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01. Laburpena  
Aitzina Folk Jaialdi Solidarioa bost urte ospatzen ditu Vitoria-Gasteizen. Aurtengo amaierako 
asteburuak folk eta solidaritateaz berriro bete egongo dira, Aitzina Folk Jaialdiaren V. Edizioari 
esker, Arabako hiriburuko hainbat gunetan egingo dena. Aztarna tradizionalaren, lur, erroaren, 
antzinako instrumentuen, ahots beteranoen eta ehun urtetik gorako dantzen folka. 

Baina dagoeneko finkatutako jaialdi honek  beste estilo batzuekin ere bat egiten du,besteak beste, 
beste lurralde batzuetako eraginekin, egungo musika folklorearekin, ahots gazteekin, tailerrekin, 
ikastetxeen partaidetzarekin, haurrentzako jarduerekin...Eta, batez ere, helburu bakarra: Ataxia 
telangiectasia, sendabiderik gabeko neuroendekapenezko gaixotasun arraro eta genetikoa 
ikertzeko funtsak biltzen ditu. Gaixotasun horrek Espainiako 30 haur eta gazte ingururi eragiten 
die, haien arteko gasteiztar bati: Jon, 14 urtekoa. 

Folk musika eta elkartasuna berriro bilduko dira Aitzina Folk Jaialdiaren V. edizio honetan, Vitoria-
Gasteizko gune desberdinetan egongo da azaroaren 25aren eta abenduaren 29aren bitartean. 
Nobedade nagusien barruan, Aurten jaialdiaren aurkezpenean aurreko kontzertu batez izango da 
urriaren 27an, 21:00etan, Oihaneder-Montehermoso Kultur Etxeko klaustroan, emanaldi berezi 
batekin: Fantafolk, talde italiarra, Sardiniako birtuosoak, nork uhartearen musika tradizionalean 
oinarrituta esploratzen dute bi tresna tradizionalen potentziala: Launeddas (albokaren oso 
antzekoak) eta organetto edo akordeoi diatonikoa. Sarrera doakoa izango da gonbidapenaz. 

Beste nobedade garrantzitsu bat "Emakumeak Folk musikan" atal berezia sortzea da, jaialdian, 
non emakumezkoen presentzia indartuko da eta musikari, kantari eta dantzariek folk munduan 
duten papera nabarmenduko dira. Patxi Villének, Aitzina Folkeko zuzendariak azaldu duenez, 
"taldeen kalitateari lehentasuna ematen diogu beti, emakumekoei edo gizonekoei, baina uste 
dugu azpimarratu beharra daukatela egiten duten ahalegin gehigarria emakumeek musikaren 
munduan leku bat lortzeko, non zenbaitetan, beste eremu batzuetan egiten dituzten bezala, 
aukera gutxi daukate, eta, aldi berean, egin dituzten lorpenen omenez". Jaialdian parte hartzen 
duten beste formazio batzuetako emakume protagonistak badira ere, atal honetan nabarmentzen 
dira: Gwennynen, abeslari bretoiaren, emanaldiak, Vanesa Muela Valladolideko perkusio tailerra 
eta Nuala Irish Dancersen dantza irlandarren tailerra. 

Aurreko edizioetan 40 talde eta artistek baino gehiagok parte hartu dute jaialdian, 17.000 ikusle 
baino gehiago, eta ia 60.000 euro Ataxia Telangiectasia (AT) ikertzeko. Egindako kontzertu 
batzuetan, Carlos Núñez, Oskorri, Kepa Junkera, Ana Alcaide, Luar Na Lubre edo Titiriteros de 
Binéfarren kontzertuetan “sarrerak agortuta” kartela erakutsi da. Aitzina Folk-ek aurten gehitzen 
ditu nobedadeak, antzezlanak, kale-musika, erreziklatutako instrumentuak, dantza tradizionalak, 
tailerrak eta, batez ere, kalitatezko folka. 

Aitzina Folk Jonen familiaren eta lagunen ingurunean sortu zen, Ataxia telangiectasiak Euskadin 
eragiten duen bakarra. Bere aita, Patxi Villén, folk musikari eta talde batzuen kidea, Aitzina Lan 
Taldea, zuzentzen du. Talde hori 2010ean sortutakoa da Euskadiko gaixoak eta haien familiek 
laguntzeko, tokiko ikuspegi batean. Patxik Aefat, erakunde espainiarra, ere zuzentzen du, 2009az 
geroztik ia Espainiako ATk kasik gaixo guztiak biltzen dituena. Inguruko, kaltetutako familien 
elkarte, lagun, familia eta boluntarioek lagunduta, folk solidarioaren proiektua 2013an gauzatu 
zen, erronka honi izen sinbolikoa emanez: Aitzina (Aurrera!) 

http://www.aitzina.org/
http://www.aitzina.org/
http://www.aefat.es/
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Hortaz, nazioarteko eta kultur anitzeko bokazio honen helburua bikoitza da. Batetik, AT 
ikerketarako dirua biltzea, gaixotasun arraro horri ikusgarritasuna ematea eta kaltetutako bizi-
kalitate eta inklusio handiagoa lortzea; bestetik, folk musikaren aberastasuna eta aniztasuna 
hedatzen jarraitzea, baita munduko hainbat tokitako musika tradizionala ere. Aldi berean, Arabako 
hiriburua folk musika jaialdietako zirkuituan integratzea eta hiriaren sustapen turistikoa laguntzea. 

Bosgarren edizio honetan, antolatzaileek kartel oso bat prestatu dute, nazioarteko emanaldiak, 
talde nagusiak, tailerrak, ikastetxeen parte hartzea eta ikusle guztientzako jarduerak. 

Aitzina Folkeko beste helburu bat tokiko kultura eta kaleetako entretenimendu musikala sustatzea 
da. Hori dela eta, beste urteetan bezala, jaialdia hasten den jarduera kalejirak dira. Bandek 
Vitoria-Gasteizko Erdi Aroko Almendra eta oinezkoentzako erdigunea larunbatean, azaroak 25, 
11:30etik  14:30era, Euskal Herriko hiriburuko eta inguruko musika tradizionaleko bandek 
animatuko dute: gaita-jotzaileek, trikitilariek, txistulariek, eta abar. Horres gain, informazio-mahaia 
Loma Jeneralaren kalean jarriko da, "Begirada" monumentuaren ondoan. 

