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          Más novedades en las cuentas de Aitzina Folk en Facebook, Instagram, Twitter  y Youtube 

 
 

www.aitzinafolk.org  www.aefat.es 
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01. Laburpena  
 

Pandemia garaian ere bizirik iraun ondoren, Aitzina Folk jaialdi solidarioa bederatzigarren edizioan inoiz baino 
biziago dago eta nazioarteko eta tokiko folkaren onena eramango du Gasteizko agertokietara. Aurten 
jaialdiak 13 jarduera baino gehiago antolatu ditu publiko guztiarentzat 2021eko urritik 2022ko urtarrilera 
bitartean, Gasteizko hainbat gunetan. 

Aitzina Folkaren hasierako helburuek bere horretan jarraitzen dute: musika, dantza, kultura tradizionala eta 
folka zabaltzea, bere bertako zein nazioarteko protagonistak ikustaraztea, baita helburu solidarioa osatzea 
ere. Ez da ahaztu behar jaialdia boluntarioek antolatzen dutela oraindik ere, eta boluntario horiek beren lana, 
denbora eta folkarekiko grina eskaintzen dutela helburu solidario bat lortzeko. 

Ekitaldi honen diru-bilketak Aefatek babesten dituen hiru ikerketa-proiektuetarako finantzaketa-iturri 
nagusia izaten jarraitzen du: Aefat ataxia telangiektasia duten familiak eta kaltetuak biltzen dituen elkartea 
da eta ataxia telangiektasia  gaixotasun arraroa, genetikoa eta neurodegeneratiboa da, tratamendurik eta 
sendabiderik gabea, eta desgaitasun progresibo larria eragiten duena. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko 
bi mutili eta Estatuko 30 haurri eta gazteri eragiten die. 

IX. edizio honetan ikuskizunak aurrez aurrekoak izango dira, betiere araudia, edukiera eta segurtasun-neurri 
guztiak errespetaturik. Jaialdian, urtero bezala, nazioarteko eta tokiko artistak ikusiko ditugu, emakumeen 
agerraldia sustatuko da (Emakumeak folkean) eta familiarteko bi kontzertu (Txikifolk), Gorka Bravoren "Ehun 
doinuak" liburuaren aurkezpena, Eskolen Topaketa (dagoeneko aurrez aurrekoa) eta hiru tailer izango dira. 
Hala ere, kalejirak beste edizio baten zain egongo dira. 

Euskal artisten musika entzungo da, besteak beste, Ander Garcia Trio, Txistuman, Gorka Bravo, Julen Alonso 
& Oinkari, Iñaki Palacios & The Gaels, Amak ... Eta beste toki batzuetako folka ere izango dugu: Taracea 
(Madrilgoa), Silberius de Ura (Gaztela eta Leon), El Naán (Gaztela eta Leon) eta NoRem (Euskadi), Josep 
Maria Ribelles Band (Kataluniakoa) …, baita Carlos Nuñez ere, nazioarteko folkeko izen handiko ordezkaria. 
Atzerriko musikarien artean, Alasdair Fraser & Natalie Haas (Eskozia) izango dira aurten ere jaialdian lan 
berria aurkezteko. 

 

Horrez gain, hainbat tailer antolatuko dira: alde batetik, Aizkoa Madinabeitiaren eta Azaitz Unanueren 
eskutik makil dantza tailerra,  eta, beste aldetik, uilleann pipes-en hasteko, oinarrizko ezagutzak emateko 
eta instrumentua ordubetean zehar maileguz emateko “Try the pipes” tailerra. Aurreko edizioetan hain 
harrera ona izan duten Bodhran-en tailerrak ere ez dira faltako. 

 

IX. edizioak berrikuntza garrantzitsu bat dakar: 60 euroko prezio bereziko 50 bonu jarriko dira salgai, 
jaialdiaren jarduera guztiak barne. Bonu horiek eta banakako sarrerak (5 eta 20 euro arteko prezio dutenak)  
www.aitzinafolk.org jaialdiaren webgunearen bidez eskuratu ahal izango dira.  

Patxi Villén, jaialdiaren sortzaile eta arduraduna, kaltetuetako baten aita da - 18 urteko Jonena- eta Aefateko 
presidentea eta folk musikaria ere bai. Villének duela bederatzi urte sortu zuen jaialdia, senide eta lagunen 
laguntzarekin, helburu bati begira: gaixotasuna ikusgarri bihurtu eta sendabidea bilatzeko dirua bildu. Beti 
gogoratzen duen bezala, “Aitzinak aurrera esan nahi du euskaraz, eta folkaren eta elkartasunaren batuketa 
bide ona da ataxia telangiektasiaren ikerketaren alde borrokatzeko”. 

