreman zuzena izan dute afaltzen geratu
direnek, beraiekin hitz egiteko aukera
izan dute, baina musikari artean egonik pentsa daitekeen bezala musika,
dantza, kantak, bertsoak,.... partekatzeko aukera paregabea ere izan da.

Afalostean musika eta dantza. SNN

KONTZERTUAK SOINUENEAN

UDAKO KONTZERTUA
2014ko uztailaren 12an - 19:00etan Oiartzungo Done Eztebe plazan

L’UVA GRISA
(Mahats garratza)

Romagna-ko kultura tradizionalaren etengabeko ikerketa bultzatzeko
asmoarekin sortu zuten esperientzia
artistiko hau Italiako Rimini probintzian dagoen Bellaria-Igea Marina
herrian 1981ean. “Sustrai” gisako
talde bat eratu dute beraien kulturaren
oinarrizko balio batzuk gogoratu, partekatu eta partekarazteko.
Hainbat bilketa lan egin dituzte
ahozko narrazio herrikoia indartzen
duten esperientziei buruz, topaketa
guneei eta adierazpen forma herrikoien inguruan. Aparteko lana egin
dute nekazal guneetako abestien errepertorioa (kantu erritualak, narraziozkoak, etab) eta hiriguneetako tabernako abestien errepertorioa biltzen,

arrantzale bellariesi (Bellaria-Igea
Marina-ko herritarrei bellariesi esaten zaie) zaharrei zuzenean hartu dizkiete. Bildutako material horren birlantzea, pixkanaka pixkanaka, neurri
batean antzerkiko ukitua izan dezaketen musika emanaldietara eraman da.
Beraien izaeraren erroa, banda
moduan, tabernetara joanez hartutako
ohituretara lotuta dago, eta batez ere
Pasquella (Errege-egunean santa
eskean egiten duten kantu errituala)
kantatzera etxeetara joateko zuten
ohiturara lotuta. Horregatik, kaleko
emanaldiei, entzuleekin gertuko
harremanarekin, lehentasuna ematen
diete. Horrekin batera, gustuko dute
dantzatzeko doinuak jotzea.

Pino Gala eta Gualtiero Gori-k
alor etnomusikalean eta koralean
Romagna-n egindako ikerketa lanari
esker, baita Roberto Bucci-k egindako ekarpenei esker ere, 90eko hamarkadaren hasieratik talde honek bere
lana dantza etnikoen berreskuratzera
zabaldu du. Dantza horien artean
ditugu saltarelli, furlane, manfrine,
etabar, 50eko hamarkadara arte nekazal ingurunean bizirik mantendu
dituztenak. Dantza hauen ondoan
antzinako saloiko dantzen errepertorioa ere berreskuratu dute, XIX. mendearen bukaeraren eta XX. mendearen erdialdearen artean herriko sortzaileek, askotan ezezagunak, konposatutako baltsak, polkak, mazurkak,
martxak, eskotisak, etabar.

DANTZA TAILERRA
Italiako eta Euskal Herriko dantza herrikoiak
Lekua: Elizalde Ikastetxeko Frontoia
20180 Oiartzun
Eguna:2014-07-12
Ordua:11:00

Italiako Emilia-Romagna eskualdetik etorritako
musikari eta dantzariek beraien lurraldeko dantza
herrikoiak dantzatzen erakutsiko dute.
Horrekin batera, Euskal Herriko dantzak ikasteko aukera izango da.

H-EDEN
Hamaika aztarna

H-Eden taldea Maddi Zubeldia
ziburutar kantautoreak, Txomin
Arizaga gitarra jolearen eta Xano
Urtxegi eskusoinulariaren inguruan
sortu du. Oinarrizko hauei gehitu
zaizkie Unai Zubeldia (bouzoukia eta
flautak), Iñaki Ofizialdegi (perkusioak) eta Antton Arrizabalaga (pianoan).
Taldeak bere lehenbiziko diskoa
plazaratu berri du, hamaika aztarna
izenburupean, pop-folk estiloan.
Maddiren hainbat sorkuntza aurkezten ditu euskaraz, gazteleraz, frantsesez eta ingeleraz kantatzen duela.
Maddik bere konposaketak gau-

zatzeko, Euskal herriak bizi duen
errealitatea du iturri, maitasun ttantta
edo Urrixka kantuentzat, edota edozein pertsonari haur baten galtzeak
eragiten dion sentimentua du bere
egiten seaska hutsa da.
Eme-emeki abestian bi emazteren
arteko amodioa aipatzen du. Mujer de
vientre seco abestiarekin aldiz,
Francoren garaian hasi eta berriki arte
iraun duen haur jaio berrien lapurretaren eskandaloa salatzen du.
Pinpirin bat, akerrak eta dantzari
kantuek giroa alaitze aldera daramate.
Irlanda aldera doa red is the roseekin, eta bukatzen du Pariseko kaleetan la rengaine des amoureux kantua-

