KONTZERTUAK HM TXOKOAN

Neguko kontzertua
2011ko otsailaren 5ean - 18,30tan - HM TXOKOAN

MINISTRILS DEL RAVAL
Miqui Giménez: Gitarra, akordeoia, flabiola eta ahotsa Carles Llongueras: Gralla eta ahotsa
Jaume Moros: Fiskornoa eta ahotsa Joan Obradós: Tuba Josep Mª Pey: Tenora
Pere Ruiz: Saxo sopranoa Isi Vázquez: Bateria eta perkusioa

Terrassako Ministrils del Raval
1988an bere herriko Festa
Nagusian sortu zen musika taldea
da. Geroztik ez dio urteak berekin
dakartzan festa herrikoietan parte
hartzeari utzi.
Bertako musikariek dantza taldeak, erraldoiak, buruhandiak,
makil dantzak eta bestelakoak
lagundu dituzte, eta herri musika
biltzeko eta berreskuratzeko egin
duten lanean herri ezberdinetako
jendearekin egin dute lana leku
haietan bertako festekin lotutako
antzinako doinuak berriro bizitzeko.
Bere arreta nagusiki herri dantzei eskaini diete (dantza herrikoiei eta bikoteka dantzatzen direnei). Horretaz gain haurrei zuzenduta sustrai herrikoia duten kontzertu eta ekitaldiak egiten dituzte
(musikalak eta jolasak).
Beraien soinu tresnekin kataluniar lurraldea alde batetik bestera

zeharkatu dute eta beraien doinuak Europako zenbait herrialdetan ere entzunarazi dituzte.
Argitaratuta hainbat lan dituzte.
DVD formatuan Quina Canya eta
CD formatuan Filomena, Bon
Nadal, Crits, Festa Major eta Set
de Nou. Horietaz gain Tradicionarius zikloko hainbat CD-tan ere
lagundu dute.
Eta gaur egun, eszenatokira
igoaz eta munduan musikari izanez hogei urtetik goiti daramatzaten honetan, oraindik Festan
jarraitzeko gogoz daude. Gogoa
zuzentzen eta askatzen utziko
duten Mediterraneoko soinua
duten doinuak emanez. Maitasun
sastadez, brindis lasaiez, egiazko
lagunez, konplizitate keinuez,
bikote aldaketez, sekretu pikanteez eta moskatela bezain musu
eztiez gozatzeko parada eskaintzen duten gertuko soinuekin.

EGITARAUA
1. Sintonia del Xiu-Xiu (Eguberria)
2. Caga Tió ( Eguberria)
3. Ball de Reis ( Eguberria)
- Avui és la diada
- Els tres reis
- Si el villano
- Trumfos
- Els Reis ja vénen
4. Cavalls i rucs (San Antonio)
5. L’Estapera (San Antonio)
6. Ball de la Murga (Inauteria)

7. Ball de Cascavells (Pazkoa)
8. Ball de Drac (San Jordi)
9. Ball de la Coca (Maiatza)
10. Ball de l’Àliga (Corpus)
11. Balls d’Isil (San Juan)
-Marxa dels fallaires
-Ball de bastons
-Ball Pla
-Bolangera
12. Festa Major (Uda)
-Matinades
-Ball de plaça
-Ball de Nans
-Ball de bastons Anelles
-Ball de gegants
-Toc de Castells
-Rumba del 5 de 9

13. Nostatis ni manjolis (Udazkena)
14. Ball d’en Capablanca (Udazkena)
15. El Virolet (Eguberri)

GERNIKAKO MARIJESIAK

Gernikan Marijesiak abenduaren 16tik 24ra izaten dira eta goizaldeko
lauetatik seietara aritzen dira Gabon egunaren etorrera iragartzen.
Abenduaren 24an aurreko egunetako saioari beste bi gehitzen dizkiote
eta errondan eguerdira arte aritzen dira. HMT

Lehenengo lau egunetan "Abendu Santu honetan" doinuarekin
abesten da "Maria, Jose, Jesus,
Maria" errepika amaieran jarriz.
Bosgarren gauetik aurrera "Bilozik
bazagoz bere" doinuarekin abesten da "Jesucristo, adoratzen zaitugu, Jesucristo" errepikarekin.
Azkenengo egunean hiru erronda egiten dira. Abenduaren 24ko
goizaldean "Bilozik bazagoz bere"
doinuarekin jarraitzen da. Goizeko
zazpietan beste erronda bat egiten
da lehenengo eta bigarren doinua
sartuz baina baita "Nazaretako tenpluan dago" doinua sartuz ere,
zeina "Da bart Belenen, da bart
Belenen, jaio da Jesus Nazaren"
den. Erronda hau bukatzean beste
bat hasten da 10:30ak aldera
eguerdiraino izango dena eta diru
batuketa egingo dena.

Gernikako Marijesien ohiturak
Gabon egunaren etorrera iragartzen du egun honen aurreko bederatziurrenean. Hau da, abenduaren
16tik 24ra arte egunero goizaldeko
lauetatik seietara pertsona talde
bat biltzen da Gernika-Lumoko
kaleetan barrena abesten. Bataz
beste 70 pertsona, gizonezkoak
eta emakumezkoak, biltzen dira
saio bakoitzean.
Solista bat aurretik eta korua
atzetik ibiltzen dira kaleetan zehar
Ama Birjiñaren eta Gabonen misterioak abesten. Taldea Andra Mari
elizatik irteten da eta ibilbide ezberdinak egiten ditu egun bakoitzean,
ondoren berriz ere hasitako lekuan,
parrokia berean, bukatzeko.
Abesten diren doinuak eta errepikak hiru dira -antzerki obra bateko hiru zati izango balira-.
Pasa den abenduaren 24an, egun argiz egiten den saioan.

Neguko kontzertua HM Txokoan

AFARIA KONTZERTU ONDOREN
Orain arte bezala, afaria antolatu dugu Auzokalte
elkartean musikariekin egon, jan, kantatu, jo eta
dantzatzeko. Izena emateko komeni da lehen bait
lehen deitzea, lekua mugatua baita.
Prezioa: 18 euro.

Erlantz Ortiz

kontzertu honen
laguntzaileak:

