
Herri kulturen arteko kultur elka-
rrizketaren sormenerako indarra isla-
tzen duten jardunaldiak izango dira
irailaren 2, 3 eta 4 artean Oiartzunen.
Donostia 2016 kultur egitasmoaren
"Elkarrizketak" atalean barneratuta
daude.

Jardunaldi hauen antolaketan
Europako hiru herrialdeetako herri-
musikan erreferenteak diren Joaquín
Díaz, Mário Correia eta Juan Mari
Beltran musikariek zuzendutako hiru
museoak aritu dira: Centro
Etnográfico Joaquín Díaz (Urueña),
Centro de Música Tradicional Sons
da Terra (Sendim) eta Soinuenea
Herri Musikaren Txokoa.. Bakoitza
bere eremuan eta modu partikularre-

an, aspaldidanik ari dira lanean eta
dagoeneko herri musikaren bilketa,
zabalkunde eta sustapen lan garran-
tzitsua egin dute.

Egitarauak hiru artista eta musika
zentro hauekin erlazionatutako hain-
bat alderdi bildu nahi ditu; hauen hel-
buruak, eginbeharrak, jarduerak eta
lorpenak. Esperientzi hauek musikari
profesional eta afizionatuen artean
partekatzea, eta bereziki herri musi-
kan jarduten direnei aurkeztea da bes-
teak beste antolatutako Jardunaldi
hauen helburuetako batzuk.

Hiru museo hauek herri musika
bizitzeko hiru ereduren adierazgarri
dira; herri musika, edo musika tradi-
zionala, musika bizia dela kontuan

hartuta, hau da, transmisio eta inter-
pretazio libre, sortzailearen eta erabe-
rritzailearen bitartez garatu, eboluzio-
natu eta aldatu egiten duen musika
dela ulertuz.

Beste aldetik, "danbolinteroa" hiru
musika zentro edo museo hauen
kokapeneko eskualdeetako adieraz-
garrienetakoa den herri musikaria eta
era berean honen musika azken mila
urteetan Europako musikaren ikono
eta erreferenteetako bat dela kontuan
hartuta, musikari eta musika hau aur-
kezteari eskainiko diogu egitarauaren
zati bat.

Egitarau osoa buletinaren azken
orrialdean ageri da.

HERRI MUSIKAREN 15. JARDUNALDIAK: HIRU MUSEO, HIRU 
MUSIKARI, HIRU HISTORI, HIRU PROIEKTU, HIRU BIZITZA
Irailaren hasieran izango diren jardunaldietan Joaquín Díaz, Mário Correia eta Juan Mari Beltran musikariak
elkartuko dira: herri musikaren ezagutza eta ikerketan aparteko lana egin duten hiru musikari.

Joaquín Díaz
Egoitza Valladolideko Urueñan

duen Centro Etnográfico Joaquín
Díaz museoaren sortzailea da. 60ko
hamarkadaren erdialdean kultura
herrikoiaren ikasketa eta zabalkunde-
an burubelarri sartu zen kontzertu eta
hitzaldiak Europa eta Amerikako
Estatu Batuetako unibertsitateetan
emanez.

70eko erdialdean kontzertuak ema-
teari utzi eta herri kulturaren ikerketa-
ra mugatu zuen bere lana, Gaztela eta
Leongo herri musikara bereziki.

Mário Correia
70eko hamarkadan hasi zuen herri

musiken azterketa eta dibulgazio lana
MC-Mundo da Cançao aldizkarian.
Portugaldar herri musikaren hedatzai-
leen taldetik lan ugari argitaratu ditu
bere herrialdean eta handik kanpora.

Ahozko tradizioan oinarritutako
musika bildu eta zabaltzeko gaur
egun katalogoan ehun lan baino
gehiago dituen Sons da Terra argita-
letxea sortu zuen. 

Geroago Centro de Música Popular
Sons da Terra museoa sortu zuen.

Juan Mari Beltran
Argia Dantza Taldeko musikaria

zela hasi zen 60ko hamarkadan
Euskal Herriko herrietan barrena
herri musika biltzen: dantza doinuak,
doinu haiek jotzeko erabiltzen ziren
soinu-tresnak,... Orduan hasi eta
oraindik jarraitzen duen lana bere
musikari, ikerlari eta irakasle ibilbi-
dearen oinarria izan dela esan daite-
ke, eta horren islada da 1996an abia-
tutako Herri Musikaren Txokoa
proiektua, gaur egun Soinuenea Herri
Musikaren Txokoa dena.

2016ko abuztuaHMBERRIAK
HERRI MUSIKAREN TXOKOAREN BULETINA

58. zenbakia



HM UDAKO KONTZERTUA
2016ko irailaren 3a - 22:00 - Done Eztebe enparantza (Oiartzun).

Eguraldi txarra eginez gero kontzertua Elorsoro Kiroldegian izango da.

Donostia/San Sebastián Europako Kultur Hiriburua
2016 erakundeak onartutako eta babestutako hiru museo
inguruan aurkeztutako proiektuaren zati edo atal bat da
gure kontzertu zikloko HM udako kontzertu hau. 
Hiru Museo eta hauen hiru lurraldeetan oinarriturik herri
musikaren topaketa aparta antolatu dugu.
Leku paregabea den Oiartzungo Doneztebe plaza
irailaren hiruko gauerako antolatutako musika topaketa 

honetan hiru lurralde hauetako ordezkaritza oso adieraz-
garri dugu gurekin.
Hasteko talde bakoitzak bere herrialdeko musika
eskainiko du eta ondoren denok batera hiru lurraldeetako
herri musikaren emanaldia osatuko dute.
Benetako denon topaketa izateko,  emanaldira inguratzen
den publikoari musikariekin batera parte hartze aktiboa
izatera gonbidatuko dugu.