 
 

https://www.aefat.es/
http://www.aitzinafolk.org/
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Bederatzi edizioetan zehar jaialdiak gora egin du jarduera kopuruari, nazioarteko partaidetzari, hedapenari 
eta laguntzen duten boluntarioen kopuruari dagokienez, nahiz eta iaz streaming bidezko kontzertuak 
antolatu behar izan.  

Programazioa ikusle guztientzakoa eta askotarikoa da, hainbat doako jarduera barne. Emanaldiak urriaren 
29an, ostiralez, hasiko dira Santa Maria Katedralean Aitzina Folk jaialdiaren IX. edizioaren aurkezpen 
kontzertua izanik. Taraceak Madrildik Donejakue bideko hainbat musika ekarriko ditu -Erdialdeko Europatik 
Galiziaraino- tradizioa eta oraina uztartuz zein jazzaren hizkuntza eta erritmo iberiar eta mediterraneoak 
erabiliz. 

  

Abenduaren 5ean, igandean, bi kontzertu eskainiko ditu: alde batetik, Txikifolkaren barruan eta Jesus Ibañez 
de Matauco antzokian, Silberius de Uraren familia ikuskizuna, Gaztela eta Leongo Neonymus - Paleolitotik 
gaur egunera arteko bidaia musikalaren forma duen kontzertu didaktiko eta interaktiboa eta mota guztietako 
soinu eta instrumentuak dituena-; eta bete alde batetik, Iradier Arenan, jaialdian errepikatzen duten 
nazioarteko bi pertsona handien kontzertua -Alasdair Fraser, Eskoziako biolinistarik onena, Natalie Haas 
kaliforniar cello bikainarekin batera SYZYGY lan berria aurkezteko-.  
 
Abenduaren 10ean, ostiralez, Kataluniako folka Jesus Ibañez de Matauco oholtzaratu da Josep Maria Ribelles 
Band (Katalunia) musikari eta konpositore handiaren eskutik, nor, gainera, espainiar estatuko harpa zeltikoan 
espezializatutako harpa jotzaile bakarrenetakoa den. 
 
Abenduaren 11n Ander Garcia Triok (Euskadi) AMAHIRU laugarren diskoa aurkeztuko du Oihaneder 
Euskararen Etxean. Ander Garciak (kontrabaxu jotzaile, konpositore eta abeslari bilbotarra), Jorge Castañeda 
pianistak eta Mikel Urretagoiena bateria jotzaileek osatutako hiruko horrek, urte askotan zehar ikertu 
ondoren, euskal erritmoak interpretatzeko modu berriak erakutsi eta euskal sustraiak jazz gaurkotuenera 
hurbiltzen ditu.  
 
Abenduaren 12an, igandean, hiru jarduera izango dira: bata Jesus Guridi Musika Kontserbatorioan egingo 
den eskolen topaketa; bestea, Ivan Allue Txistumanen (Bilbo) Txikifolkeko kontzertu didaktiko familiarra  
Jesús Ibáñez de Matauco antzokian - pandemian zehar bere balkoi bertsioak maitasunez askok gogoratua-; 
eta azkenik, arratsaldez toki berean NoRem (Noites de Rock e Meigas) taldearen musika, Miranda de Ebrotik 
(Burgos) datorrena eta Galiziako kultura eta folklorea pop eta rock bezalako erritmo eta estilo garaikideekin 
uztartzen dituena. 
 
Tabanera de Cerratotik (Palentzia) Jesus Ibañez de Matauco antzokira iritsiko da abenduaren 18an, 
larunbatez, El Naán, 2009an jaiotako talde bat; izan ere, musika eta poesia argudio sortzaile ditu nagusi eta 
nazioartean arrakasta handiak lortu ditu.  
 