Kontzertu Kopurua zabalduko da ostiralean, abenduaren 1ean, Artium-en arratsaldeko 20: 30ean, 
Four Winds talde irlandarrak eginda. 2013an sortutako taldea, baina beste itzelako 
aintzatespeneko talde eta kide batzuekiko esperientzia handikoa, musika irlandar tradizionala 
testuinguru moderno eta sortzailean aurkezten du. 

Jaialdiak folklore eskolen lankidetza ere eskatzen du, bai kalejiretan bai egitarauaren 
burukokontzertuetan, ikasle berriei motibatzeko asmoz. Adibidez, Eguzki-Fole gaita-bandak Carlos 
Núñezen kontzertuan parte hartu zuen 2013ko edizioan eta Gasteizko Folklore Akademiako eta 
Aguraineko musika eskolako trikitilariek Kepa Junkerarenean 2014ko Pritzipal Antzokin, eta Xabier 
Aburruzagaren 2015ko kontzertuan. 2016An, Luar Na Lubre-k Eguzki Fole-ren gaitak hartu zuten 
parte. 

Edizio honetan protagonismo handiagoa izango dute. Bigarren urtez, eta iraganaren arrakastaren 
ondoren, Musika Tradizionalaren eta Folkeko II. Topaketa larunbatean, abenduaren 2an, 
10:30etik 13:30era antolatu da, "Jesús Guridi" Kontserbatorioan. Topaketa eskoletan sortutako 
taldeek landutako musikaren aurkezpenek osatuko dute, entzunaldi-modalitatean. Tokiko musikari 
lankidetzan arituko da eta emanaldia hainbat gai jorratzen burutuko dute elkarrekin. 

Abenduaren 2an, bi tailer interesgarri eta biziak ere antolatu dira. Bata Vanesa Muelak, 
Valladolideko kantari eta perkusionistak, eskainitakoa, 16:00etatik 20: 00etara, Artiumen; 200 
ikastaro baino gehiago irakatsita, Muelak sukaldeko perkusio-tresnen, panderoren eta 
panderetaren irakasle aurkeztuko da. Bestea, Luis Aramburu Udal Musika Eskolan 17:15etik 
19:15era, Bartzelonako Nuala Irish Dancers taldearen tailerra izango dugu, dantza irlandar 
tradizionalaren estilo desberdinetako partaideak irakatsiko dizkie modu entretenigarri eta 
dibertigarri batean. Adin guztientzako egokia (10 urte baino gehiagoko umeentzat). Luis Aramburu 
eskolako areto nagusian 16:00etatik 17:00etara Uilleann pipe-ko(gaita irlandarra) eta 
Nyckelharpa-ko doako masterclass Patxi Villenek eta Xabier Zeberiok, hurrenez hurren, irakatsita 
izango dira, eta tresna hauen historia eta ahabideak erakutsiko dituzte. 
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Arratsalde horretan, abenduaren 2an, Artiumen, bi kontzertu izango dira, 19:30ean euskaldun 
talde bat, Kolme Katu, eta 21:00etan Vasën suediar taldea. Kolme Katu taldeak bere lehenengo 
lana aurkestuko du Aitzina Folk jaialdian, folk eta munduko musika elkartuz. Vasën hirukote 
suediarrak aurten bere 27. urteurrena ospatzen du eta Brewed bere disko berria,ibilbideko 18.a, 
aurkestuko dute Gasteizen. 

Abenduaren 3an, Artiumen, arratsaldeko 17:00etan Txikifolk disfrutatzeko aukera izango dute 
txikienek. Alto Aragongo Titiriteros de Binefar taldea egongo da bigarren aldiz jaialdi honetan. 
Orain dela 30 urte sortu zen taldea Huescan, eta hartatik hona, bere txotxongiloak, izugarrizko 
lanak, abesti tradizionalak eta adin guztietarako zuzeneko musika ikuskizunak munduan zehar 
eraman dituzte. 

Abenduaren 15ean arratsaldeko 20:00etan, Pub St. James tabernan, folk session izango da. Sarrea 
irekia izango da, nahi duten musikoek parte hartu ahal izango dute (Aitzina folk Facebook-orrian 
agertuko dira partiturak). 

Asteburu horretan etorkizun handiko Euskadiko bi talde izango dira jaialdian.Enekora-k, 
worlmusikako taldeak, Oihanederren, euskararen etxean joko du larunbatean, abenduak 16, 
arratsaldeko 21:00etan (doan, gonbidapenak Oihanederren). Igandean, abenduak 17, arratsaldeko 
18:30ean Santa Maria Katedralean Gasteizko Gandarwa taldea (doan, gonbidapenak Katedraleko 
Bisitarien Harrera-Gunean). 

Heltzea biziki nahitako saioa, Bretainako Gwennyn abeslariarena, gabonetan bertan izango da, 
Abenduaren 27an arratsaldeko 19:00etan  Mendizorrotza Kiroldegian, saio bikoitza Kukai Dantza 
eta lagunak taldeak lagunduta. 

Egitaraua ixteko hemengo eta betiko abeslaria, gure altxorra, Benito Lertxundi,euskal folk onena 
eskainiko du abenduaren 29an 20:30ean Teatro Principal Antzokian. 

Aitzina Folk jaialdirako sarrerak (doakoak ez direnak),  Ticketea webgunean lor daiteke(gestio-
gastuen % 100 bere kontura onartzen du) eta kontzertuak egingo diren areto batzuetan 
(egitarauan agertzen da non eta nola erosi sarrerak). Aurreko urteetan bezala emanaldi 
guztietarako abonamendu bat salmentan dago, Ticketean lor daiteke (70 euro). Sarrera 
salmenten eta zero ilararen etekin guztiak ( Laboral kutxa 3035 0228 96 2280099996) ataxia 
telangiectasia ikerketa finantziatzeko erabiliko dira. Aurten ikerlan proiektu berri bat hasiko da, 
jaialdiko etekinei esker. 

