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UDALEKUAK OIARTZUNGO MUSEOETAN
Azken urteetako bideari jarraituz, Oiartzun eta Pasaiako udalekuetako haurrak Oiartzungo museoetara beraien altxor preziatua den jakintza ezagutzera etorriko dira uztailean zehar.
Duela hiru urte baino gehiago
Oarsoaldeako orduko museoak eta
eskualdeko garapen agentzia elkartu
ziren udako oporren hasieran udalekuetan elkartzen ziren haurrei eskaintza bateratua aurkezteko asmoz. Garai
hartan Oarsoaldean itsasoa, geologia,
meatzaritza eta herri musika lantzen
dituzten museoak zeuden Oiartzun eta
Pasaian barreiatuta.
Orduko bileretan ikusi zenez, ikasturtean eskoletako haurrei ematen
zaien zerbitzuaz harago, uda giroarekin
bat leudekeen ekintzak diseinatu edota
sortu beharra zegoen. Museo batzuk
haurrekin lan egiten esperientzia handiagoa izanik, besteengan eragin eta
nolako tailerrak sor zitzaketen pentsatzeko adibideak eman zituzten.
Horretaz gain, herrietako ludoteken eta
udalekuen antolatzaileekin hitz eginez
adin ezberdinetako haurren gaitasun
eta beharretara egokituko ziren tailerrak antolatzera iritsi ziren.
Geroztik, 2015eko uztailetik, urtero izaten ditugu Oiartzungo museoetan
Pasaiako eta Oiartzungo haurrak.
Adinari erreparatuz gero, txikienek laubost urte dituztela esan behar dugu,
zaharrenak hamaika-hamabi urte

Haurrak Soinuenean firringilak egiten. SNN

dituzten bitartean. Adintartea hain
zabal izateak lanketa bereizia eskatzen
du.
Udalekuetan haurrek ibiliz eta
jolastuz lehen aipatu diren gaiei buruzko ezagutza tantak jasotzeko aukera
izaten dute. Ezagutza hori transmititzeko museo bakoitzean era ezberdinak
bilatu dira. Arditurri interpretazio zentrora joaten diren haurrek adibidez,
burua baesteko kaskoa jantzi eta meategia bisitatzen dute. Han Oiartzungo
historia eta geologiari buruzko azalpenak jasotzen dituzte.
Luberrira joaten diren haurrek

Haurrak begiralearekin Luberrin indusketa baten simulazioan aztarnak bilatzen. Luberri

berriz indusketa baten simulazioan
parte hartzen dute: begiak babesteko
betaurrekoak jantzi, zepiloa hartu eta
lurretan dauden aztarnak bilatu behar
izaten dituzte, ondoren geologiari
buruzko azalpen batzuk hartutakoan
haiek mapa batean kokatzeko.
Soinueneara etortzen diren haurrekin jolasean aritzen gara. Txikienei erakusketan soinu-tresnak bilatzera jolastuz hots eta musika ezberdinak ezagutzeko aukera ematen zaie. Handixeagoekin, indar gehixeago eta eskuekin
trebeagoak direla baliatuz soinu-tresnak egiten ditugu. Garai batean guraso
edota aiton-amonekin egiten ziren
soinu-tresnak dira gurekin egiten
dituztenak: txulubitak, turutak, kalakak,... Era horretan beraiek berezkoa
duten sortzeko gaitasuna bi eratara ezagutzeko aukera dute: batetik, tresna
sinpleekin soinu-tresna bera sortuz, eta
bestetik soinu-tresnarekin berarekin
erritmo edo doinuak asmatuz. Orokorrean poz-pozik joaten dira etxera
beraien soinu-tresnari eraginez. Soinutresna horietako batzuk gainera oso
zaratatsuak izaten dira eta kasu horietan etxekoentzat geratzen da bizitzako
alor askotarako beharrezkoa den gaia
erakustea: neurria.

HERRI MUSIKA KONTZERTUAK

UDAKO KONTZERTUA
2018ko uztailaren 7an - 18:30 - Oiartzungo Done Eztebe plazan

BOHAS ORCHESTRA
(Gaskoinia)

Talde hau Bohaires de Gasconha
elkarteko zati bat dugu. 1993an sortutako elkartearen helburua Boha izena
hartzen duen Gaskoiniako Landetako
xirolarruaren eta haizezko soinu-tresna
herrikoi gaskoi guztien erabilpen eta
espresioaren garapena da. Gaskoiniako
Landetako xirolarrua jotzen, egiten,
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erakusten eta maite duten bolondresek
elkarte honetan biltzen dituzte beraien
indarrak elkartearen helburuaren aldeko ekintzak bultzatzeko; tartean uztailaren bukaeran Soustons-en antolatzen
duten Festiv’CornemuseS jaialdia.
Elkarteko zenbait kidek beraien denbora librea eta ezagutzak ematen dituzte,

GASKOINIAKO
HERRI DANTZAK

Lekua: KONTZEJUPE PLAZA
Kontzejupe plaza
20180 Oiartzun
Eguna: 2018-07-07
Ordua: 12:00

Bohas Orchestrako kideekin
Gaskoinian eta Okzitanian egiten diren
dantzei buruzko tailerra izango da
Oiartzungo Kontsejupean.
Dantzazale helduei begira
antolatutako ekintza da hau.

eta guztiek moralki eta ekonomikoki
babesten dute.
Bohak Bohas Orchestran biltzen
direnetik, Gaskonia eta Okzitaniako
doinuz osatutako egitaraua jotzen dute.
Polifonia, gaskoiz kantatzea eta dantza
elkartu eta partekatzen dira etenik gabe
birsortzen den harmonian.
Baladak, abestiak, polkak edo rondoak, taldean, bikote eta bakarkako saioekin tartekatuz, jotzen dira danborrek
agintzen duten erritmoan.
Jai giroko musika da proposatzen
dutena, nagusiki errepertorio herrikoitik eraikitako egitaraua.
Abestu, dantzatu eta berriz musikaren inguruan elkartzeko benetako gonbidapena izan nahi du.

LAGUNTASUNA FANFARREA
(Barakaldo)

oinarria Euskal Herriko eta Europako
dantzetan du bere oinarria: jolas-dantzak, esku-dantzak, dantza-jauziak, polkak, eta sokan, binaka, lerroan,... egiten
diren dantzak.
Dantza bere inguru naturala den
plazan bultzatzeko asmoz, Laguntasuna
Fanfarrea bere sorreratik lanpetuta ibili
da era ezberdinetako ospakizun, festa
eta ekitaldietan jotzen. Nerbioi ibaiaren
ezkerraldean barrena eta Bizkaia osoan,
urte guzti hauetan berrehun saiotik
gora eman ditu.
Elkarteko dantzariekin duten harreman estuak beraien gustu eta estilora
jotzen duten dantzen errepertorio zabala ezagutzea ahalbidetu die. Beraiek

AFARIA KONTZERTUAREN ONDOREN
Afaria Ibargain Kultur, Jolas eta Kirol elkartean izango da. Bertan
musikariekin egon, jan, kantatu, jo eta dantzatzeko aukera izango da.
Afarirako txartelak Kastro tabernan eros daitezke.
Afaria Kontzejupean: 15 euro

jotzen duten musikan eta aurkeztutako
koreografietan tradizioan sustraituta
dagoela nabarmena da.
Erromerian dantza maisu batek
plaza dinamizatzen du ikusleak parte
hartzera animatuz eta saioaz gozaraziz.
Bertaratutakoei ez zaie dantzatzeko
maila altua eskatzen, ongi pasatzeko
gogoa baizik. Hau errazteko, musikariek beraien egitaraua gerturatu direnen
ezaugarri eta trebetasunera egokitzen
dute.
Gaur egun taldean aritzen diren
musikariek dultzaina, txirula, whistle
eta beste soinu-tresna batzuk jotzen
dituen Iñigo Obeso eta Fran Muñoz
dantza maisua dituzte buru.

kontzertu honen
laguntzaileak:

Laguntasuna Kultur Elkartea Barakaldon (Bizkaia) 1949an sortu zen eta
bere ibilbide osoa herrian eta handik
kanpo Euskal Kultura Herrikoia bere
alor ezberdinetan sustatzen eman du:
dantza, musika, abeslaritza, erraldoiak,...
Laguntasuna elkarteak 1997tik,
Europako dantza herrikoien hainbat
jaialditan parte hartu ondoren,
Laguntasuna Fanfarrearen bidez bere
ekitaldien artean erromeria edo zuzeneko musikarekin musika eta dantza saioa
eskaintzen du.
Proposatzen duen emanaldiak, urte
batzuetatik hona Europan topa daitezkeen dantzaldien antzeko eskemarekin,

BUDAPESTEKO MUSIKOLOGIA
INSTITUTUAN
Budapesteko Musikologia Institutuan izan ziren pasa den
ekainaren 20an Soinueneako zuzendaria den Juan Mari
Beltran eta EHU-ko irakaslea izanik etxe honen kolaboratzailea den Julio Abascal. Zientzien Hungariar Akademiak
1974an XIX. mende bukaeratik Hungariako herri musika
biltzen eta zabaltzen ari ziren hainbat sail bilduz sortu zuen
herri musikaren ikerketan mundu mailan erreferentziazkoa
den Institutu hau.
Herri Musika eta Dantzaren Ikerketarako Sailak egiten
dituen mantentze, digitalizazio, sailkatze eta katalogazio
lanak ezagutzeko aukera izan zuten. Bertan aritzen diren hiru
ikerlarirekin hitz egiteko aukera izan zuten. Mátyás Balya
herri musikako grabazio historikoak era guztietako soporteetan biltzen dituen artxiboa eta haiek digitalizatzeko
erabiltzen dituzten metodoak azaltzen aritu zitzaien.
József Brauer-Benke izan zen zeluloidezko filmen digitalizaziorako jarraitzen duten prozesua erakusten. Bukatzeko
Olga Szalayek bertan dituzten herri musikako 80.000 dokumentuak, tartean Bartók edota Kodályk bildutakoak,
sailkatzeko erabiltzen dituzten sistema ezberdinak azaldu
zizkien.

Juan Mari Beltran Olga Szalay egiten. SNN

XIROLARRUAREKIN SOUSTONSERA
Uztailaren bukaeran Oiartzungo HM Eskolako xirolarru
taldea Logroñoko gaita eskolakoekin batera Gaskoiniako
Landetako Soustons herrian izango da Festiv’CornemuseS
jaialdian.
Bigarren edizioa duen jaialdi hau uztailaren 26an hasi eta
28an bukatuko da. Soustonseko Qu’em d’aci elkarteak antolatzen du eta bertan protagonista nagusia xirolarrua da, bere
adiera ezberdinetan. Aurten esate baterako Gaskoiniako
Landetako xirolarrua den boha entzuteko aukeraz gain,
Aragoiko, Eskoziako, Logroño eta Oiartzungo xirolarruak
entzuteko aukera izango dute egun horietan Soustonsera gerturatzen direnak.
Informazio osoa www.festivcornemuses.com helbidean
eskuragarri badago ere, aurrerapen moduan jakin ezazazue
jaialdia uztailaren 26an Vignalou asialdirako gunean hasiko
dela goizeko hamarretan haurrei zuzendutako kontzertuarekin. Egun horretan gaualdean dantzaldia izango da
L’Airial kanpingean Bernadette Biremont eta Escapada
taldeak girotuta.
Uztailaren 27 eta 28 ekitaldi ugari izango dira: adin
ezberdinetako entzuleei zuzendutako kontzertuak, haurrentzat jolasak, tailerrak,... Oiartzuarrek Logroñokoekin batera larunbatean 14:00etan izango den tailerrean eta
19:00etan kalean izango den bueltan eta kontzertuan parte
hartuko dute.

BISITARI KOPURUA
Azken hiru hilabeteetan: bisitari kopurua: 1.130
Antolatutako taldeak: 38
Bisitari kopurua uztailera arte: 58.974

WEB ORRIRA BISITAK
Azken hiru hilabeteetan: 16.377
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