Gorka Bravo musikariak (Kolme Katu, Sarrabete), jaialdiaren kolaboratzaile apartak, bere liburua aurkeztuko 
du, kontzertua barne, abenduaren 19an, igandean, Jesús Ibáñez de Matauco antzokian. Egun horretan 
bertan, espazio berean, Julen Alonso trikitixa maisuak eta Oinkari taldeak "Sutan dantzan" musika eta dantza 
ikuskizuna aurkeztuko dute. Jaialdiaren ekitaldi nagusia abenduaren 27an iritsiko da Carlos Nuñez artista 
handiak Printzipal Antzokian emango duen kontzertuarekin, non “A irmandade das estrelas” urteurrena 
ospatuko baitu. Musikari galiziarrak mundu osoan 1.000.000 disko baino gehiago saltzeaz gain, Ondas saria, 
Grammy latinoetarako bakarkako bi hautagaitza eta nazioarteko sari ugari eskuratu ditu.  
 
Iñaki Palacios & The Gaels-ek amaiera emango dio urteari, abenduaren 29an, asteazkenean, Amurrio 
antzokian, bere hirugarren diskoa “Baltik” aurkezteko eta txistuaren soinuaz Irlanda musikalenera emateko, 
haren doinuak eta biztanleak ezagutaraziz. 2022ko urtarrilaren 2an jaialdiaren aurtengo bederatzigarren 
edizioa bukatuko dugu Iradier Arenan egingo den kontzertu bikoitz batekin: alde batetik, Amak proiektu 
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interesgarri baten amak -euskal folk doinu eta ahots polifoniko ikusgarriekin- eta, beste aldetik, Berriketan, 
txalaparta eta flamenkoa uztartzen dituena. 
 
Aitzina Folkeko sarreren salmentarekin eta zero lerrokoarekin lortutako mozkin guztiak (Laboral kutxa 3035 
0228 96 2280099996) Aefatek finantzatzen dituen ikerketa-proiektuak ordaintzeko erabiliko dira.  
 
120 talde eta artista baino gehiago igaro dira jaialdiaren eszenatokietatik aurreko zortzi edizioetan, 30.000 
ikusle baino gehiago (3.500 inguru 2020an) eta 210.000 euro baino gehiago bildu dira ataxia telangiektasia 
(AT) ikertzeko, 40.000 euro joan den jaialdian. Jaialdiaren sortzaile eta zuzendari Patxi Villének azaldu zuen 
bezala, «boluntario, babesle, laguntzaile eta bertaratzen den publikoari esker jaialdi honek ikerketaren zati 
bat finantzatzea ahalbidetzen du urtero eta ikerketa hori gure itxaropena da».  

 
Aitzina Folk, Aitzina Lan Taldeak antolaturikoa, 2010ean sortu zen Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko 
ikuspegi batetik gaixoei eta haien familiei laguntzeko eta Estatuko Aefat erakundean integratuta dago -
elkarte horrek 2009tik Espainian dauden kaltetuak biltzen ditu-. Jaialdia ospe handiko beste bi jaialdirekin 
senidetuta dago: Cáceres Irish Fleadh eta Burgosko Babieca Folk jaialdiak, zeinekin azken urteotan zenbait 
artista partekatu baititu.  
 
Aitzina Folk jaialdiak hainbat babesle ditu: Vitoria-Gasteizko Udala, Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia, 
Loramendi, Laboral Kutxa, Comunicaciones y Ocio Interactiva S.L., Vital Fundazioa, Artium, Evento Kit, 
Principal Antzokia, Santa Maria Katedrala Fundazioa eta Oihaneder Euskararen Etxea. Horrez gain honako 
hauek antolakuntzan laguntzen dute: EITB, Ideolab, Radio Vitoria, Arabako Diario Noticias, Cadena SER, La 
Caixa, Boulevard Hotela, Bide-Bidean, Eroski, Artepan, Eusko Label, Eukeni Txakoli, Insitu Bulego Teknikoa, 
La Gisteria, Jesús Guridi Musika Kontserbatorioa, Luis Aramburu Musika Eskola, Vitoria-Gasteizko Folklore 
Eskola, Folkeko Eskola, Falerina taberna, HUB-Gasteiz eta Jaizki Fontaneda Fotografía.  
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02. Ataxia telangiectasia eta Aefat  

Ataxia telangiectasia (AT) gaixotasun genetiko neurodegeneratiboa da oraindik sendabiderik gabekoa eta 
normalean bi urte bete gabe agerian jartzen dena. Existitzen diren 300 motatako ataxietakoa da, desgaitasun 
progresibo larria eragiten duena. 

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 daitezke. Pazienteek bere 
gaixotasuna antzematen dute, bere adimen-gaitasunean eraginik ez dutelako, baina ATk eguneroko 
oinarrizko jarduerak autonomiaz burutzea eragozten die, besteak beste, 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.  