Aitzina Folk jaialdiaren babesleak: Vitoria-Gasteizko Udala, Arabako Foru Aldundia, Amurrioko 
Udala, Laboral Kutxa, Vital Fundazioa, Artium, Ticketea, Evento Kit, Teatro Principal Antzokia, 
Santa Maria Katedrala Fundazioa eta Oihaneder, euskararen etxea. Laguntzaileak: Radio Vitoria, 
Diario Noticias de Álava, Cadena SER, La Caixa, Hotel Boulevard, Ideolab, Eroski, Kmeetings, 
Artepan, Eusko Label, Eukeni Txakoli, Insitu Oficina Técnica, La Gistería, escuela de música de 
Amurrio, Luis Aramburu musika-eskola, Folk-eskola eta Jaizki Fontaneda argazkilaria.  

https://www.ticketea.com/
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02. Zer da ataxia telangiectasia?  
Ataxia telangiectasia (AT) gaixotasun genetiko neurodegeneratiboa da oraindik sendabiderik 
gabekoa eta bi urte baino lehenago azal daitekena. Organo desberdinen funtzioei eragiten die eta 
mugimenduak kontrolatzeko ezgaitasunari ere, mugikortasunaren galera progresiboa (9 urtekoek 
gurpil-aulkia behar ohi dute), hitz egiteko zailtasuna, hazkuntza geldituta, immunoeskasia, 
zahartze goiztiarra, jateko zailtasuna, larruazal eta ikusmen-arazoak, pneumoniak eta beste 
konplikazio batzuk, besteak beste, tumoreak ere ager litezkete. Pazienteek bere gaixotasuna jakin 
egiten dute, bere adimen-gaitasunean eraginik ez dutelako, baina ATk eguneroko oinarrizko 
jarduerak autonomiaz burutzea eragozten dizkie, adibidez: jatea, janztea eta abar…  Hala ere, ez 
ahaztu pentsatzeko, maitasuna sentitzeko, eta, jakina, zoriontsua izateko gai direla. Espainia osoko 
30 lagunek inguru pairatzen dute, besteak beste, Jon, Gasteizen bizi dena, eta Euskadiko kasu 
bakarra dena. 

AEFAT (www.aefat.es) 2009an sortutako irabazi-asmorik gabeko elkartea da eta 2015ean herri-
onurako elkarte izendatu zuten, Espainiako hainbat lekutatik ATko gaixotasuna dutenek, senideek 
eta lagunek osatuta. Halaber, Latinoamerikako kaltetutakoen familiekin harreman estua izaten 
dute eta Europako eta Amerikako elkarte antzekoekiko komunikazioa mantentzen du. Aefat 
FEDERen (Espainiako Gaixotasun Arraroen Federazioa) eta FEDAESen (Espainiako Ataxias 
Federazioa) barne dago. 

Familiak eta euren inguruak sustatutako hainbat ekintzari eta elkartasun erronkei esker, besteak 
beste, Aitzina Folk, Aefatek gaixotasunari buruzko ikerketa proiektuak finantzatzeko funtsak 
biltzen jarraitzen du. Aefat-ek aurten 9.300 euro baino gehiago bildu ditu bi erronka solidarioez, 
hau da,  Sevilla eta Bartzelonako maratoiez (Zurich-ek babestuta). 15.000 euro urtarrilean 
Gasteizen Aitzina Folk IV Elkartasun Jaialdian eta 10.000 Malagako Malagan antolatutako azken 
lasterka solidarioan, ekainaren 4an, besteak beste. ATk erangindako haurrek parte hartuko duten 
hurrengo kirol-ekitaldiak dira Zuricheko Donostiako Maratoia (azaroaren 26an) eta Malagako 
Zuricheko Maratoia (abenduak 10), hiri desberdinetako hiru haurrek parte hartuko dute. 

Aefat-eko batzorde zientifikoaren kideak, hauek dira: Felipe Cortés biologoa, CSICeko zientzialari 
titularra; Roberto Bilbao Urquiola, Euskal Biobankuko zuzendari zientifikoa; José Antonio Navarro 
biokimikari klinikoa, Kanariar Uharte Ospitalekoa; Óscar Fernández Capetillo, Biokimikako 
minbiziaren Ikerketa Zentro Nazionalean (CNIO); eta neuropediatriako Ana Lola Moreno 
Vázquezek, Cádizeko La Paz Osasun Zentrokoa eta Cadizeko Medikuntza Fakultateko Pediatria 
irakasle elkartua. 

Aefatek, gaixotasunaren konplexutasuna kontuan hartuta, alderdi desberdinetan elkartearekin 
lankidetzan diharduen diziplina anitzeko osasun-batzorde egonkor bat sortzea bilatzen du. 
Pazienteen bizi-kalitatea hobetzeko itxaropena areagotu egiten da, hala nola, entsegu klinikoei 
esker, besteak beste, Nazioarteako III. fasea Madrilgo La Paz ospitalean garatzen ari dena, non 
Aefat-eko ATk hainbat haur eragindakoek parte hartzen dute. 

 

 

  

http://www.aefat.es/
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03. Aitzina Folk 2017ko egitaraua 

Ordaintzeko emanaldi guztientzako abonamendua: 70 €  Ticketea webgunean 

2017ko urriaren 27an, Ostiralean 
 21:00etan - Fantafolk (Cerceña, Italia). V EDIZIOAREN AITZINA FOLKeko AURKEZPENA 

+KONTZERTUA. Oihanederren, euskararen etxean.  Klaustroan. Gonbidapenaz, edukiera bete arte. 
Gonbidapenak: Ticketea. 

2017ko azaroaren 25ean, Larunbatean 

 11:30etik 14:30era – Kalejira. Banden  Vitoria-Gasteizko erdi-aroko Almendratik eta erdi-guneko 
oinezkoentzako kaleetatiko kalejira. Informazio-mahaia Loma Jeneralaren kalean, “Begirada” 
monumentoaren alboan. 

2017ko abenduaren 1ean, Ostiralean 

 20:30ean - Four Winds (Irlanda). Artium. 15 euro. Ticketea eta Artiumen lehiatiletan. 

2017ko abenduaren 2an, Larunbatean  

 10:30etik 13:30era – Musika tradizionala eta folk eskolen 2. topaketa. Tailerrak. “Jesús Guridi” 
musika-kontserbatorioan Eskolen bidezko Gonbidapenaz edukiera bete arte. 

