
Duela hemezortzi urte abiatu zen
Oiartzungo Herri Musika Eskola.
1999-2000 urteko Oiartzungo
Helduen Tailerren eskaintzaren barne
sartu zen txalaparta ikasteko aukera.
Oiartzungo txalaparta zaleen lagun-
tzarekin hasi zen eskola hartan
Hernaniko Txalaparta Eskolatik eto-
rritako Felipe Ugarte zen Altzibarko
Eskola Zaharretan erakusten zuena.

Herri Musikaren Txokoak 2002ko
martxoan zabaldu zituen ateak eta
geroztik Oiartzungo Herri Musika
Eskolak bestelako bultzada bat jaso
zuen. 2002-2003 ikasturtean txalapar-
taren ondoan alboka eskaini zen.
Txalaparta eskolak ematen Iñigo
Monrealek ordezkatu zuen Felipe
Ugarte eta alboka erakusten Haritz
Ezeiza hasi zen. Iñigorekin 14 ikasle
aritu ziren txalaparta ikasten
Altzibarko Eskola Zaharretan eta
Haritzekin 7 ikasle Ergoiengo
Auzokalte elkartean.

Hurrengo urteetan eskaintza zabal-
tzen joan zen. Soinu-tresna gehiago
erakustearekin batera irakasle kopu-
ruak ere gora egin zuen, izan ere
soinu-tresna bakoitzaren irakaskun-
tzak bera jotzeko teknikan aditua den
pertsona behar baitu hura jotzen era-
kusteko.

Hala, Oiartzungo Herri Musika
Eskolan dultzaina ikasteko aukera
eman zen lehen aldiz 2004-2005 urte-
an eta herri perkusioa 2005-2006
urtean. Ordurako klase guztiak
Ergoienen ematen ziren eta ikasturte
bukaeran Oiartzungo Herri Musika
Eskolaren Eguna ospatzen zen. Izan
ere ikasleek jendaurrean jotzen haste-
ko moduko maila lortua zuten.
Horretaz gain ikasle kopuruak ere
gora egin zuen, 42 ikasle ari ziren
Iñigo Monrealekin txalaparta jotzen
ikasten, 12 alboka edota dultzaina
Haritz Ezeizarekin ikasten eta 6

Ander Barrenetxearekin herri perku-
sioan, eta denak elkartu eta elkar eza-
gutzeko balio zuen egun horrek.

Hurrengo ikasturteetan eskaintza
egonkortu egin zen eta ikasleek
eskualdeko ekintza ezberdinetan
parte hartzea bultza zen. Bitartean,
Iñigo Monreal, Ander Barrenetxea eta
Ixiar Jauregik eskola utzi dute eta
haien lekuan Lara Mitxelena eta Jon
Patxe sartu dira, txalaparta erakustera
lehena eta perkusioa erakustera biga-
rrena. Horretaz gain, erakusteko lokal
ezberdinak erabili ondoren Madalen-
soro pilotalekuan AEK euskaltegiak
garai batean erabiltzen zituen lokale-
tara heldu zen Oiartzungo Herri
Musika Eskola, gaur egun erabiltzen
dituenetara.

2008-2009 ikasturtean Lartaun
Txistulari Taldearekin hitz egin ondo-
ren txistu eta danbolin eskolak ema-
tea adostu zen. Geroztik Iñaki Eguren
eta Jon Ansorena izan dira txistu ira-
kasleak.

Aurreko ibilbidearen ondoren,
2012-2013 ikasturtean soinu-tresna
berri bat erakusteari ekin zitzaion:
xirolarrua. Aspaldian Euskal Herriko
kaleetatik kanpo ikusten zen soinu-

tresna iraganean gure artean ere era-
bilia izan zela pentsa arazten zuten
aztarnak ikusita hura berreskuratzeko
ahalegin batean Oiartzungo Herri
Musika Eskolan erakustea erabaki
zen. Soinu-tresna hau erakusten Juan
Mari Beltran eta Fernando Jalon aritu
dira gaur egunera arte. Ikasturte
horren erdialdera biolina jotzeko
aukera ere sartu zen eskolan Arkaitz
Miner irakaslearekin.

Urte hauetan egindako ahalegina-
ren ondorioa izan zen ekainaren 4ko
eguerdian Kontzejupean egin zen
ikasturte bukaerako kontzertua.
Bertan, ikasturte honetan txalaparta,
alboka, dultzaina, txistua, biolina,
perkusioa eta xirolarrua ikasten aritu
diren adin ezberdinetako 70 ikasleta-
tik gorako gehienak aritu ziren.
Ikasitakoa guraso, senide eta zaleen
aurrean azaldu ondoren, lagun arteko
bazkaria izan zen.