Aefat 2009an sortutako irabazi-asmorik gabeko elkartea da eta 2015ean herri-onurako elkarte izendatu 
zuten, Espainiako hainbat lekutatik AT gaixotasuna dutenek, senideek eta lagunek osatuta. Halaber, 
Iberoamerikako kaltetutakoen familiekin harreman estua izaten dute eta https://cureat.org aliantzan 
antzeko elkarteekin harremana du. Aefat FEDERen (Espainiako Gaixotasun Arraroen Federazioa) eta 
FEDAESen (Espainiako Ataxien 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. 
Gaur egun sendabidea edo tratamendua bilatzen duten hiru proiektu finantzatzen ditu. 

Aefat-ek bestelako elkartasun-, kultura- eta kirol ekintzak antolatu eta babesten ditu, Zurich Aefat Taldea, 
adibidez. Talde honek, aseguru-etxea lagun, 2017tik hona ataxia telagiectasiak erangidako ume eta gazteen 
parte hartzea bideratzen du Zurichek Espainian babestutako lau maratoietan: Sevilla, Bartzelona, San 
Sebastián-Donostia eta Málaga. 

Aefat-eko batzorde zientifikoaren kideak hauexek 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 Cádizeko 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 eragindako hainbat haurrek parte 
hartzen duten. 
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03. Aitzina Folk 2021eko egitaraua 
Kontzertu guztietarako sarreren salmenta www.aitzinafolk.org 

Programatutako kontzertu guztiak aurrez aurrekoak izango dira, unean uneko araudiaren araberako 
edukiera izanda 

2021eko urriaren 29an, ostiralean 
• 20:00 h – Aitzina Folkaren IX. edizioaren AURKEZPEN KONTZERTUA: Taracea. Donejakue bidearen 

musikak (Madril) - Santa María Katedrala, Vitoria-Gasteiz – Doako sarrera aforoa bete arte. 
2021eko abenduaren 5ean, igandean 

• 12:00 h - TXIKIFOLK. FAMILIA KONTZERTUA. Silberius de Ura: Neonymus (Gaztela eta Leon) – Jesús 
Ibáñez de Matauco antzokia, Vitoria-Gasteiz - Sarrerak 5 € www.aitzinafolk.org webgunean. 
Mugatutako eserlekuak. 

• 19:00 h - KONTZERTUA. Alasdair Fraser & Natalie Haas (Eskozia) – Iradier Arena - Sarrerak 15 € 
www.aitzinafolk.org webgunean. Mugatutako eserlekuak. 

2021eko abenduaren 10ean, ostiralean 
• 19:00 h – KONTZERTUA.  Josep Maria Ribelles Band (Catalunya) - Jesús Ibáñez de Matauco antzokia, 

Vitoria-Gasteiz - Sarrerak 10 € www.aitzinafolk.org webgunean. Mugatutako eserlekuak. 
2021eko abenduaren 11n, larunbatean 

• 19:00 h – KONTZERTUA. Ander Garcia Trio (Euskadi) - Oihaneder Euskararen Etxea -  Doako sarrera 
aforoa bete arte eta gonbidapenarekin (www.aitzinafolk.org) webgunean jaso daiteke 
abenduaren 1etik aurrera). Borondazteko dohaintza. 

2021eko abenduaren 12an, igandean  
• 12:00h – TXIKIFOLK. FAMILIA KONTZERTUA. Iván Allue: Txistuman (Euskadi) – Jesús Ibáñez de 

Matauco antzokian, Vitoria-Gasteiz - Sarrerak 5 € www.aitzinafolk.org webguneean. Mugatutako 
eserlekuak. 

• 12:00h – Musika-eskolen Topaketa – Jesús Guridi Kontzerbatorioa, Vitoria-Gasteiz - -  Doako 
sarrera aforoa bete arte eta gonbidapenarekin (www.aitzinafolk.org webgunean jaso daiteke). 

• 19:00 h – KONTZERTUA. NoReM (Castilla y León) - Jesús Ibáñez de Matauco antzokian, Vitoria-
Gasteiz - Sarrerak 10 € www.aitzinafolk.org webgunean. Mugatutako eserlekuak. 

2021eko abenduaren 18an, larunbatean 
• 19:00 h – KONTZERTUA. El Naán (Gaztela eta Leon) - Jesús Ibáñez de Matauco antzokia, Vitoria-

Gasteiz - Sarrerak 15 € www.aitzinafolk.org webgunean.  Mugatutako eserlekuak. 
2021eko abenduaren 19an, igandean 

• 12:00 h – KONTZERTUA ETA LIBURUAREN AURKEZPENA.  “Ehun Doinuak”, Gorka Bravo 
Barreirorena (Euskadi) - Jesús Ibáñez de Matauco antzokia, Vitoria-Gasteiz - Doako sarrera aforoa 
bete arte eta gonbidapenarekin (www.aitzinafolk.org webgunean jaso daiteke azaroaren 11tik 
aurrera). Borondazteko dohaintza jaialdiaren webean.  

• 19:00 h – KONTZERTUA. Julen Alonso & Oinkari (Euskadi) - Jesús Ibáñez de Matauco antzokia, 
Vitoria-Gasteiz - Sarrerak 10 € www.aitzinafolk.org webgunean. Mugatutako eserlekuak. 

2021eko abenduaren 27an, astelehenean 
• 19:30 h – KONTZERTUA. Carlos Núñez (Galicia) - Principal Antzokia - Sarrerak 15-22 € 

www.aitzinafolk.org webgunean.  Mugatutako eserlekuak. 
2021eko abenduaren 29an, asteazkenean 

• 19:00 h – KONTZERTUA. Iñaki Palacios & The Gaels (Euskadi) - Amurrio Antzokia - Sarrerak 10 € 
www.aitzinafolk.org webgunean.  Mugatutako eserlekuak. 

2022ko urtarrilaren 2an, igandean 
• 19:00 h – KONTZERTU BIKOITZA.  Amak + Berriketan (Euskadi) - Iradier Arena -  Sarrerak 15 € 

www.aitzinafolk.org webgunean. Mugatutako eserlekuak. 

http://www.aitzinafolk.org/
http://www.aitzinafolk.org/
http://www.aitzinafolk.org/
http://www.aitzinafolk.org/
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04.  Parte hartzen duten taldeak/artistak (parte hartze-

ordenaren arabera) 

Ostirala, 2021eko urriaren 29a. Taracea. Donejakue bidearen musikak (Madril) 
• 20:00 h – Aitzina Folkaren IX. Edizioaren AURKEZPEN KONTZERTUA - Santa María Katedrala, 

Vitoria-Gasteiz -  Doako sarrea aforoa bete arte. Borondatezko dohakuntza jaialdiaren webean.  
 

Desvíos a Santiago Erdialdeko Europan hasi, Frantzia zeharkatu, Montserraten gelditu eta Galiziako 
hiriburuan amaitzen den erromesaldia da. Erromesen errepertorio tradizionala, Europa osoan zehar bidaiatu 
zuena, hizkuntza ugaritan abestu zen eta bariazio ugarirekin birsortu zen eta birsortzen zen. 
 
Taraceak tradizioa eta oraina batzen dituzten bertsioak sortu ditu jazzaren hizkuntzan, erritmo iberiar eta 
mediterraneoetan oinarritutako inprobisazioaren bidez. Musika poliglota eta mugarik gabea, Europa aberats 
eta antzinakoa itzultzen diguna. Honako hauek osatzen dute Taracea: 
 

o Isabel Martín -  ahotsa eta perkusioa 
o Rainer Seiferth – bihuela 
o Belén Nieto -  txirula eztia eta trabersoa 
o Miguel Rodrigáñez - kontrabaxua 

  
Taracea hainbat ideiatatik sortu zen:  musika zahar eta tradizionalak orainaldira eramatetik eta musika horiek 
egungo musikan sustraia duten eta, aldi berean, tradizioa ezagutzen duten musikarien tresnekin eta ideiekin 
interpretatzetik.  
 
Taracearen errepertorioa Europa errenazentista eta barrokotik dator. Bere lehen diskoak (AKOÉ, Alpha 
Classics 2020) kritika bikainak jaso ditu, eta dantzen, abestien eta madrigalen egokitzapenek osatuta dago, 
inprobisaziorako eta musikarien arteko interakziorako espazio zabala utzirik. 
 
 
www.taraceamusic.com 
https://www.youtube.com/watch?v=Rx1fgbrGBZc&t=147s 

 
Igandea, 2021eko abenduaren 5a. Silberius de Ura: Neonymus (Gaztela eta Leon) 

• 12:00 h - TXIKIFOLK. FAMILIA KONTZERTUA – Jesús Ibáñez de Matauco antzerkia, Vitoria-Gasteiz - 
Sarrerak 5 € www.aitzinafolk.org  webgunean. Mugatutako eserlekuak. 