ALBERTO JAMBRINA eta PABLO MADRID.Gaztela Leon
JUAN MARI BELTRAN  HIRUKOTEA. Euskal Herria

"BRIGADA VICTOR JARA" TALDEKO LAUKOTEA. Portugal

JUAN MARI BELTRAN HIRUKOTEA
Juan Mari Beltran Argiñena: txanbela, xirolarrua, tronpa, txalaparta, alboka, txistu-danbolina,
xirula-ttunttuna.
Ander Barrenetxea Lasarte: panderoa, txalaparta, danborra, ahotsa, arxaluak, tronpa
Ane Errege Belda: akordeoia, ahotsa.

Hirukote honen emanaldiak, euskal herri musikaren kantu, doinu, dantza eta gure soinu-tresnen hotsen
bitartez euskal herri musikaren zenbait alderdi erakustea du helburu. Kontzertuan zehar “Euskal Herri Musika”ren
barneko alderdi batzuetara hurbilduko gara eta Euskal Herriko zenbait eskualdetako ospakizun publiko nahiz famil-
iarretan erabiliak izan diren soinu-tresnak eta musikak entzun ahal izango dira, bai eta soinu-tresna horiekin sortu-
tako doinu berriak

PORTUGALGO, GAZTELA-LEONGO ETA ESKAL HERRIKO 
HERRI MUSIKAREN TOPAKETA



Brigada Victor Jara Coimbrako
gazte batzuek 1975 urtean sortutako
taldea da. Geroztik taldean partaideen
aldaketak izan badira ere etenik gabe-
ko ibilbidea egin du.

Taldeak, sortu zenean, izaera
iraultzailea zuten abesti portugalda-
rren eta beste herrialdeetakoen bertsi-
oak egiten zituen kultura jendarte

zabalari helarazteko helburuarekin.
Taldearen izena Txilen Augusto

Pinochetek emandako estatu kolpea-
ren ondoren militarrek eraila izan zen
txiletar kantautorearen oroimenez
hautatu zuten.

Oiartzunen taldearen zati bat izan-
go da. Laukote honen nahia portugal-
dar herri musika "ezohiko" guneetara

eramatea da. Horrekin batera emanal-
di artistiko baten laguntzaz gure
garaira itzuli nahi dituzte beste aro
batzuetako ahotsetatik ikasitako doi-
nuak .

"sehaskatik hilobira"
M. Giacometti

Catarina Moura: ahotsa
Luís Pedro Madeira: folk biola,akordeoia, bragako biola, pifanoa
Luís Peixoto: mandolina, cavaquinhoa, kontzertina
Quiné Teles: perkusioak

“BRIGADA VICTOR JARA”
TALDEKO LAUKOTEA



Soinuenea - Herri Musikaren Txokoa
Tornola kalea, 6 - 20180 OIARTZUN

Tel / Fax  0034 943 493 578
soinuenea@soinuenea.eus  
www.soinuenea.eus

HIRU MUSEO, HIRU MUSIKARI, HIRU HISTORI, HIRU PROIEKTU, HIRU BIZITZA
2016-09-02 OSTIRALA
DANBOLINTERO EUROPARRA BERTAKOA ETA UNIBERTSALA

17:00: DANBOLINTEROEN TAILERRAK
Europako hiru eskualdetako danbolinteroen lan egiteko erara hurbilketa.
Tailerrean parte hartzea doakoa bada ere, aurretik izena eman behar da.
Oiartzungo Elizalde Herri Ikastetxean
PORTUGAL: Angelo Arribas
GAZTELA-LEON: Alberto Jambrina
EUSKAL HERRIA: Aitor Arozena

20:00: KONTZERTUA. EUROPAR DANBOLINTEROEN HIRU EREDU
Oiartzungo Udaletxeko Areto Nagusian
TERRA DE MIRANDA. SONS DA TERRA. Angelo Arribas
GAZTELA-LEON. Alberto Jambrina eta Pablo Madrid
EUSKAL HERRIA. Aitor Arozena

2016-09-03 LARUNBATA
URUEÑA, SENDIM, OIARTZUN: HIRU PROIEKTU, HIRU HISTORIA

10:00: HITZALDIAK
Hiru proiektuen helburu eta lorpenen aurkezpenak
Oiartzungo Udal Liburutegian
CENTRO ETNOGRAFICO JOAQUIN DIAZ. Joaquín Díaz
SOINUENEA HERRI MUSIKAREN TXOKOA. Juan Mari Beltran
CENTRO DE MÚSICA TRADICIONAL SONS DA TERRA. Mário Correia

16:00: MAHAI INGURUA
Hiru hizlariekin
Oiartzungo Udaletxeko Areto Nagusian

19:00: KALEBUELTAK ETA MUSIKA OIARTZUNGO ELIZALDEN
22:00: KONTZERTUA. HOTS KALEIDOSKOPIOA

Oiartzungo Done Eztebe Plazan
PORTUGALGO, GAZTELA-LEONGO ETA ESKAL HERRIKO 
HERRI MUSIKAREN TOPAKETA

2016-09-04 IGANDEA
11:00tik aurrera: HERRI-MUSIKA KALEBUELTAK OIARTZUNGO ELIZALDEN

Tamborilero - Gaitero portugaldarra
Tamborilero - Gaitero Gaztela-Leon
Txistulariak, albokariak, xirolarru joleak, dultzaineroak, trikitilariak, biolin joleak....

14:00: HERRI-BAZKARI MUSIKATUA
BISITARI KOPURUA
Azken hiru hilabeteetan: bisitari kopurua: 1501
Antolatutako taldeak: 48
Bisitari kopurua abuztura arte: 52823
WEB ORRIRA BISITAK
Azken hiru hilabeteetan: 13655


