
Jardunaldiei hasiera Oiartzungo

udaletxeko areto nagusian asteazke-

netik igandera jarria egon zen erakus-

ketaren irekierak eman zion. Hartan

jardunaldien ardatza ziren hiru ikerla-

riek zuzentzen dituzten museoetan

egiten den lanaren adibide txiki bat

ikus zitekeen.

Iraileko lehen asteburuan elkartu

ziren ekitaldi gehienak. Lehenik osti-

ralean herri musika bere egoera gor-

dinenetakoan izan genuen. Euskal

Herrikoekin batera, Gaztela eta

Portugalgo danbolinteroak izan geni-

tuen. Arratsaldean elkar ezagutzeko

aukera izan zuten danbolintero hauek

eman zuten tailerrean. Aitor Arozena

oiartzuarrarekin batera Angelo

Arribas portugaldarra eta Manuel

Pérez gaztelarrak beraien herrialdee-

tan danbolinteroen aritzekoan bizi-

tzen dituzten alde ezberdinei buruzko

azalpenak eman zituzten.

Tailerra bukatu eta laister kontzer-

tua eman zuten udaletxean. Han

elkartu ginenek hiru lurraldeetako

danbolinteroen errepertorio zabal eta

ugaria entzun genuen.

Larunbateko egitarau zabala haste-

ko Emilio Xabier Dueñas eta Xabier

Etxabek, Oiartzungo udaleko kultura

zinegotzia den Josune Cousillasekin,

Jardunaldiak eta Centro Etnográfico

Joaquín Díaz, Soinuenea Herri

Musikaren Txokoa eta Centro de

Música Tradicional Sons da Terrako

sortzaileak aurkeztu zituzten txanda

lehen hitzaldiari emateko.

Joaquín Díaz izan zen lehenengo

hizlaria eta bere saioaren ondoren,

indarberritzeko hamaiketako baten

segidan, Juan Mari Beltranek eta

Mário Correiak hitz egin zuten.

Aurkezpenetan ikusi zenez antzeko

helburuak izanagatik lekuan lekuko

behar eta baldintzetara egokitu da

proiektu bakoitza.

Bazkaldu ondoren Manuel Lekuona

udal bibliotekan mahai ingurua izan

zen. Goizeko hiru hizlariei Karlos

Sanchez Ekiza gehitu zitzaien. Xabier

Etxabe aritu izan zuten moderatzaile

lanetan eta goizeko hitzaldietan ager-

tu ziren hainbat zalantzen inguruan

argi pixka bat ematen saiatu ziren.

Landu ziren gaien artean izan ziren

herri musika eta folklorea ikertzen eta

ezagutzera ematen dituzten zentro

hauen beharra, lan hau bere gain nork

hartu behar lukeen, unibertsitate eta

administrazioak gaiarekiko ze jarrera

duten, eta abar. Aurretik egitarau bat

finkatuta egoteak ordu, eta akaso egu-

netan, luza zitekeen mahai ingurua

bukatzera behartu zituen partaideak.

Entzuten egon zirenetako batzuk

kalejiretan jotzera joan ziren artean

besteak beranduago izango zen kon-

tzerturako soinu frogak egitera joan

ziren.

Kontzertua eguraldi bikainaren

laguntzarekin Oiartzungo Doneztebe

plazan izan zen egun osoan elizako

kanpaiek ematen zituzten azken kan-

paikaden ondoren.

Bertaratutako berrehun pertsonatik

gorak lehenengo Manuel Pérezek

jotako pieza pare bat entzun zituen.

Ondoren Juan Mari Beltran, Ane

Errege Belda eta Ander Barrenetxea

aritu ziren. Giroa ona bazen, hobetu

egin zen Portugaldik etorri zen talde-

arekin. Brigada Victor Jarako

Catarina Mouraren ahots gozoak

entzuleak unkitu zituen, lehenengo

portugesez, eta ondoren, kontzertuko

musikari guztiak bildu zituen saioan,

euskaraz.

Igande goizean, jardunaldiak buka-

tu zirela azaltzeko kalejirak egin

zituzten musikariek. Oiartzungo kale-

etan danbolintero gaztelarrak izan

ziren goiztiarrenak. Haiei erreleboa

Oiartzungo xirolarru joleek, Herna-

niko fanfarreak eta txistulariek eman

zieten.

OIARTZUN EUROPAR MUSIKARIEN BILGUNEA
Joaquín Díaz, Mário Correia eta Juan Mari Beltran musikari eta ikerlariak biltzearekin batera beraien herrial-

deetako musikari ugari bildu dira herrian Herri Musikaren 15. Jardunaldietan izan diren ekitaldietan parte

hartzera.

Aitor eta Anaitz Arozena Lartaun Txistulari

Taldekoen kontzertuan. SNN

Angelo Arribas portugalgo danbolinteroa. SNN

Joaquín Díaz, Mário Correia eta Juan Mari

Beltran mahai inguruan. SNN

Kontzertuko musikari guztiak elkarrekin. SNN
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Iago Irixoa: Perkusioa.