 16:00etik 17:00etara- Masterclass: nyckelharpa eta uilleann pipe, Luis Aramburu udaleko musika-
eskolaren areto nagusian 

 16:00etatik 20:00etara – Vanesa Muela (Valladolid). TAILERRA. Artium. 20 euro. Ticketea  

 17:15etik 19:15era – Nuala Irish Dancers (Bartselona). TAILERRA. Luis Aramburu udaleko musika-
eskolan. 20 euro. Ticketea (helduentzat eta 10 urtetik gorako umeentzat). 

 19:30ean - Kolme Katu (Euskadi) +21:00etan Väsen (Suedia). Artium. 15 euro (kontzertu bikoitza). 
Ticketea eta Artiumen lehiatiletan. 

2017ko abenduaren 3an, Igandean 

 17:00etan – Titiriteros de Binéfar (Huesca). TXIKIFOLK: “Maricastaña”. Txontxongiloen antzezlana  
textu klasikoez eginda haurrentzat (2 urtetik aurrera). Zuzeneko musika. Artium. 5 euro. Ticketea 
eta  Artiumen lehiatiletan. 

2017ko abenduaren 15ean, Ostiralean 

 20:00etan – Folk musikaren Session. Pub St. James (Don Jakue hiribidea, 39). Doakoa edukiera bete 
arte. 

2017ko abenduaren 16an, Larunbatean 

 21:00etan - Enekora (Euskadi). Oihaneder, euskararen etxea. Doakoa, Oihanederren jasotako 
gonbidapenaz.  

2017ko abenduaren 17an, Igandean 

 18:30ean - Gandarwa (Euskadi). Santa María Katedralean.  Doakoa,  Katedraleko Bisitarien 
Harrera-Gunean jasotako gonbidapenaz 

2017ko abenduaren 27an, Asteartean 

 19:00etan - Gwennyn (Bretaina) + Kukai Dantza eta lagunak (dantza, Euskadi). Mendizorroza 
Kiroldegian. 20 euro. Ticketea. 

2017ko abenduaren 29an, Ostiralean 

 20:30ean - Benito Lertxundi (Euskadi). Teatro Principal Antzokia. 20 eurotatik aurrera. Antzokiaren 
ehiatiletan eta  web -gunean.  

https://www.ticketea.com/
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04. Parte-hartzaileak 

Kalejiretako bandak: 

Vitoria-Gasteizko erdi-aroko Almendran eta erdi-guneko oinezkoentzako kaleetan  

 

Aguraingo eskolen Trikitilaris    Mendialdeko gaiteroak 

eta panderojoleak              

         

 

Eguzki fole 

 

Amiestu Sones 

 

Gainera, Vitoria-Gasteizko floklore-akademiako albokariek eta txalapartariek parte hartuko dute. 
Kalejirako gonbidatu berezia, aurten, Hernaniko Herri Musika Eskolako albokariak. 
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EMAKUMEAK FOLK MUSIKAN 

Gwennyn 
2017ko abenduaren 27an, 19:00etan 

Mendizorroza Kiroldegian 
Amadeo García de Salazarren enparantza, Vitoria-Gasteiz 

 
Kontzertu bikoitza, Kukaik lagunduta 

Sarrera 20€ ( Kukai barne) 

Bretainiako jaioterrian inspiratuta, bretoieraz ere abesten du ingelesez eta frantsesez gain, 
Gwennynek tradizio bretoiaren korronteetako funtsa musikala barneratuta dauka. Alan Stivell-en 
gidaritzapean, lan itzela egiten du aztarna kanta unibertsalean uzteko. Gwennynek berak idatzi 
zituen bere lehen diskoaren abesti guztiak, "En tu all". Horrez gain, "Bretainian ekoiztua" saria jaso 
zuen; 2007ko artista gazte. 

Nos Ur-en Txapelketa Interzeltikoaren publikoaren saria irabazi ondoren Inverness-en (Eskozia) 
2008an “Bugale Belfast”en, gazte artista hau Lulea-n (Suedia) Hizkuntza minoritarioen Kanta 
Jaialdiaren Europako finalean parte hartzeko hautatu zuten, han bigarren saria lortu zuen. Bere 
bigarren diskoa, "Mammenn" ("Matrice"), berezko konposizioez egindako lana, Breton musika 
gaur egungoko oinarrizko ahots bilakatu zen. “Kan An Tevenn”, bere hirugarren lana, musikako 
aurkikuntza ederrez betetako album bat da, bretoiera eta ingelesezko melodia bikainak dituena, 
eta autore frantsesen ekarpenak. 

2013ko azaroan "Beo" laugarren diskoa aurkeztu zuen, lan horrek folk, zelta eta pop musikaren 
nahasketa adierazten du. Lagunduta bere ahots argi eta epelak, eta gehienetan berak idatzitako 
hitz batzuek (ingelesez, frantsesez, eta, batez ere, Bretoieraz, bere ama hizkuntza). Artistak 
“Avalon”, 5. diskoa, 2016ko udazkenean kaleratzen zuen 

https://gwennyn.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=pM-iD12-0_A 

Kukai Dantza eta lagunak 
27 Diciembre 2017 19:00      Polideportivo de Mendizorroza 

Plaza Amadeo García de Salazar, Vitoria-Gasteiz 
Sesión doble con Gwennyn     Entrada 20€ (incluye Gwennyn) 

Kukai konpainiak dantza tradizionaletik abiatutako ikuskizun garaikideak sortzen ditu, sormen propioak eta 
kolaborazio ugari eginez. Dantzaren nazioko saria jaso berria 2017an, Kukai Errenterian sortu eta 
kokatutako dantza konpainia da; Jon Maya dantzari eta koreografoaren ekimenez sortu zen, 2001. Aitzina 
Folk jaialdira etorriko dira luxuzko banda batekin:  Iñaki Salvadorren pianoa, Maria Berasarteren izugarrizko 
ahotsa, Iñaki Telleria perkusioekin, Andoi Zelaizarren trikitixa, Xabier Zeberio nyckelharparekin eta sorpresa 
batzuk gehiago... 

