
Nugzar Kawtaradze-k zuzen-

tzen duen URMULI boskotea

1991an sortu zen talde instrumen-

tal klasikoetan aritutako musika-

riekin.

Georgiako talde honek eskain-

tzen duen errepertorio zabalean

Erdi Arotik datozen abesti herri-

koiak eta musika instrumentala

topa ditzakegu. Abesti herrikoiak

taldeko musikariek egokitu dituz-

te. Moldaketetan Georgiako musi-

karen ezaugarriak eta ohiko erak

mantendu dituzte, soinu-tresnekin

lagunduta bakarlariak kantatutako

abestia eta abesti polifonikoa.

Egitura horiek eskualdearen ara-

bera aldatzen dira.

Taldeko kideak inprobisazioan

maisu dira. Beraien emanaldietan

Georgiako herri musikan zabal-

duen dauden soinu-tresnak era-

biltzen dituzte. Hauek herrialdeko

bazter ezberdinetatik jasoak dira

eta horietako batzuk, duduki dei-

tutakoa esate baterako, munduan

ez da beste inon jotzen. Salamuri,

phanduri, duduki, chonguri, chibo-

ni eta chuniri musikariek jotzen

dituzten 30 soinu-tresna horietako

batzuk bakarrik dira.

Urmuli taldeak sortu zenetik

egin duen lanean azpimarratze-

koa da bestela ahaztuta egongo

ziren Georgiako herri musikako

doinu askoren bilketa. Gaur egun

CD eta DVDtan argitaratuta dago-

en Georgiar kulturaren zati hori

galtzea zailagoa da.

Jasotako abesti horiek taldea

sortu zenetik eman dituzten kon-

tzertu ugarietan emateko aukera

izan dute eta horrela Europan

zehar Georgiako kultura ezagu-

tzera eman dute. Oraingo honetan

gure artean   izango ditugun artis-

ta hauek beraien herriko musika-

ren aberastasun harmoniko eta

berezitasun polifonikoa Oiartzu-

nen azalduko dute.

KONTZERTUAK  HM TXOKOAN

Udaberriko kontzertua
2011ko  apirilaren 16an - 18,30tan - HM TXOKOAN

SOINU-TRESNAK

Duduki:

Soinu tresna luzea. Bere soinu
eta atxikitze luzeak arnasketa
jarraikiaren bidez bakarrik
lortzen dira.

Panduri:

Gider luzeko eta hiru sokako
arrabita. 

Salamuri:

Zurezko flauta.
Tschuniri:

Gerrian jotzen den lau sokako
biolina.

Tschonguri:

Hiru sokako arrabita apala.

URMULI Boskotea
Nugzar Kavtaradze: Zuzendari artistikoa, duduki, panduri eta ahotsa

Shalva Abramashvili: Duduki, tschuniri eta ahotsa

David Jimshitaschvili: Salamuri, duduki, tschonguri eta ahotsa

Tamaz Mamaladze: Panduri eta ahotsa

David Ratiani: Duduki, tschonguri eta ahotsa
Herri M

usikaren Txokoarekin

elkarlanean



kontzertu honen

laguntzaileak:

Udaberriko 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.

Taldeko partaideetako bat den

Mikel Leizagoien aspaldi zebilen

bere musikariekin Iparraldean

zehar dantza jauziak herriz herri

jotzen. Orduko talde haren izena

Iparraldeko Musikariak zen.

Ordutik honuntz talde hartan

Hegoaldetik hurbildutako musika-

riak sartu ziren eta geroztik jauziak,

edozeinek dantzatzeko eta parte

hartzeko oso egokiak, mugaren bi

aldeetan jotzen dituzte.

Taldeak izandako aldaketak

zirela eta izena aldatzea ere egoki

irudituta Mugarik Ez izena jarri zio-

ten.

Bien bitartean jauziak Hegoal-

dean orduan eta indar handiagoa-

rekin ari ziren zabaltzen.

Taldea sendotu ahala, bere bar-

nean ere aldaketa gehiago izan

ziren. Batetik musikari gehiago

rekin soinu-tresna gehiago ere

sartu ziren eta, bestetik, harmoni-

koki aberastu zen emaitza.

Musikari hauek beraien emanal-

dietan jotzen duten egitarauan

nagusi dira jauziak, baina ez diote

dantzarako beste doinuak jotzeari

uko egiten.

Hala, Oiartzunen eskainiko

duten emanaldian makina batek

lehendik dantzatu dituen doinuak

entzuteko aukera izango du. 

MUGARIK EZ Taldea

EGITARAUA

Txistuz:

Soinu Txiki
Ama Euskadi

Trikitiak:

Trikiti Doinuak
Pianoa eta Txirula:

Bertso Polit Bat
Xarmagarria
Trip in Circassien

Pianoa eta klarinetea:

Milafrangarrak
Taldeak:

Cuibra
Larraburu
Bralia
Atxoarena
Antxoriz
Ortalertsa
Bixintxo
Maianak
Hegi
Atharrazterrak
Kanboarrak
Pilindros
Agur Xiberoa

TALDEKO

MUSIKARIAK

Mikel Leizagoien: Klarinetea

Endika De Miguel: Flauta

Jose Inazio Elias: Txirula

Julen Maestro: Trikitia

Jesus Mari Begoña: Pianoa

Lander Bilbao: Bateria