Jordi Argelaga: Txirimia eta txirulak.

Noemi Argell: Tiorba eta Laudea.

Jon Elizalde: Cornettoa, xirula

eta Txurulak.

Esne Beltzako eta Fermin Mugu-

ruzaren taldeko kidea da Jon Elizalde

Goñi. Jeneralean reggae, ska eta hip-

hop erritmoetan murgilduta bizi izan

da, baina antzinako musikaren maita-

lea ere bada, eta aspaldiko proiektu

bat burutzea lortu zuen kontzertu

honetan aukeztuko duen lanarekin:

XV eta XVI. mendeetako konposito-

reen lanak eskainzen dituen disko bat

argitaratzea. Jotzaileak Pirenaeus

Renaissance Consort taldeko kideak

dira; horietako asko euskaldunak,

batzuk kanpoan bizi direnak. Jon

Elizaldek berak ere jo ditu hamar bat

tresna, besteak beste zeharkako flauta

errenazentista, sakabutxea eta kro-

mornoa. Nagusiki haizezko soinu-

tresnak entzuten dira lan honetan.

«Tipo xelebre baten diskoa da.

Pertsona poliedrikoa naiz. Ska, dub

eta reggaeko doinuak jotzen ditut,

baina baratza egiten dut, Oñatin

musika-eskolak ematen ditut eta

Errenazimenduko musika ere gusta-

tzen zait», adierazi zuen Elizaldek

diskoaren aurkezpen ekitaldian.

Bi urteko ikerketa eta ekoizpen

lanaren ondoren plazaratu zuen

‘Berpizkundeko Euskal Musika: XV

eta XVI. mendeetako musikagileak’

diskoa, guztiz instrumentala eta aho-

tsik gabea. Elizako doinuak dira,

horiek baitira gorde diren bakarrak.

Besteak beste, Juan de Antxieta,

Gonzalo Martinez de Bizkargi eta

Joanes Garcia de Basurtoren doinuak

biltzen ditu diskoak.

Jon Elizalde Goñiren oso ekimen

pertsonala da proiektu hau eta 5Gora

diskoetxearen bidez plazaratu zuen.

Eresbil Musikaren Euskal Artxiboan

dauden partiturak erabili ziren, eta

diskoak berekin dakarren liburuxkan

Oñatin dagoen Gipuzkoako Protoko-

loen Artxibo Historikoan inguratu

zituzten irudiak erabili zituzten.

Eresbilgo Jon Bagues eta Oñatiko

artxiboko Ramon Martin Sukiaren

laguntza handia izan du Elizaldek.
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JON ELIZALDE & 

PIRENAEUS RENAISSANCE CONSORT
Berpizkundeko Euskal Musika

KONTZERTUAK SOINUENEAN

UDAZKENEKO KONTZERUA
2016ko urriaren 22an - 18:30etan Soinuenean - 5 euro

Lekua: SOINUENEA

Tornola kalea, 6

20180 Oiartzun

Eguna: 2016-10-22

Ordua: 11:30

EMANALDI DIDAKTIKOA
Berpizkundeko Euskal Musika

ETA GOIZEAN

Jon Elizalde musikariak haurrei

zuzenduta prestatu duen saio honetan

XV. eta XVI. mendeko euskal

musikari buruz egin duen ikerketa

oinarri hartuta garai hartako musika

nolakoa izan zitekeen azalduko du.



Carles Belda i Valls akordeoio dia-

tonikoa jotzen duen musikari katalu-

niarra da. Bla Segat, Pomada eta

Ensaladilla So Insistent izeneko talde-

etan aritu da. Gaur egun Mesclat ize-

neko taldean, besteak beste, Francesc

Ribera «Titot» (Brams) eta Joan Reig

(Els pets) musikariekin aritzen da.

Horretaz gain El Belda eta Conjunt

Badabadoc taldeetako liderra da.

Musika klasikoa eta pianoa ikas-

ten Josep Maria Pladevall eta Isabel

Izard irakasleekin hasi zen. Hogei

urte zituela halabeharrez akordeoi

diatoniko bat erosi zuen Sabadellgo

Mercat Centraleko igandeetako azo-

kan.

Akordeoia jotzen bere aldetik

ikasi zuen, Francesc Marimon mai-

suaren ezagutzak eta Pere Pau eta

Jordi Rouraren aholkuak jarraituz.

Hasieran Sabadellgo aisialdirako La

Roda taldearen kantutegiko piezak,

Xesco Boixek moldatutako abesti

herrikoiak eta espiritualak, edo Jaume

Arnellaren kantutegiko abestiak jo-

tzen zituen.

