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Akademian haien musika tresnen erabiltzeko
trebezian maila altu bat zuten ikasle talde bat
eratzea otu zitzaigun musika tresna ezberdinen
arteko elkarlana bultzatuz. Esperientzia horre-
tatik, musika lan interesgarri asko egiteaz gain,
inportanteago deritzogun beste gauza bat lortu
dugu, lagun talde bat osatzea. Ikusten duzuen
bezala, musika talde hau ez da emanaldia emat-
en ibiltzen den talde profesional bat, ezta hurrik
ere, baina deitzen gaituzten lekuetara gure lana
erakustera joatea gustuko dugu eta emanal-
diaren entzuleen gustuko ere izatea espero
dugu.

Saio honetan gure hirian eta herrialdean ditugun

KONTZERTUAK  HM Txokoan

Udako kontzertua
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GGAASSTTEEIIZZ’’KKOO UUDDAALL FFOOLLKKLLOORREE
AAKKAADDEEMMIIAAKKOO IIKKAASSLLEE TTAALLDDEEAA

festa ezberdinetako melodiak eskainiko ditugu
formazio ezberdinetan: txistu bandan, gaitero
bandan, trikitixa taldean. Eta bukatzeko,
taldean, bi urte hauetan landutako erreperto-
rioaren muestra txiki bat joko dugu.

Taldekideak:

soinu txikia Miren Del Rio
Irune Arroita

txistua Iñaki Palacios
Mirari Jauregi

gaita Karmele Berriozabal
Ekaitz Santacilia

perkusioa Dani Compañon



nen teknika berriak baliatzen dituzte gure garaiko
emaitzen bila, garai bateko musika modoak gaur
egungo era eta giroan inguratzen dizkigutelarik.
Iraganeko melodia eta soinu-tresnak, oraingo
musikarien eskuetan, milurteko berriko auditorio
bati hitz egiteko eta hura hunkitzeko gai dira.

Talde bezala KD formatuan argitaratu berria dute
beraien lehenengo lana. Tonadas de Gaita deitu
duten lan hau Pasatrés osatzen duten musikarien
ikuspuntutik begiratutako gaita (dultzaina) eta
danborraren errepertorioan ibilaldi bat da. Gaur
egun musika-lan honen eszenaratzearekin batera
beraientzat bigarrena izango den hurrengo diskoa
prestatzen ari dira. Oraingo honetan gaita de
botoaren mundua landuko dute.

Elkarrekin daramatzaten hiru urte hauetan Aragoi
bertako eta kanpoko herri eta hirietan eman
dituzte beraien kontzertu eta ekitaldiak herri
musikan espezializatutako erakustaldi eta elkar-
retaratzetara deituak izan direlarik. Aldi berean
Zaragozako festetan antolatzen den Pilar Folk
jaialdiko egitarauan parte hartu dute 2006 eta
2007 urteetan.

Herri Musikaren Txokoan eskainiko duten progra-
maren oinarrian Tonadas de Gaita diskoko abes-
tiak izango dira instrumentazio ezberdineko beste
abesti batzuekin osatuko dutelarik.

PPAASSAATTRRÉÉSS
Diego Escolano (gaita, gaita de boto, chiflo-salterio y flautas), 

Jonás Jimeno (percusiones tradicionales y jaz), 
Víctor Monzón (gaita, gaita de boto y clarinete), Nuska Corriá (acordeón y flauta de pico)

PASATRÉS 2005eko udan Aragoiko herri musikan
lehendik ibilbide sendoa zuten hiru musikari elkar-
tu zirenean sortu zen bere izena oraindik Aragoiko
herri askotan dantzatzen den antzinako hirurako
dantzatik hartu zuelarik. Aragoiko Biella Nuei,
Tintirinullo, La Birolla, Dulzaineros del Bajo
Aragón, Zicután, Márgen Izquierda, etab. beza-
lako folk taldeetan parte hartu edo lagundu
ondoren, Diego Escolano, Jonás Gimeno eta
Manuel Riglos bere ikuskizunekin herri musikaren
ikusmolde berri bat azaltzen duen eskaintza berri
batean elkartu dira. Herrietako gaiteroen erreper-
torioa musika egiteko oinarritzat hartu eta antzi-
nako zaporeko melodiak birsortuz lantzen dute.
Aldi berean harmonia, orkestazio eta soinu-tres-
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AFARIA KONTZERTU ONDOREN
Orain arte bezala, afaria antolatu dugu Auzokalte
elkartean (Herri Musikaren Txokoaren ondoan)
musikariekin egon, jan, kantatu, jo eta
dantzatzeko. Izen emateko komeni da lehen bait
lehen deitzea, lekua mugatua baita.
Prezioa: 15 euro.

kontzertu honen
laguntzaileak:

1. Tonadas de ministriles
2. Tarazona el gaitero
3. Dos mazurkas
4. Boleros biellos
5. Monegrillo
6. Vals corrido/polka piké
7. Vals francés
8. Diferencias sobre una

mudanza de Tauste

9. La danza
10. Sanantonada
11. Polkas del moncayo
12. Bajo Aragon (jota)
13. Danze decetina
14. Habaneras a 7/8
15. Villanos de

Paracuellos

Aurrikusitako egitaraua