2008an sormenezko bide berri bat hasi zen konpainiarako nazioarteko koreografoak gonbidatuz. Kukai 
Dantzak hainbat sari jaso ditu bere ibilbidean: Dantza ikuskizun Onenari Max Saria 2017. urtean, Dantza 
talde onenari MAX Saria 2015 eta 2017 urteetan… Arlo sozialean, hainbat proiektu bideratzen ditu 
dantzaren bitartez aniztasuna, elkartasuna eta formazioa sustatuz. 

http://kukai.info/          https://www.youtube.com/watch?v=nK_iDuYLHPA 

https://www.ticketea.com/entradas-concierto-gwennyn-kukai-dantza-lagunak-concierto-doble-af-2017/
https://gwennyn.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pM-iD12-0_A
https://www.ticketea.com/entradas-concierto-gwennyn-kukai-dantza-lagunak-concierto-doble-af-2017/
http://kukai.info/
https://www.youtube.com/watch?v=nK_iDuYLHPA
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Aitzina folk 

Vanesa Muela (Tailerra) 

2017ko abenduaren 2an 16:00etatik 20:00etara 
Artium – Plaza aretoan.  

Frantzia kalea, 24, Vitoria-Gasteiz 
 

Sarrera 20€  

Vanesa Muela Laguna de Dueroko (Valladolid) abeslari eta perkusionista gazte bat da, 1978ko 
ekainaren 10ean jaio zen. Valladolideko Unibertsitateko Historiako lizentziaduna da 2003tik 
geroztik eta Tradizioari buruzko Ikasketetako espezialista da. Gainera, Vanesa Perkusio 
tradizionaleko irakaslea da Gaztelako Enparatzako Folklore Eskolan (Madril).  

Vanesa lau urte zela hasi zen abestiaren munduan eta sei urte beteta lehen kontzertua egin zuen 
Valladolideko San Viator Antzokian, zuzenean hamabi abesti tradizional abestuz. Espainaia osoan 
3.000 kontzertu baino gehiago eta Portugal, Italia, Alemania, Austria, Frantzia edo Grezia bezalako 
herrialdeetan, Vanesa Muela-ren urte haietako jarduera bizia egiaztatzen dute. 

Bere errepertorioan Gaztela eta Leongo bederatzi probintzietako gaiak jasotzen ditu: jotak, 
erromantzeak, laneko abestiak, Gabonak, inauteriak, charroak, charradak, fandangoak, seguidillak, 
elkarrekikoak,arinak, rondak, korridoak, rumbak, eta abar. Horrez gain, bere kontzertuetan 
hogeiren bat tresna tradizionalek lagunduta dago: gitarra, rabel, panderoa, panderoa karratua, 
maskorrak, tamainakoa, carajillo, zambomba, darbouka eta hainbat sukaldeko tresneria, hala nola, 
morteirua, koilarak, zartagina edo tapa. 

Aurten Aitzina Folk jaialdira etorriko da sukaldeko tresnen, panderoaren eta panderetako 
perkusio tresnen irakasle, hemezortzi urte zituenetik egiten duen jarduera jarraituz, eta gaur egun 
adin guztietako jendearentzako berrehun ikastaro baino gehiago irakatsita ditu. Ezagutza zabal eta 
bere helarazte eta begirakotasunari esker, herrialdeko folklore eskolen gehien eskatzen duten 
irakasle bat da.  

2013ko maiatzean, hogei musikari baino gehiagok lagunduta. Eszena-tokietako XXX. Urteurrena 
ospatu zuen. 

Hainbat sari eta esker on ugari jaso ditu Vanesa-k bere ibilbidean zehar. Besteak beste, 
Valladolideko Diputazioaren "Pureza Interpretativa" saria 1993an edo "Cultura Viva" CSIC-ek 
emandako Etnologiako Sari Nazionala, 2006an, XV. Edizioan, gainera, lehenengo aldiz, Historia 
osoan, zen saria jaso zuela hogeita zazpi urte baino ez zituen emakumeak. 

http://www.vanesamuela.es/ 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ9ti0RBfr8 

https://www.ticketea.com/entradas-curso-vanesa-muela-taller-de-percusion-con-instrumentos-de-cocina/
http://www.vanesamuela.es/
https://www.youtube.com/watch?v=OZ9ti0RBfr8
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de VITORIA-GASTEIZ 

VITORIA-GASTEIZko V. FOLK MUSIKA 
JAIALDI SOLIDARIOA 

Aitzina folk 

Nuala Irish Dancers (Tailerra) 

2017ko abenduaren 2an 17:15ean 19:15ean 
Luis Aramburu udaleko musika-eskola. Aula 41  

Hedegile kalea, 108, Vitoria-Gasteiz 
 

Sarrera 20€  

Nuala Irish Dancers 2009an Bartzerlonan hiru dantzarik sortutako proiektu bat da. Dantzari horiek 
The Claddagh Ring Dancers talde aitzindarikoak, eta gero Celtic Caos konpainia profesionala,  Ella 
King, Frances Doonan eta Erin Comaskeyk irakatsita. 

Lúnasa, Niamh Ni Charra, The House Devils, Fergus Miurhead, Ian Smith, eta Shane McAvinchey 
(Riverdance) eta Marc Morrison-en (Lord of the Dance) dantzariekin eszena-tokiako kide agertu 
dira. 

Adin guztietako pertsonentzat (10 urte baino gehiagoko haurrak), bere tailerrak ohiko dantza 
irlandar tradizionala parte hartzaileei modu dibertigarri eta entretenigarri batean aurkezten die. 
Edonork urratsak eta zifrak azkar gainditu ditzake, ez du aurreko esperientziarik edo dantza 
bikoterik behar. 

Tailerrean dantza irlandarren mota batzuk ikusiko dituzte: 

• Céilis: historian zehar herri gaelikoen bilerak hain ezagunak bihurtu direnak, gaur egun 
izena dantza sozialei soilik dagokie. 

• Soft shoes: larruzko zapata zuriaren dantzak, ballet zapatilen antzekoak. Goi eta dotore 
jauziek, grazia naturalak eta arintasunak deskriba dezakete estilo hau. 

• Hard shoes:  Zapata gogorra edo tap irlandarra. Diziplina ospetsuena da, mundu osoan 
ezagunena, adibidez, “Riverdance” ikuskizuna edo “Lord of the dance”. 

Horrez gain, musikalidadea landuko dugu musika irlandar tradizionalaren erritmo adierazgarrienak 
ulertzeko: jig, reel eta polka. 

Tailerrak esperientzia kultural hezitzale bat dira, eta, batez ere, dibertigarriak, eta kultura 
irlandarra nahi duten guztiei hurbiltzen saiatzen da. Bihotz zelta duen pertsona guztientzat!! 
dibertsio apur bat, musika zelta eta “good craic” giro irlandarra erraz kutsakorra. 

 

Irakasleak: Valeria Gorokhvodatskaya, cond TCRG. CLRG Irish Dancing Commission-ek 
akreditatutako irakaslea. Polina Gorokhvodatskaya, Nuala Irish dantzarien zuzendari / 
koreografoa. 

  

https://www.ticketea.com/entradas-curso-nuala-irish-dancers-taller-de-danza-irlandesa-af17/
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JAIALDI SOLIDARIOA 

Aitzina folk 

TXIKIFOLK 

Titiriteros de Binefar – “Maricastaña” 
2017ko abenduaren 3an 17:00etan 

Artium - Este alta aretoa.  
 Frantzia kalea, 24, Vitoria-Gasteiz 

 
Sarrera 5€ 

Binéfarrekoak (Huesca), hogeita hamar urte baino gehiago daramate herriz herri bere 
“moñaco”ekin, txotxongiloekin eta musikarekin biraka kaleetan, plazetan, antzoki eta tabernetan. 

Haien antzezlana beti da guztiontzat: haurrentzat, sentikorra eta adimentsutzat hartuta, eta 
oraindik samurtasunerako eta antzerki jaietarako lekurik daukatenen helduentzat. 

Zazpi bilduma, hiru liburu editatu dituzte eta mundu osoko hogeita zortzi herrialdetako hogeita 
hamar ikuskizun baino gehigo aurkeztu dituzte, Andorra, Portugal, Frantzia, Italia, Hungaria, 
Txekiar Errepublika, Finlandia, Suitza, Luxenburgo, Belgika, Maroko, Japonia, Palestina, Kolonbia, 
Ekuador, India, Mexiko, Taiwan, Brasil, Puerto Rico, Costa Rica, Kanada, Grezia, Txipre, Txina, 
Polonia, Lituania, Kalifornia, Atlanta, Washington, New York , New Orleans, Connecticut, Vermont 
eta Holywood Estatu Batuetan, Espainia ia osoan eta Aragoiko bazter guztietan. 

1991ko Villa de Madrid Lehiaketan saritu gaituzte Vall d'Albaida Jaialdian (Valentzia) 1994an; Pècs 
Nazioarteko Jaialdian (Hungaria) 1995ean; Publikoaren Saria Aragoiko Lehenengo Antzoki 
erakusketan, Alcañizen. (Teruel) 1999an; eta Ikuskizun hoberenaren mailako lehen saria Pragako 
Nazioarteko Txotxongilo Jaialdian (Txekiar Errepublika) 1999an. Horrez gain, Aragoiko jatorri- 
deiturakoa ere deklaratu gintuzten 1993an. New Yorkeko Jim Henson jaialdian parte hartzeko 
hautatuta 1998an. 

MARICASTAÑA 

Txontxongiloen Antzezlana umeentzako textu klasikoez eginda (2urtetik gorakoak), zuzeneko 
musikak lagunduta. Ramón Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández, María 
Elena Walsh eta Antoniorrobles idazleen textuak dira. 2014ko FETEN Txotxongiloko Ikuskizun 
Onenaren Saria eta Publikoaren saria Los Yébenes-eko Txotxongiloen I Jaialdiko lanik onenaren 
saria jaso ditu antzezlan honek. 

Maricastaña eta Bruno ipuinak jaiotako leku ezkutuzko batetik iristen dira. 

Ikusleei begitara begiratzen diete eta hegazti-taldeen moduko pertsonaiak bere eskuetatik jatera 
etortzen dira. Musika jo eta kondairak errezitatzen dituzte, zentzugabekeriak asmatzen dituzte eta 
oholtzako txotxongiloen aurrean dantzatzen dute. 

http://www.titiriteros.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=WVdcWka4Lys  

https://www.ticketea.com/entradas-concierto-titiriteros-de-binefar-txikifolk-aitzina-folk-2017/
http://www.titiriteros.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WVdcWka4Lys
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Aitzina folk 

Egitarauaren besteak (alfabetoaren arabera) 

Benito Lertxundi 
2017ko abenduaren 29an 20:30ean 

Teatro Principal Antzokia 
San Prudencio kalea, 29, Vitoria-Gasteiz 

Benito Lertxundi (1942, Orio, Gipuzkoa), nazioarteko arrakatasko musikagile eta kantautorea, 
bederatzi neba-arreben txikiena da. Musika ezagutu zuen haur bat zela, familiarekin batera abestu 
zutenez, musikaririk ez zegoen arren. Lertxundi gazteak Zaragozako Frantziskotarren Arte eta 
Lanbide Eskolan sartu zen. Bertan buztina eta egurra lantzen ikasi zuen, hainbat sari irabazi zituen 
eta bere lehen lana lortu zuen taillagin. 

19 urte zituela erlojutegi batean lan egiten hasi zen, hor erlojuak konpontzen eta lezio erabakigarri 
bat ikasi zuen. Egun batean, jabeak laute zaharra atera zuen eta Lertxundik sintonizatzen eta bere 
kabuz jotzen hasi zen. Esperientzia gustatu zitzaion eta gitarra elektrikoa erosi zuen. Erloju-denda 
berean jardun zuen, ireki baino lehen arratsaldean, bere gogokoen eta abeslarien euskarazko 
bertsioak eginez: Shadows, Cliff Richards, Elvis Presley… Hala eta guztiz ere, bere musikazaletasuna 
ez zen jakinda La Voz de España egunkariak antolatutako kantuen lehiaketa batean argitaratu arte. 
Aukeratu egin zuten eta hortik aurrera egoera aldatzen hasi zen: bere herrian ospetsu bihurtu zen 
… eta Mikel Laboa-ren dei bat jaso zuen. 

