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Lankidetzarako proiektu artistikoa

Esperientzia Kooperatiboaren historia, oraina eta 
etorkizuna kontatzeko modu berri bat. 

Musika, dantza eta sorkuntza literario bidezko Esperientzia Kooperatiboa. MONDRAGONen 

historia, oraina eta etorkizuna kontatzeko modu berri bat erakutsi nahi du Humanity at 

Music-ek. Azken finean, esperientzia kooperatiboa sorkuntza artistikorako arrazoi izango 

duen kooperazio-proiektua da.

Ez da sekula kontatu eta kantatu esperientzia kooperatiboa Humanity at Music-ek egingo 

duen moduan. Ez du zer ikusirik izango orain arte egin denarekin eta proiektuaren parte-

hartzea ere ezberdina izango da. Izan ere, ekimen berri honek MONDRAGON eta bertako 

kooperatiba guztiek osatzen duten kolektiboaren parte-hartzea bultzatu nahi du. Erroak 

mantenduko dira, baina aktoreak aldatuko dira.
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Proiektu irekia

Humanity at Music proiektuak musika, literatura, kantua, ilustrazioa, bertsolaritza, antzerkia eta dantza bezalako 
diziplinak uztartzen ditu. MONDRAGONeko kooperatiba guztietako bazkideei eta lankideei zuzenduriko iniziatiba 
irekia da, obra honetan parte hartzera gonbidatuak daudelarik. Horrekin batera, talde kooperatibisten, familien, 
herri edo-eta instituzioen arteko harremanak aberastuko ditu egitasmoak.

2019ko irailak 14

Humanity at Music-en ekitaldi orokorra Gasteizko Buesa Arenan ospatuko dugu; Esperientzia Kooperati-
boa abesteko, dantzatzeko, antzezteko eta sentitzeko ikuskizuna da.  Aurretik, herriz-herri eraman dugu 
ekitaldia, gure lurraldeko bazter berezietan kooperatibismoa partektatzeko helburuarekin.
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2019ko irailaren 14ean Gasteizko Buesa Arenan ospatuko da obra nagusia. 
Baina, aurretik, herrialde ezberdinetan aurkeztu da, arrakastaz, kooperatiben presentzia handiarekin. 
Ikuskizun hauen helburua izan da formatu labur honen bidez proiektua eta soinu banda sustatzea, eta publikoa 
iraileko ekitaldi nagusira erakartzea.

ARRASATE - OTSAILAK 22,23
IBILALDIA - MAIATZAK 19
ARETXABALETA - MAIATZAK 25
OÑATI - EKAINAK 9
IRUNEA - EKAINAK 20
TAFALLA - EKAINAK 26

1.- Humanity herriz-herri

Irailak 14 - Buesa Arena
(Gasteiz)

https://youtu.be/U0WUL7jaEaw
https://youtu.be/C6uD6Lb4bCQ
https://youtu.be/CT8Mu3RB948
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Humanity at Music, Sinfonia Kooperatiboa, irailaren 14an iritsiko da Gasteizera, 1.000 pertsona eszenan jarriko 
dituen ikuskizun erraldoiarekin.

Ikuskizunak Fernando Velázquez-ek (musika egilea) eta Jon Sarasuak (letra egilea) sorturiko sinfonia izango du 
oinarri eta lurrikara kooperatibo-kulturala piztuko du 15.000 pertsona ingururen aurrean. Izan ere, Fernando Ve-
lázquez, Euskadiko Orkestra, Kukai Dantza taldea, Euskal Herriko bertsolari nabarmenak, Pirritx, Porrotx eta Ma-
rimotots eta bestelako artista aipagarriek aurkeztuko dute Humanity at Music, Euskal Herriko leku ezberdinetako 
elkarte eta eragileekin batera; horien artean, azpimarragarriak dira 20 abesbatza taldek osaturiko 300 ahotsak, 
Gasteizko Udal Dantza Kontserbatorioarekin batera dantzatuko duten 250 dantzariak, Euskal Herriko txistulariak, 
etab.

Pirritx, Porrotx eta Marimotots-ek Alai Gunea irekiko dute

Irailaren 14a familia osoari zuzenduriko eguna izango da. Buesa Arena kanpoaldean musikaz eta giro onez lagun-
duriko tailerrak, ekintzak eta ikuskizunak izango dira 12:00etatik hasita. Horien artean, nabarmendu, Pirritx, Po-
rrotx eta Marimotots-ek jardunaldiari hasiera emango diotela Musua ikuskizunarekin. Ekintzak doanekoak izango 
dira eta jan eta edateko Food Truck-ak egongo dira egunean zehar.

2.- Ikuskizun erraldoia:
BUESA ARENA IRAILAK 14
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2.- Ikuskizun erraldoia:
BUESA ARENA IRAILAK 14
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Humanity at Music liburuak MONDRAGONen errelatu berri bat egiten du, Leire Bilbao, Katixa Agirre, Irati Jime-
nez, Gloria Totorikaguena eta Pili Kalzada idazleen eta Maite Mutuberria ilustratzailearen eskutik.
Idazleez eta ilustratzaileaz gain, maila altuko bertsolariek parte hartu dute liburuan: Andoni Egaña, Onintza 
Enbeita, Julio Soto, Jone Uria, Amets Arzallus, Oihana Iguaran, Xabier Igoa eta Maialen Arzallus. Eta ezin aipatu 
gabe utzi Jon Sarasua irakasle, idazle eta bertsolariaren parte-hartzea.