Ikasturte bat bukatu da eta
Soinuenean hurrengoa prestatzen ari
gara. Matrikulatzeko epea irekia dago
eta interesatuta dagoenak Oiartzungo
Herri Musika Eskolaren eskaintza
osoari buruzko informazioa gure web
orrian topa dezake.

OIARTZUNGO HERRI MUSIKA ESKOLAN IKASTEN
Ekainaren 4an izan zen ikasturteari bukaera eman zion Oiartzungo Herri Musika Eskolaren Eguna.

Ikasturte bukaeran elkartu ziren ikasle eta irakasleetako batzuk agurreko pieza jotzen. SNN
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Talde hau hogei bat pertsonak osa-
tzen dute. Salamanca probintziako
herri ezberdinetakoak izanda zaleta-
sun batek batzen ditu, Instituto de las
Identidades-eko ikasleak dira. Talde
honetako kideak Manuel Pérez
Becerro maisuak zuzentzen ditu.

Salamancako Aldundiak probin-
tziakoa bertakoa den kultura bultza-
tzeko nahia aspalditik azaldu du eta
horren ondorioa da Instituto de las
Identidades. Bere abiapuntu moduan
jar daiteke 1907 urtean Aldundiak
argitaratu zuen Folk-lore o
Cancionero Salmantino, Dámaso
Ledesma maisuaren lana.

Gaur egun Instituto de las
Identidades deitzen denaren hasiera
1974an koka daiteke Danbolinteroen
Eskola (Escuela de Tamborileros)
sortzearekin. Pilar Magadán salaman-
car folklorista garrantzitsua izan zen
bertako zuzendaria. 

Urte gutxi beranduago, 1980an,
bigarren urrats garrantzitsua eman
zen eskolaren konpetentziak ugaritze-
arekin. Horrekin batera Salamancar
Folklorearen Eskola (Escuela de
Folklore Salmantino) izendapena
eman zitzaion.

Bi urte geroago hirugarren aro berri
bat abiatu zen Ángel Carril zuzendari
zela. Eskolak irakasgai eta jarduera

berriak barneratu zituen eta horretatik
izendapen berri baten beharra ikusi
zen: Herrikoi Kulturaren Zentroa
(Centro de Cultura Tradicional).
Zuzendaria 2002an ezustean hiltzeak
erakundea Centro de Cultura
Tradicional “Ángel Carril” izatera
pasatzea ekarri zuen.

Ibilbidean aurrera, kultura eta
gizarte mailako behar eta sentikorta-
sun berriek proiektua berregokitzea
eskatzen zuten. Hori dela eta,
Korporazio Probintzialaren 2009ko
martxoaren 27ko Plenoak aho batez
Instituto de las Identidades sortzea
adostu zuen. Salamancako probin-
tziaren nortasuna azaltzen duten
ezaugarriak bere aberastasun zabale-
an (etnografia, historia, artea, geogra-
fia eta paisaia, etabar) berreskuratu,
jaso, ikertu eta hedatzeko asmoarekin

sortu zen; bai ikuspuntu historikotik,
baita   egunekotik; bazterketa edota
murrizketa geografiko-administratibo
edo kulturalik gabe.

Oiartzunen emateko prestatu duten
ekitaldian Salamancako abestiak,
dantzak, eta gaita (Euskal Herriko
txistuaren antzekoa) eta danbolinaren
musika azalduko dira.

Ikasleek danbolinaren soinua dan-
tzatzen dute; biko, hiruko edo boste-
ko erritmoak. Horretaz gain, taldeko
donbolinteroek doinu ezberdinak
jotzen dituzte unisonoan, pasakaleak,
jotak, alboradak, charradak, etabar.
Erritmo hauek gaita eta danbolinare-
kin jotzeaz gain, batzuetan pandero
laukiarekin (Peñaparda herrikoa),
pandereta, kaskaineta, zartagin eta
bestelakoekin laguntzen dira.

SALAMANCAKO ALDUNDIAREN
INSTITUTO DE LAS IDENTIDADES-eko

IKASLE TALDEA

HERRI MUSIKA KONTZERTUAK

UDAKO KONTZERTUA
2017ko uztailaren 8an - 18:30 - Oiartzungo Done Eztebe plazan

Lekua: KONTZEJUPEA
Done Eztebe plaza
20180 Oiartzun

Eguna: 2017-07-08

Ordua: 11:30

SALAMANCAKO
DANTZEN TAILERRAETA GOIZEAN

Instituto de las Identidades-eko
ikasleek Salamancako dantzei buruzko
tailerra emango dute nahi dutenentzat.