1965. urteko inguruan Ez Dok Amairu mugimendua garatzen ari zen, non jardu ziren, besteak 
beste, Artze anaiak, José Ángel Irigarai, Lourdes Iriondo, Xabier Lete, Julen Lekuona eta Mikel 
Laboa. Oteizaren eraginaren menpe, euskal artea berritzeko eta gizartea ezagutarazteko ahalegina 
bultzatu zuen horretan, Ez Dok Amairu esperimentazio eta ikaskuntzako leku bikain bat izan zen, 
eta 1972an, Benito Lertxundin marka eta aztarna utzita zegoen. Berezko abestiak konposatu 
zituen eta euskal poesien maitasun, protesta, tradizio, folk, epiko abestiak eta musikalizazioak 
interpretatu zituen. 

Orain, 16 disko baino gehiago eta sari ugari jaso ondoren, "Bardo de Orio" izendutako abeslaria " 
50 urte baino gehiagoko musika-ibilbidea egin du gustuko duen moduan, kontzertuak eskainiz 
euskal geografia zeharkatuz. Zuzenean bere azken diskoa Oroimenaren Oraina aurkeztu ondoren, 
errepidean jarraitzen du hurrengo diskoan grabatuko dituen zenbait abesti ezezagunak ere 
eskainiz, abesti horiek bere hausnarketetan eta, halaber, Fernando Pessoa poeta portugaldarrak 
edo Jorge Bucay idazle argentinarrak egindako abestietan oinarrituta daude. 

Bistan dago, bere abesti ezagunenak ere izango dira, bere gitarrak eta bere ohiko musika-kideek 
lagunduta eskainiko duten kontzertuan: Juantxo Zeberiok pianoa eta sintetizadorea, Amaiur 
Cajaravillek baxua, David Gorospek bateria, Angel Unzuk gitarra eta bouzuki, Gurutz Bikuñak 
gitarra, Xabier Zeberiok biolina eta nyckelharpa, Pello Ramirezek akordeoia eta biolontxeloa, Intza 
Unanuek koruak eta Olatz Zugastik arpa, teklatua eta ahotsa. 

http://www.euskalnet.net/turibeechevarria/ 

https://www.youtube.com/watch?v=miTlpw0_p1E 

http://www.euskalnet.net/turibeechevarria/
https://www.youtube.com/watch?v=miTlpw0_p1E
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Aitzina folk 

Enekora 
2017ko abenduaren 16an 21:00etan 

Oihaneder – Montehermoso Zentro Kulturala. Klaustroa.  
Fray Zacarías Martínez kalea, 2, Vitoria-Gasteiz 

 
Doan, Ohianederren jasotako gonbidapenaz 

Worldmusic-ako taldea, koraren melodio ederren errepertorioa oinarrituta (Senegalgo eta 
Gambiako arpa tradizionala, kalabaza erdiaz eginda). Afrikako arpa honen melodio ederrak, 
bandaren erritmo iradokitzaileak eta ikusteko proiekzio originalak zuzenean bilduta egiten dituzte 
ikus-entzunezko kontzertu hau zirraragarria den bidaia egiteko. 

 
Eneko Larrañagak berezko konposizioetan bizitzako gai unibertsalei buruz hitz egiten du, euskaraz 
eta Mandingaz kantatuz. Talde-kideak: Eneko Larrañaga (kora, ahotsa, Enekora taldeko abesgilea 
eta guitarra eta kora irakaslea), Andrés Insua argentinarra (baxu), Iñigo Zubeldia (bateria), Idoia 
Larrañaga (koruak, perkusioa, dantza), Adrián Larrañaga (perkusioak, pandero eta perkusio 
irakaslea), Ibon Irijoa (saxo sopranoa), eta Jon Manterola (proiekzioak eta ikustekoas, Arte 
Ederretako lizentziatua). 

 

https://enekora.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=iwkC9dCOo9I 

Fantafolk – Jaialdiaren aurkezpena 
2017ko urriaren 27an 21:00etan 

Oihaneder – Montehermoso Zentro Kultural. Klaustroa. 
Fray Zacarías Martínez kalea, 2, Vitoria-Gasteiz 

Doan, gonbidapenaz 

Duo Italiako Sardinia uhartetik etorria. Andrea Pisu (launeddas) eta Vanni Masala (akordeoia 
diatonikoa) bi instrumentu horien maisu dira, haien birtuosismoagatik eta errepertorio 
tradizionala menperatzeagatik aintzatetsitakoak. 

Urte batzuetatik hona, ibilbide esperimental batean aritu dira, Sardiniako dantzen erritmo-
patroietan oinarriturik, eta, era berean, kanpoko eragin ezberdinez osatutako nortasun handiko 
musika limurtzailea sortu dute. Sardiniako musika tradizionalaz bi musika-tresna horien 
potentziala ikertzen dute. 

Zenbaik jaialditan parte hartu dute eta 2016an "Premio María Carta" ospetsua jaso zuten. 
Andrearen launeddasen teknika, denboran zehar diseinatu eta hobetuta, gaur egun erreferentzia-
puntua da launeddasen interpretatzaile guztientzat. Vanni Masala-k garatzen den teknika 
organoarentzat sarritan inprobisazioan oinarritutakoa, azkar eta melodikoa da, ikerketan eta 
aztertzean urteak eman ondoren, berezko joera eta organoaren "jantzigela" pertsonala egin du. 
Kontzertuetan, bi musikariek hainbat instrumentu erabiltzen dituzte, hala nola, perkusioa, flautak 
eta beraiek diseinatutako beste batzuek, adibidez, " tronpeta ezti originala ". 

https://www.youtube.com/watch?v=zi3gQ328B-Y 

https://enekora.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iwkC9dCOo9I
https://www.ticketea.com/entradas-concierto-presentacion-aitzina-folk-2017-fantafolk-duo-corcega/
https://www.youtube.com/watch?v=zi3gQ328B-Y
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Aitzina folk 

Four Winds 

2017ko abenduaren 1ean 20:30ean 
Artium - Este alta aretoan.  