Liburua www.humanityatmusic.com atarian, EROSKI edo ELKAR dendetan eskuratu daiteke, 25 euroren truke.

3.- Liburua: Oparitzeko eta gordetzeko altxorra

HANKA BAT LURREAN
BESTE BAT AIREAN

Galdera sorta bat dauka
orain munduak guretzat.
Galdera sorta bat dauka
mendeak guretzat.

Eta gure erantzunak
geroko haziak dira.
Segiko dugu amesten
gizatasuna lanean
Segiko dugu ikasten
kontraesanen gainean.
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Berritzailea, musikala, literarioa eta oso bisuala izatez gain, Humanity at Music proiektu solidarioa ere bada. 
Saltzen den liburu bakoitzeko, euro bat emango zaio Mundukide Fundazioari, Mozanbiken, Kolonbian eta Brasilen 
martxan dituen kooperazio-proiektuak garatzen jarraitu ahal izateko.

4.- Solidarioa: Garapen kooperatiboaren alde egiten
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Elkarlanerako proiektu artistiko bat

Esperientzia Kooperatiboaren historia, oraina eta 
etorkizuna kontatzeko modu berri bat.

Jon Sarasuaren hitzak abesbatza erraldoi batek abestuak eta Fernando Velázquez konposatzailearen musika izan-
go dira 2019ko irailaren 14an Gasteizko Buesa Arenan egingo den musika ikuskizunaren oinarri.

Ikuskizunak arte-disziplina ezberdinak batuko ditu: dantza, antzerkia, kantua eta musika. Euskadiko Orkestra 
Sinfonikoak zuzenean interpretatuko du Fernando Velázquezek egindako musika-konposizioa.

Abesbatza erraldoia kooperatibistez osatuko da, eta dantzan eta antzerkian ere parte hartzeko aukera izango dute, 
Kukai dantza-taldeko Jon Maya eta Kukubiltxoko Josu Cámararen gidaritzapean.
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Artisten elkarlana

FERNANDO VELÁZQUEZ (musika-konposatzailea). Fil-
metarako 30 soinu-banda baino gehiago konposatu ditu, 
“Lo imposible” eta “El Orfanato”-rako, adibidez, eta Goya 
saria irabazi zuen “Un monstruo viene a verme” filmeko 
soinu-bandarengatik. Horrez gain, biolontxelo-jolea da 
eta zenbait orkestra zuzendu ditu; London Metropolitan 
Orchestra eta Budapesteko Orkestra Sinfonikoa, besteak 
beste. Oraingo honetan Euskadiko Orkestra Sinfonikoa 
izango da Velázquezen batutaren gidaritzapean MONDRA-
GONeko kooperatibagintzaren soinu-banda interpretatze-
ko.

JON MAYA (dantzari eta koreografoa). Kukai dantza talde-
ko kide da Maya eta Espainiako Dantza Sari Nazionala jaso 
zuen taldeak 2017an. Mayari proiektua interesgarri iruditu 
zitzaion hasieratik, KUKAI eta MONDRAGONen artean dau-
den antzekotasunengatik: biek dituzte erroak sorterrian 
jarriak, baina kanpora begira ere badaude berrikuntza 
ardatz hartuta. Kukaiko dantzariek Mayak prestatutako 
koreografia dantzatuko dute. 

JON SARASUA (bertsolaria, letra-egilea, idazlea eta 
irakaslea).Proiektuari hitzak jarri dizkio.

LEIRE BILBAO, KATIXA AGIRRE, IRATI JIMENEZ, GLORIA 
TOTORIKAGUENA Y PILI KALTZADA idazleek izan dute 
sorkuntza literarioaren ardura.

MAITE MUTUBERRIA (ilustratzailea). Mutuberriak irudi-
zko mundu bat sortu du MONDRAGONen oinarriturik. 

ANDONI EGAÑA, ONINTZA ENBEITA, JULIO SOTO, JONE 
URIA, AMETS ARZALLUS, OIHANA IGUARAN, XABIER 
IGOA Y MADDALEN ARZALLUS bertsolariek bertsoak 
sortu dituzte proiekturako.
 
JOSU CAMARA (KUKUBILTXO) izango da figurazioaren 
eta ikuskizunaren koordinatzailea.
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humanityatmusic.com

Musika baliabideak sarean

MONDRAGONeko soinu banda zortzi piezaz osaturik dago. Horietako bakoitzak korporazioaren iraganari, orainari 
eta etorikizunari dei egiten die. Sinfonia ezagutu nahi duenak www.humanityatmusic.com webgunearen bidez 
pieza musikatuak entzun eta eskuratu ahal izango ditu, bakoitzaren letrak ikusi, edo-eta partiturak (pdf forma-
tuan) deskargatu.

1. Obertura – Irteera
2. Ezagutza – Ikasteko sortuak
3. Industria – Jabe, kide Sare

4. Finantzak – Modu bat
5. Banaketa – Banan banan

6. Omenaldia – Recordamur Vos
7. Nazioarteratzea – Let´s suppose!

8. Etorkizuna – Bi hanka
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Egitasmoaren sustatzaileak

Eusko Jaurlaritza, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lurralde historikoetako Foru Aldundiak, Gasteizko Udala, 
Eitb, El Correo, eta noski, MONDRAGON Korporazioa, Mundukiderekin elkarlanean, dira Humanity at music 
egitasmoaren sustatzaile nagusiak. Ikuspegi orokorra eta irekia du ekimenak eta luzaroan kolaboratzaile 
gehiago batuko dira ekimena sendotzeko.
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www.humanityatmusic.com

@HumanityAtMusic
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