 
Neonymus «Asmatutako musikaren asmatutako historia» 5 urtetik gorako ikusle guztientzako kontzertu 
didaktiko interaktiboa da. Esperientzia paregabea, Paleolitikotik gaur egunera arteko bidaia musikala, 
guztietako soinu eta instrumentu dituena; nahiz hezur batekin edo landare baten zurtoinarekin eraikitako 
txirula batekin. Historiaurretik gaur egunera arteko musikaren historiari buruzko alegiazko birpasa. 
Bertaratutakoek kantuan parte hartzen dute, gorputz-perkusioa eginez, objektu ezohikoekin musika sortuz, 
instrumentu ezohikoak eraikitzen ikasiz... eta, batez ere, erritmo eta fantasiaren bidez kantuak nola 
eraikitzen diren ikusiz, arreta bereganatzen duten kontakizunez josita. 
 
Silverio Cavia (Silberius de Uraren ezizen artistikoa erabiltzen duena) ibilbide luzeko artista da eta proiektu 
honekin laudorio ugari jaso ditu. Teknologia eta kantuaren konbinazio ausartak emaitza harrigarriak lortzen 

http://www.taraceamusic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Rx1fgbrGBZc&t=147s
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ditu. Giza burmuinean eta harmonia jakin batzuekiko erantzunean interes handia du eta hori gizakiaren 
jatorriarekiko grinarekin eta bilaketa pertsonalarekin uztartzen du. 
 
Film, serie, film labur eta antzerki eta dantza lanetarako BSO konposatu du. Hiru disko ditu editatuta.  
 
https://www.neonymus.com/es/musica 
https://www.youtube.com/watch?v=wvNR_XbvdCQ 
 
Igandea, 2021eko abenduaren 5a. Alasdair Fraser & Natalie Haas (Eskozia) 

• 19:00 h – KONTZERTUA – Iradier Arena - Sarrerak 15 € www.aitzinafolk.org webgunean. 
Mugatutako eserlekuak. 

 
Alasdair Fraser eskoziar biolinista ospetsuaren eta Natalie Haas kaliforniar cello bikainaren arteko elkarketa 
musikalak ganbera musika intimoaren eta dantza estatikoaren energiaren arteko espektro osoa hartzen du. 
Azken 20 urteetan, arrakasta handiz, musika tradizionalean biolin eta biolontxeloarentzako erreferentzia oso 
bat ezarri dute. 

Fraserrek 30 urte baino gehiagoko ibilbide luzea du kontzertu eta grabazioetan, sari eta aintzatespen 
zerrenda luzea du, irratiko eta telebistako hainbat saiotan parte hartu du eta film onenetako soinu-bandetan 
parte hartu du, besteak beste, El último Mohicano izeneko filmean. Haas, Juilliard School of Music-en 
graduatua, gaur egungo musika tradizionalean gehien eskatzen den biolontxelo-jotzaileetako bat da. Biolin 
munduko pertsonarik ezagunenetako batzuekin aritu da eta grabazioak egin ditu. 

 
Bikotearen estreinako lanak, «Fire & Grac» izenekoak, eskoziar musikaren «Urteko albuma» sari gutiziatua 
jaso zuen, Grammy sarien baliokide eskoziarra baita. Kaleratu zenetik, kritikak asko goraipatu dituen bost 
disko argitaratu dituzte. Orain seigarrena aurkezten dute, «SYZYGY», erdi Alasdairrek eta erdi Nataliek 
egindako musika guztiz originalaz osaturik, tradizioan oinarritutako baina modernitatean sendo errotutako 
doinuekin. 
 
Jotzeaz gain, Alasdairrek eta Nataliek musikarien belaunaldiak motibatu dituzte, mundu osoko biolin 
campusetan irakatsi ondoren. Aitzina Folk 2018 jaialdian aritu ostean, orain errepikatu egiten dute. 
 
 
https://www.alasdairandnatalie.com/                               
https://alasdairandnatalie.com/video 
 
 
Ostirala, 2021eko abenduaren 10a. Josep Maria Ribelles Band (Catalunya) 

• 19:00 h – KONTZERTUA - Jesús Ibáñez de Matauco antzokia, Vitoria-Gasteiz - Sarrerak 10 €  
www.aitzinafolk.org webgunean. Mugatutako eserlekuak. 

