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HERRI MUSIKAREN TXOKOAREN BULETINA

OIARTZUNGO ETA HERNANIKO MUSIKA ESKOLETAKO TALDEAK
MURO-KO XEREMIER TALDEAREKIN INTERKANBIOAN
Apirileko lehen asteburuan izan ziren Oiartzungo Herri Musika Eskolako eta Hernani Musika Eskola Publikoko
taldeak Mallorcan “Es Reguinyol - Xeremiers de Muro” taldeak gonbidatuta. Orain mallorcarrak datoz.

Joan den apirilaren 1etik 3ra Mallorcako Muro herrian
izan ziren Oiartzungo herri musika eskola eta Hernani
Musika Eskolako bi talde: Boha, Xirula eta Biolin Taldea
batetik, eta Txilibita Fanfarrea bestetik. Euskal musika
tradizionalaren erakustaldiko kontzertua eskaini zuten
ostiralez (apirilak 1) Muroko komentuko elizan eta larunbatean Llubí-ko antzokian (biak Mallorca iparraldeko
herriak, Alcudia inguruan). Bestalde, 1714tik Muron San
Francesc eguneko feria ospatzen dela eta, kale eta plazak
girotzen ere jardun ziren, larunbat eguerdian nahiz gauerdiko kukañan (baixada del conil) eta feria egunean bertan
Sant Martí plazan.
Hogeita bost lagunek osatu zuten Mediterraneoranzko
komitiba, Oiartzundik Juan Mari Beltran eta Fernando
Jalon eta Hernanitik Iñaki Eguren buru zituztela. Saio
ezberdinetan, gure herri musikaren adierazgarri ezberdinak eskaini ziren: hasi txalaparta saio batez, alboka eta
panderoaz jarraitu, eta ondoren, hurrenez-hurren, txistu
banda, dultzaina eta xirolarrua, boha, biolin eta xirula taldea, eta fanfarrea.
Saio hauek, Hernani eta Oiartzungo herri musika eskolek “Es Reguinyol – Xeremiers de Muro” Mallorcako taldearekin ari duten elkartrukearen baitan kokatu behar da.
Oraingoan euskaldunak izan badira harantz joanak, uharteetako xeremia eta flabiol joleek bisita apirilaren 22tik
23ra itzuliko digute, Hernanin 22an (ostirala) eta
Oiartzunen 23 eta 24ean izango ditugularik entzungai.

KONTZERTUAK SOINUENEAN

UDABERRIKO KONTZERUA
2016ko apirilaren 23an - 18:30etan Soinuenean - 5 euro

XEREMIERS DE MURO
ES REGUINYOL
jarraipena izatea ahalbidetzen dugu.
Hasiera hartatik hona jende asko
ibili da eskolan, baina begiak ireki eta
elkarte batean batu beharra ikusarazi
ziguna zera izan zen: 2003an maisurik gabe geratu ginela. Maisuaren faltan eskolak bertan behera geratu ziren
eta noraezean geratu ginen, bai urte
gehien generamatzanak, baita hasiberriak ziren ikasle haiek ere. Etorkizun
beltz hari aurre egiteko asmoarekin
sortu zen “Es Reguinyol” elkartea,
ikasitakoa galdu ez eta ondorengoei
emateko asmoarekin.

Dena Muroko Helduen Tailerrak
gaita, txirula eta danbolina jotzeko
ikastaroak antolatu zituenean hasi
zen. 1999ko urria zen.
Eskolako lehen irakaslea Rafael
Moll izan zen eta gaur egun “Es
Reguinyol” elkarteko partaide sortzaileak garen asko berekin hasi ginen
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nota batzuk afinatu nahian eta musika
baino zarata gehiago egiten, baina
irmotasunak saria izaten du eta asko
saiatzearen poderioz, eta bizilagunak
behin baino gehiagotan izorratuz,
orduko adin ezberdinetako pertsona
talde hartakoek gaur egun soinu-tresna hauek Muro herrian urte askoan

EMANALDI DIDAKTIKOA

Lekua: SOINUENEA
Tornola kalea, 6
20180 Oiartzun
Eguna: 2016-04-23
Ordua: 11:00

Mallorcako Xeremiers
Haurrei doan eskainiko dieten emanaldi honetan Mallorcatik etorritako
Xeremiers de Muro - Es Reguinyol
taldeko kideek beraien herriko doinu
eta erritmoak jotzeaz gain hango
soinu-tresna herrikoiak erakutsiko
dituzte.