Salamancako probintzian gorde diren
erritmo eta koreografiak ezagutzeko

aukera paregabea izango da..



Iñaki Zabaletari txikitatik dator-
kio kantatzeko grina. Oiartzungo
parrokiko monagilo zegoenean,berta-
ko koroaren meza kantatuak oso gus-
tukoak zituen eta liluratuta gelditzen
zen haiek entzuten. Geroxeago Don
Bosco ikastetxeko koroan tiple bezela
kantatu zuen, koroarekin leku askota-
ra bidaiatuz; hala nola, Madril,
Santiago, Burdeos, Salamanca eta
Euskal Herriko zenbait lekutara ere.

Geroxeago, eta hamazortzi urtere-
kin, gitarraren laguntzaz hasi zen kan-
tari herriz herri.

Madrilera joan zen soldaduskara
(garai hartako beharrak) eta bertan
grabatu zuen bere lehen diskoa:
“Euskal herriko kantu zaharrak”.

Madrilen bertan kantaldi batzuk
eman ondoren Euskal Herrira itzuli
eta bere gitarraren laguntzaz kantari
jarraitu zuen.

Urte bat beranduxeago Oskarbi
taldean egin zituen hurrengo bost sei
bat urte. Beraiekin grabatutako lanak
dira “olentzero”, “hitz urri batzuk”
eta “euskara eta txakoliña”. Tarte
honetan kantaldi asko eman zituen
euskal lurraldean eta azpimarratzekoa
da Madrilgo Ateneoan egindako
kontzertua.

Sei urte horien ondoren, berriro
ekin zion bakarrik kantatzeari, eta
“nafarroatik zehar..” diskoa grabatu
zuen, Riezuren kanta bilkuran oinarri-
tutako lana.

“Hemeretzi” izenekoa izan zen
bere hurrengo lana. Bertan hemeretzi-
garren mendeko poesia musikatu
zuen, batez ere Elissamburu saratar
olerkariaren lanak, gehienak Sarako
lore jokoan sarituak.

Plazaratutako ondorengo lana
“Amodioa zer dan” izan zen, hama-
seigarren mendeko eta orain arteko
amodiozko olerki eta kantaz osatuta-
koa.

Oraingo “Ibar ixil batean” Iñaki
Zabaletak argitaratutako bosgarren
lana da. Bertan, bere aurreko
“Amodioa zer dan” lanean jorratutako
i1doari jarraitzen dio, baina lan hone-
tan, abestien ñabarduren aberastasuna
handiagoa izateaz gain, gaien anizta-
suna ere aurreko lanarena baino han-
diagoa da. Grabazio honetan Iñaki
Zabaletak Oiartzun herriari dion atxi-
kimendua erakusten du. Atxikimendu
hori honako lan hauetan azaltzen da:
batetik, herriari eskainitako “Oiar-
tzungo mendietan II” abestian; beste-
tik, Basarri bertsolariak Oiartzuni
eskainitako “Oiartzun zarrari kantuz”
bertsoen moldaketan; azkenik Xabier
Lete oiartzuar olerkariaren “Neguan
izan zen” poema musikatuan.

Disko honetan aurretik argitaratu-
tako zenbait lanen bertsio berriak ere
agertzen dira. Hala, J. B. Elissamburu

saratar olerkariaren “Apexa ta lorea”
eta “Aingeru bati olerkiak” oraingoan
beste doinu berri batzuez hornituta
plazaratzen dira. Era berean,
“Erronkari” lana ere doinuz aldaturik
ematen da. Zabaletak batetik
Erronkariren aipamena egiten du, eta
bestetik, Erronkarin jaiotako seme
ospetsu Gayarreren omenez, abestia
Gaetano Donizetti-ren La Favorita
operaren “Spirito gentil” ariaren
hasierako konpasez hasten du. Esan
behar da.bestalde opera hori izan zela
Gayarrek bere karreran gehien inter-
pretatu zuena.

Aipamen berezia merezi du
“Errefuxiatuaren haurrari” hitz gabe-
ko seaska kanta, melodia eder bezain
zirraragarriaz apaindua, eta giza bide-
gabekeria gogorarazten diguna.

Disko honen sorketan Iñaki
Zabaletaren bidaideak izan dira
Juantxo Zeberio, Angel Unzu, Pello
Ramirez, Xabier Zeberio, Iosu
Salbide, Amaiur Cajaraville eta
Malentxo Zeberio. Oiartzungo
MECCA estudioetan grabatu da.
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AFARIA KONTZERTUAREN ONDOREN

Afaria Kontzejupean izango da, Oiartzungo Udaletxeko frontoian. Bertan
musikariekin egon, jan, kantatu, jo eta dantzatzeko aukera izango da.