Akordeoi diatonikoa eta trikitixa

izaera herrikoiko taldeetan jotzen

ditu. Rumba du musika estilo gogo-

koena, Pomada taldearen lanetan

bezala, akordeoi diatonikoarekin

jotzeko egokitu duen estiloa. Carles

Beldaren kontzertuetan askotan egi-

ten dira ‘garrotin’-ak eta kantu inpro-

bisatuzko bestelako aldaerak.
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:AFARIA KONTZERTUAREN ONDOREN

Afaria kontzertua emango den areto berean izango da,

Ergoiengo Auzokalte elkartean. Bertan musikariekin egon,

jan, kantatu, jo eta dantzatzeko aukera izango da.

Afaltzeko lekua gordetzeko Soinueneara deitu

eta izena ematea komeni da.

Afaria + Kontzertua: 20 euro

CARLES BELDA

Akordeoi Diatonikoa Katalunian



Soinuenea - Herri Musikaren Txokoa

Tornola kalea, 6 - 20180 OIARTZUN

Tel / Fax  0034 943 493 578

soinuenea@soinuenea.eus  

www.soinuenea.eus

SOINUENEA ATLANTIKALDIAN
Soinuenea Fundazioa aurten ere, aurreko bi edizioetan beza-

la Errenterian irailean ospatzen den Atlantikaldian izan da

Oarsoaldeako beste museoekin batera. Errenteriako udaletxeko

arkupeetan jarrita egon zen museoen gunean Soinuenearekin

batera izan dira Arditurri, Luberri eta Mater museoak ere.

Hauekin batera antolatutako erakusketan ikusgai izan diren

soinu-tresnak Xirolarruak izan dira aurten. Euskal Herriko,

Irlandako, Kantabriako, Gaskoniako eta beste zenbait lekutako

xirolarruak eta haiek agertzen dituzten argazkiak ikusteko auke-

ra izan zuten bertaratu zirenek.

Bestalde edizio honetan Soinueneak lau ekintza ezberdin

antolatzeko aukera izan du. Jaialdiaren bi egunetan Oiartzungo

Xirolarru Taldeak bi ekintzatan parte hartu zuen: ostegunean

Albaolako kideekin batera itsasontzietan ibaian gora joan ziren

Pasai Donibanetik Errenteriako Panier zubiraino eta ostiralean

Errenteriako kaleetan kale buelta bat eman zuten. Larunbat arra-

tsaldean Panierreko gunean Kirikoketa eta sagar-jotze tailerra

eman zuen Lara Mitxelenak, Oiartzunen eta Errenterian txala-

parta irakaslea denak. Igandean Errenteriako Beti-prest Dantza

Taldearekin batera Orioko sila dantzaren tailer bat antolatu genu-

en. Bertan aritu ziren dantza gidari lanetan Xoxote Bandakoak

eta txistua jotzen aldiz Hernaniko Musika Eskolako

Txistulariak.

ALBOKARIAK HERNANIN
Lehengo irailaren 30 eta urriaren 1a artean ospatu zen

Albokarien Hernaniko XXIII. Topaketa. Hernani Musika

Eskola Publikoko Albokari taldeak antolatu zuen egitarauari

hasiera ostiraleko kontzertuak eman zion. Biteri Kultur Etxean

aspaldi Irlandatik etorri zen Alan Griffin albokaria bere

lagunekin izan zen oholtzaren gainean.

Larunbatean Hernaniko udaletxearen aurrean elkartu ziren

albokari eta alboka zaleak Milagrosaren kaperara joan ziren

Halfway To Hell liburuaren aurkezpena ikustera. Alan Griffin

izan da liburu hau idatzi duena eta bertan albokarako 333 pieza

bildu ditu, batzuk berak sortuak eta beste batzuk Euskal Herriko

zein kanpoko herri ondaretik hartutako piezen moldaketak.

Liburuaren aurkezpena bukatu ondoren kalejirak egin

zituzten Hernaniko kaleetan barrena eta bere bukaeran Euskal

Herriko eskualde ezberdinetatik etorritako albokariek kontzertu

bat eman zuten. Aldi berean albokaren munduarekin lotura

duten  egileen azoka izan zen. Bertan liburu eta diskoez gain,

albokak ere bazeuden salgai.

Eguerdia iritsitakoan bazkari herrikoia egin zuten albokariek

Hernaniko Santa Barbara elkartean. Urtean behin bada ere elkar-

tu eta elkarren berri izateko aukera izan zuten patxara ederrean.

Topaketari bukaera emateko alde zaharreko kaleetara itzuli

ziren albokariak kaleak alaitzera. Berriro entzun ziren alboka

doinu zahar eta berriak, albokari zaharrek eta berriek jotakoak.

BISITARI KOPURUA

Azken hiru hilabeteetan: bisitari kopurua: 707

Antolatutako taldeak: 17

Bisitari kopurua urrira arte: 52967

WEB ORRIRA BISITAK

Azken hiru hilabeteetan: 13192