Frantzia kalea, 24, Vitoria-Gasteiz 

 
Sarrera 15€  

FourWinds laukote irlandarrak aurkezten du musika irlandar tradizionala gaur egungo inguru 
moderno eta sormenezkoan. Bere influentzietan barne: Begley eta Cooney, The Bothy Band, 
Planxty, Brady eta Irvine, Moving Hearts, Pink Floyd daude, baita Elvis ere. Taldeak Celtic 
Connections jaialdian Danny Kyle sari ospetsua jaso du, Celtic musika sortzen ari diren musika 
zeltan sortzen diren talentu berririk nabarienen mailan. Halaber, FourWinds hirugarren finalista 
aukeratu dute Killarney-n (Irlandan), The Gathering-ek antolatutako Rising Stars lehiaketan. 

FourWinds sortu zen 2013an. Hala ere, urte askotan eman dituzte Daoiri, Tom, Caroline eta 
Robbie-k bira batzuk egiten Europa osoan, Kanadan eta Estatu Batuetan, bakarka eta taldeka, (The 
Daoiri Farrell Band, Solid Clarity eta Tom Delany eta Caroline Keane bikote ), Paddy Keenan, The 
Chieftains, Tommy O 'Sullivan eta De Temps Antan musikari ospetsuekin. Lau kideak sari batzuk 
jaso dituzte nazio mailan  eta telebista irlandarraren kanal askotan maiz agertzen dira. FourWinds-
ek "FourWinds" debut-diskoa kaleratu du 

http://fourwindsirishmusic.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=5AsW6hurm6A 

Gandarwa 
2017ko abenduaren 17an 18:30ean 

Santa María Katedrala.  
Santa María enparantza, Vitoria-Gasteiz 

 
Doan, Katedraleko Bisitarien Harrera-Gunean jasotako gonbidapenaz 

Duela urtebete baino gehixeago, formazio ezberdinetako sei musikari (Bóreas Kamera, Nova 
Música Antigua, Parradust) bildu ziren San Pedro elizan (Vitoria-Gasteiz) kontzertu benefiko 
batean. Hor gustura izanak bultzatu zituen Aitzina Folk-aren edizio berri honetara etortzera. 

Tradizio zeltetan tinko errotutako gaiak interpretatuko dituzte, Santa Maria katedrala den leku 
bereziko egokituta. 

Musikalariak: 
Megi Khaburdzania (biolina) 
Isabel Ruiz de Larrinaga de Benavides (teklatua, organoa) 
José Luis Dorronsoro Peciña (gitarra) 
Eliso Avazashvili (biolina) 
Pedro Basterra (Flauta, whistle) 
Patxi Villén (pipa uilleann, whistle) 

https://www.ticketea.com/entradas-concierto-four-winds-aitzina-folk-2017/
http://fourwindsirishmusic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5AsW6hurm6A
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Aitzina folk 

Kolme Katu 
2017ko abenduaren 2an 19:30ean 

Artium - Este alta aretoa.  
 Frantzia, 24, Vitoria-Gasteiz 

 
Kontzertu bikoitza Väsenek lagunduta 

Sarrera 15€ (Väsen barne) 

Kolme Katu 2015an jaiotako musika folk proiektu bat da, bilakaera zehatz bat jarraitu duenak 
gaurko taldean bihurtu arte. Gorka Bravo Barreiro, Xabi Martínez Otxagabia, Iñaki Alarcia eta 
Pablo Buenok osatzen dute proiektua,hiru lehenengoak gasteiztarrak eta bestea huescatarra, 
baina Bilbon bizi dena. Bere gaita, whistle, flauta, bibolin, gitarra eta perkusioekin, beste 
instrumentuen artean, mugarik jarri gabe, folk eta munduko musika estilo ezberdinen artean bidai 
egiten dute. 2016an parte hartu zuten Arabako Musika Maketen XX. Lehiaketan, talde finalisteen 
artean geratuta. Aurten taldearen lehengo diska jaio da, berezko komposizioen emaitza, eta beren 
kabuz produzitutakoa, hurrengo abenduaren 2an “2017ko Aitzina Folk jaialdian” kaleratuko dena. 

https://www.facebook.com/kolmekatu/ 

https://www.youtube.com/watch?v=JDWxiTwV11w 

Väsen 
2017ko abenduaren 2an 21:00etan 

Artium - Este alta aretoan.  
Frantzia kalea, 24, Vitoria-Gasteiz 

 
Kontzertu bikoitza Kolme Katuk lagunduta 

Sarrera 15€ (Kolme Katu barne) 

Suediako akustikazko hirukotea 18 album  eta 27 urteko bira batzuk eginda. Soinu berezia duten 
hiru musikari, fisikaren legeen kontra jotzen duen elkarreragin dibertigarri bat, umore-zentzu 
handiko intensitatea eta tradizioan errotutako modernitatea. 

Musika-tresnak: ederresmen sinfoniko sofistikatuaren bost hariko biola, 12 hariko abenturazale 
gitarra bat, eta nyckelharpa (teklez sakatuko 12 hariko biolina), Suediako folk musikaren 
tradizioetan sakon errotuta. 

Bandaren jatorria Suediako basoetan eta aberats landa suediarrean errotuta dago, ehun urtetik 
gorako Upplandeko folk musikaren tradizioan. Rock, jazz, tradiziozko eta klasikoko eraginak 
elkarrekin lotzen dira, eta musika ederra sortzen dute. Olov Johansson eta Mikael Marin hasi ziren 
elkarrekin musika jotzen nerabezaroan 1980an inguru. 

Hirukotea 2017ko urtarrilean estudiora itzuli zen eta BREWED deituriko disko berria aurkeztuko 
digu Vitoria-Gasteizen. Melodien multzo berri honetan polska tradizionala da nagusia, energia 
handiko bals pare batekin eta ongi egindako zenbait martxekin batera. 

http://www.vasen.se/ 

https://www.youtube.com/watch?v=YQV6r1BBXts 

https://www.ticketea.com/entradas-concierto-kolme-katu-aitzina-folk-2017/
https://www.facebook.com/kolmekatu/
https://www.youtube.com/watch?v=JDWxiTwV11w
https://www.ticketea.com/entradas-concierto-kolme-katu-aitzina-folk-2017/
http://www.vasen.se/
https://www.youtube.com/watch?v=YQV6r1BBXts