‘Xeremiers’. Zer dira?
Izen hori, ‘Xeremiers’, edo ‘Colla
de Xeremiers’ deitzen zaio Mallorcako herri musikako talde instrumental adierazkorrena izan daitekeenari.
Kataluniako ‘mitja cobla’ delakoaren
oso antzekoa da.
Xeremia jole eta ‘flabioler’ banak
osatzen dute oinarriz, hau da, xeremia, uharteko berezko kornamusa
edo xirolarrua (labur esanda zakua
duen gaita), jotzen duena eta, gure
txistularien antzera, txilibitua eta danbolina jotzen dituena. Flabiol hauek,
txistuak ez bezala, bost zulo dituzten
flautak dira, eta danbolina ere, euskaldunona baino txikixeagoa, eskutik
zintzilik eraman ohi dute.
Soinu alai eta distira handikoa,
Mallorcan oso sustraitua, dantza eta
festa gehientsuenetako musika jo
dutenak izan dira, aspaldidanik,
Xeremiers hauek. Eta, Europa mendebalde guztian bezala, XX. mendean
beherakada handia jasan bazuen ere,
70eko hamarkadatik hona bultzada
berria hartu du. Ordutik hona ikerlari,
instrumentu egile eta jole belaunaldi
berriak martxan dira. Giro horretatik
sortu dira soinu-tresna hauek jotzen
ikasteko eskolak eta horietatik ugaritzen ari diren taldeak.

HERNANI MUSIKA ESKOLA PUBLIKOKO
TXISTULARI TALDEA
Urte luze hauetan herriko makina
bat festa eta ekitalditan parte hartu du,
baita herritik kanpora ere, urtean 70
saiotik
gora
egitera
iritsiz.
Aipatzekoak zaizkigu, besteak beste,
Hernaniko sanjuanak, inauteriak edo
eguberriak, dantzari festa eta txalapartarena, hala nola aspaldiko urteetan Zaldibiako ardiki egunean edo
Itziarko erromeria egunean taldeak
duen parte hartzea. Bestalde, 2000
urte ingurutik, udaletxeko arkupeetan

AFARIA KONTZERTUAREN ONDOREN
Afaria Elizaldeko Ibargain elkartean izango da,
Oiartzungo Aialde kalean. Bertan musikariekin egon, jan,
kantatu, jo eta dantzatzeko aukera izango da.
Afaltzeko lekua gordetzeko Soinueneara deitu
eta izena ematea komeni da.
Afaria + Kontzertua: 20 euro

laguntzaileak:

Hernaniko musika eskolan txistu
taldea 1986an jarri zuen martxan
orduan bertako txistu irakasle zen
Juan Mari Beltranek, urte hartako
sanjuanetan atera zelarik aurreneko
aldiz kalera. 1998an berriz, Iñaki
Egurenek hartu zuen txistularien
gidaritza, eta geroztik taldea sendotzen eta hazten joan da, gaur egun
hogei bat txistulari biltzen dituelarik
nagusienean, txikienean beste zazpi
haur ere ari dira eta.

hiru-lau kontzertu eskaintzen ditu
ikasturtean barrena, askotan eskolako
beste taldeekin bat eginaz (saxofoi
taldea, trikitilariak, abesbatza,…).
Horrek guztiak, taldeak oso errepertorio zabala landu izana ekarri du, eskolako txistulari amateurren taldea dela
kontutan izanda. Oraingoan, ibilbide
horren laburpentxo bat eskaintzera
datoz Oiartzuna, kontzertu baten
bidez, txistu eta danbolin hotsean
noski.