Afarirako txartelak Amazkar tabernan
eta Garmendia txokolategian eros daitezke.

Afaria Kontzejupean: 15 euro

IÑAKI ZABALETA
Ibar ixil batean



Soinuenea - Herri Musikaren Txokoa

Tornola kalea, 6 - 20180 OIARTZUN

Tel / Fax  0034 943 493 578

soinuenea@soinuenea.eus  

www.soinuenea.eus

AJANGIZETIK OIARTZUNERA
Urtean zehar bisitari ugari izaten da Soinueneara etortzen

dena. Horietatik gehienak Euskal Herriko alde ezberdinetako
ikastetxeetatik etortzen dira, baina badira bestelako taldeak ere.

Euskal Herria kultur elkartetan aberatsa den lurraldea izanik,
horiek ere beraien inguruan zer dagoen ezagutu nahirik irtenal-
diak antolatzea ohikoa izaten da. Esate baterako, ohikoa izaten
da urtearen hasieran sagardo denboraldiarekin batera abesbatza
eta dantza taldeetako bisitariak jasotzea. Goizean museoa bisi-
tatzen dute eta bazkal ordurako Astigarraga, Hernani edo
Oiartzun bertako sagardotegiren batera joaten dira.

Ekainaren 3an gisa horretako talde bat izan genuen.
Bizkaitik etorri zitzaigun dantza talde bat. Lurralde hori
ezagutzen dutenek Gernika-Lumo ondoan berehala kokatuko
duten Ajangizetik etorri zitzaigun talde jatorra. Herri hartako
dantza taldeko gazteak eta haien senideak egun-pasa ederra
antolatu zuten. Izan ere, goizean autobusean sartu ondoren
Ajangizetik abiatu eta Oiartzunera etorri ziren Soinuenea
ikustera. Erakusketa bisitatu zuten lehenik, gidarien azalpenak
jasoaz. Ondoren ikasturtean zehar landu dituzten dantzen
erakustaldia egin zuten Auzokalte elkartearen aurrean. Ederra
izan zen neska taldearen saioa.

Bizkaiatik Gipuzkoara eta segidan Nafarroara. Bai,
Soinuenean egindako geldialdiaren ondoren Ajangizko taldeak
bere ibilbideari jarraipena eman zion Lesakarantz abiatuz, han
izango bait zuten beraiek iristerako bazkaria prestatua.

ERGOIENGO FESTETAN
Uda iritsi baino lehentxeago izaten dira Oiartzungo Ergoien

auzoko festak, San Antonio festak. San Antonio eguna bera
ekainaren 13an bada ere, festak aurreko asteburuan ospatu ziren,
ekainaren 9 eta 11 artean.

Euskal Herriko festa gehienetan ohikoa den bezala
Ergoienen ere herri musikak bere lekua izaten du. Batetik
Lartaun Txistu Taldea izan zen festari hasiera eman zion kaleji-
ra jotzen eta larunbat goizean Haurtzaro Dantza Taldearen
dantza emanaldiari musika jartzen.

Soinueneak ere parte hartu zuen. Batetik, larunbat arra-
tsalderako haur eta haien senideentzat erromeria antolatu zuen.
Andoitz Antzizar trikitilaria eta konpainia izan ziren musika jo
zutenak eta Larraitz Antzizar aritu zen dantza gidari lanetan.
Momentu horretakoa da testu honen alboan jarri dugun
argazkia.

Igande goizean Intxixu Trail mendi lasterketa izan zen egita-
rauan lehena. Ibilbide luzea egin behar zuten korrikalariak bede-
ratzietan abiatu ziren Uztapide plazatik, eta geroxeago ibilbide
laburra egin behar zutenak eta haurrak.

Batzuk korrika mendi aldera zihoazen bitartean, bederatzi
eta erdietan goiz eresian atera ziren Oiartzungo Herri Musika
Eskolako dultzaineroak auzoa beraien doinuekin janztera.

Ajangizko dantza taldeko neskak Soinuenearen aurrean. SNN

Haur eta senideak erromerian dantzan. SNN

BISITARI KOPURUA
Azken hiru hilabeteetan: bisitari kopurua: 1049
Antolatutako taldeak: 37
Bisitari kopurua uztailera arte: 55309

WEB ORRIRA BISITAK

Azken hiru hilabeteetan: 15113