Udako kontzertua Soinuenea - Herri Musikaren Txokoak antolatuta

AFARIA KONTZERTU ONDOREN
Afaria Oiartzungo Udaletxearen azpiko frontoian
izango da. Bertan musikariekin egon, jan, kantatu, jo eta
dantzatzeko aukera izango da. Afarirako lekua izateko
Soinueneara deitu, Amazkar tabernan edota Garmendia
txokolategian txartela erosi.
Afariaren prezioa: 18 euro.

rekin.
Zuzeneko emanaldietan omenalditxoa egin ohi dio Xabier Leteri,
maitasunez hil-ekin, eta doinu zaharrekin jolasean ere badabil, xorietan
bürüzagi emanez.
Ibilaldi poetikoa da eskaintzen
duena, xamur bezain sakona, eta ikuslea pausatzera gonbidatzen du, bere
burua eramaten uztera, atsedenalditxo
bat hartzera, H-Eden txikian.
Uztailaren 12an, Xano Urtxegi,
Antton Arrizabalaga, Unai Zubeldia,
Iñaki Ofizialdegi, eta Arkaitz Miner
izanen dira Maddi lagunduko duten
musikariak.

kontzertu honen
laguntzaileak:

EHU-DONOSTIAKO ORFEOIA SARIA
Lehengo apirilaren 11ean, EHUko Donostiako
Campuseko Ignacio Maria Barriola eraikinean sari emate
berezi bat izan zen, izan ere gure kolaboratzaile den
Agustin Mendizabalek 2013ko XIII UPV/EHUDonostiako Orfeoia ikerkuntza saria jaso baitzuen
‘Iparraldeko herri-kantaera tradizionala. Intonazio
anbiguoa’ lanagatik. Beste bi saritu ere izan ziren: sail
berean, Antonio Ezquerro musikologo aragoarrak
Mendizabalekin elkarbanatu zuen saria 'El maestro
Nicolás Ledesma: un caso referencial vasco en el contexto del romanticismo musical pan-hispánico' lanarekin.
Musika arloan egindako lana eta ibilbideagatik, berriz,
Fernando Etxepare (in memoriam) saritu zuten –besteak
beste, Irungo Ametsa abesbatzaren sortzaile izan zena-.

Agustin Mendizabal EHU-ko eta Donostiako Orfeoiko
ordezkarien eskutik saria jasotzen. Donostiako Orfeoia

OARSOALDEKO MUSEOEN BONOA
Orain arte Oarsoaldeko museo guztiak ikusteko aukera ematen zuen bonoarekin izandako esperientzia aztertuta, eskualdeko
biztanleentzat eta bisitatzera etortzen den jendearentzat interesgarria den produktu bat izanik hobekuntza batzuekin eskaintzen
jarraituko dute.
Bonoak 11 euroren truke urte beteko epean Oarsoaldean dauden museoak ikusteko aukera ematen du. Museo horietako hiru
Oiartzunen dauden Arditurri meatze gunea, Luberri ikasgune
geologikoa eta Soinuenea herri musikaren txokoa dira. Pasaian
Mater itsasontzi museoa eta Albaola itsas kultur faktoria ikus
daitezke Victor Hugo museoaz gain. Errenterian San Marko
gotorlekua dago ikusgai.
Museo guztiak bisitatzeko asmoa dutenentzat aukera ona da,
bonoarekin ia %50 deskontua lortzen baitute museo bakoitzean
sarrera ordainduz kostako litzaiekeenarekin alderatuta.

AURTENGO JARDUNALDIETAN KANTU
TRADIZIONALEKO INTONAZIOA HIZPIDE
Herri musikaren inguruan Soinueneak urtero antolatzen
dituen jardunaldiek aurten landuko duten gaia intonazioa izango
da, herri ezberdinetan gizakiok garatu ditugun kantatzeko era
berezi horien ezaugarri bereizgarri izan daitekeen intonazioa.
Azaroaren 15ean mintegia eta mahai ingurua izango dira.
Goizean izango den mintegiko lehen zatian Agustin Mendizabal,
Jean Mixel Bedaxagar eta Marie Hirigoyen izango dira hizlariak
Euskal Herriko kantaera tradizionalari buruz egin dituzten lanak
aurkeztuko dituztelarik. Arratsaldean, mintegiaren bigarren
zatian, Jaume Ayats eta Ester Garcia-Llop kataluniarrak ariko dira
Kataluniako kantaera herrikoiaz. Eguna bukatzeko mahai ingurua egingo da hizlariekin Jon Bagues moderatzaile lanetan izanda.
Azaroaren 16an eguerdian izango den kontzertuan Euskal
Herriko eta Kataluniako kantaera tradizionalean ageri den intonazioa zuzenean entzuteko aukera izango da.

BISITARI KOPURUA
Azken hiru hilabeteetan: bisitari kopurua: 1709
Antolatutako taldeak: 53
Bisitari kopurua ekainera arte: 44846

WEB ORRIRA BISITAK
Azken hiru hilabeteetan: 16161

Jean Mixel Bedaxagar kantari. Oiartzun, 2002-11-30. SNN
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