TXALAPARTA FESTA PREST
Urtero Hernanin txalapartaren zaleak biltzen dituen jaialdia
ate joka dugu dagoeneko. Hogeita hamargarren edizioa izango da
aurtengoa eta bi asteburutan banatu dira bere ekitaldiak, beraz
maiatzaren 15ean hasi eta 21ean bukatuko da.
Hernani Musika Eskola Publikoko Ttakun Ttan Ttakun
Taldeak antolatu dituen ekintzetako lehenengoa maiatzaren
15ean, igandea, goizeko hamarretan Lasarteko Buenos Aires
Aldapa behealdeko errotondatik abiatuta txalapartari zaharren
baserrietan barrena egingo den ibilaldia da.
Egitarauari jarraipena hurrengo asteko ostiralean, maiatzak
20, emango zaio. Arratsaldeko zazpi terdietan Biteri Kultur
Etxean izango den emanaldi berezian hogeita hamar urtetan
Hernaniko Txalaparta Eskolan ikasi duten belaunaldi ezberdinetako taldeek joko dute txalaparta.
Larunbatean, maiatzak 21, eguerditik gaueko ordu txikiak arte
txalaparta zaleek zer ikusi eta entzuna izango dute. Hasteko, hamabietan erromeria abiatuko da Hernani kasko zaharrean Hernani
Musika Eskolako alboka, dultzaina, trikitixa eta txistu taldeek
girotuta. Gainera nahi duenak txalaparta jotzeko aukera izango du
eta saio libreak entzungo dira. Segidan herri bazkaria izango da.
Bazkarira joan nahi duenak txartela 16 eurotan erosi beharko du
eta horretarako erreserba egitea komeni da. Bazkaldu ondoren
Txalaparta Jaialdi Nagusia izango da Euskal Herriko alde
ezberdinetako txalapartarien parte hartzearekin. Eta egunari
bukaera Atxur Tabernan emango zaio DJ Barru eta Hernaniko
txalapartariek elkarrekin egindako musikarekin.

HAURRAK MUSIKAREN BUELTAN
Soinueneak Abaraxka Oiartzungo Udal Ludotekarekin elkarlanean haurrei zuzendutako ekintzak antolatzen ditu urtean zehar.
Gutxienez hilabetean behin izaten dira eta hilabete jakin batean
Soinuenean, eta herrian bertan, izango diren beste gertakizunekin
lotuta egoten dira askotan.
Musikak adar ugari izaki, era ezberdinetakoak izaten dira
ekintzak: kontzertuak, dantza saioak, soinu-tresnen eraikuntza,...
Soinu-tresnen eraikuntzarekin lotuta, aurten soinu-tresna bat
eraikitzeak dituen fase guztiak ikusteko aukera ari dira izaten haurrak. Lehengaia (kanabera) eskuratu zuten urtarrilean eta Aste
Santura arte lehortzen eduki genuen aterpe batean. Aste Santuan

BISITARI KOPURUA
Azken hiru hilabeteetan: bisitari kopurua: 737
Antolatutako taldeak: 23
Bisitari kopurua apirilera arte: 50697

WEB ORRIRA BISITAK
Azken hiru hilabeteetan: 12839

kanabera haiei hostoak kendu eta neurri ezberdinetan moztu
zituzten haurrek. Eta uda aldera soinu-tresnak egingo dituzte.
Argazkian ikusten den bezala, Aste Santuko tailer hartan haur
eta guraso ugari bildu ziren Soinuenean bertan eta eguraldiak
lagunduta giro ederrean aritu ziren kanpokaldean jarritako mahaietan kanaberak zuritzen. Horretaz gain, haur eta helduek beste
egun batean Oiartzungo eliza barrutik ikusteko aukera izan zuten
han barruan dauden soinu-tresnei buruzko azalpenak entzunez.
Batetik ordua eman eta era ezberdinetako deiak egiteko.erabiltzen
diren kanpaiak ikusi zituzten, eta bestetik koruan dagoen
organoaren historia eta bere musikarako aukerak entzun zituzten.
Orduan jasotako irudi batzuk Youtubeko gure kanalean daude.
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