 
80ko hamarkadaren erdialdetik harpa ikertu eta aztertzeko lanari ekin zion, eta ibilbide historikoa egin zuen 
Katalunian. Besteak beste, L 'Ham de foc, Solatge, Myrdhin, Kepa Junkera, Jordi Bonell, Maria del Mar Bonet 
eta Carles Benaventekin lan egin du. 
 
Ondines ballen (2011) diskoa Kataluniako folkaren lanik original eta erabakigarrienetako bat dela goraipatu 
du kritika espezializatuak. 2012ko Compromis saria jaso zuen kultura katalana zabaltzeagatik, eta Enderrock 
aldizkariak urteko 10 lan onenen artean aukeratu zuen. 
 

https://www.neonymus.com/es/musica
https://www.youtube.com/watch?v=wvNR_XbvdCQ
https://www.alasdairandnatalie.com/
https://alasdairandnatalie.com/video
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2017an Enllà grabatu zuen, Kepa Junkera trikitixa ekoizle eta maisuarekin elkarlanean. Lotura horren emaitza 
edertasun paregabeko baten soinu-paisaiak biltzen dituen diskoa da: perkusioen indarra, harpen sorginkeria 
hipnotikoa, eta erritmikaren eta soinuaren tratamendu modernoa. 
 
Gaur egun # 3 (2020) bere azken lana aurkezten du, sonoritate konplexuak, fusioa eta berezko konposizioak 
biltzen dituen bidaia. Folk Rock elektriko eta sendoa. Josep-Maria Ribelles Europako harpa eta folk jaialdi 
ospetsuenetan parte hartzera gonbidatu dute: Harpe Zeltique jaialdia (Bretainia), NoiaHarpFest (Galizia), Sol 
Celta Jaialdiko Nuechi (Asturias), Nazioarteko Harpa Jaialdia (Katalunia), Womad (Danimarka), 
SecretFestival (Suedia), eta Fira Mediterrània (Manresa), besteak beste.  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SyNvzkRX0AQ 
 
 
 
Larunbata, 2021eko abenduaren 11a. Ander Garcia Trio (Euskadi) 

• 19:00 h – KONTZERTUA - Oihaneder Euskararen Etxea - Doako sarrera aforoa bete arte eta 
gonbidapenarekin (www.aitzinafolk.org webean jaso daiteke abenduaren 1etik aurrera). 
Borondazteko dohaintza hemen, webean.  
 

Ander Garcia (kontrabaxu-jotzaile, konpositore eta abeslari bilbotarra) Jorge Castañeda piano-jotzailearekin 
eta Mikel Urretagoiena bateria-jotzailearekin elkartu da AMAHIRU (Errabal Jazz, 2019) bere laugarren lan 
diskografikoa aurkezteko. Jazzaren inguruan dabilen laguntzaile gisa esperientzia luzea izanik, Anderrek bere 
estilo propioa garatzen du, euskal musikako dantzari gisa duen esperientzian eta bere izaera 
inprobisatzailean oinarrituta. 
 
Urte askotako ikerketaren emaitza gisa, hirukoteak euskal erritmoak interpretatzeko modu berriak erakusten 
ditu, euskal sustraiak jazz gaurkotuenera hurbilduz. Euskal musika eta dantzetan oinarritutako errepertorioa 
aurkezteaz gain, hiru musikariak estetika hori sonoritate modernora eramateko gai dira. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fFOaWCFSW9c 
 
Igandea, 2021eko abenduaren 12a. Iván Allue: Txistuman (Euskadi) 

• 12:00h – TXIKIFOLK. FAMILIA KONTZERTUA– Jesús Ibáñez de Matauco antzokia, Vitoria-Gasteiz - 
Sarrerak 5 € en www.aitzinafolk.org webgunean. Mugatutako eserlekuak. 

 
Ivan Allue multiinstrumentista bilbotarrak idatzi du familiarteko ikuskizun didaktiko hau, antzerkia, zuzeneko 
musika, txotxongiloak eta umorea biltzen dituena. Allue txikitan hasi zen txistua jotzen, baina gero modu 
autodidaktan ikasi zuen danbolina kontrolatzen baita beste instrumentu batzuk jotzen ere, hala nola, txirula, 
alboka, gaita nafarra, atabala, panderoa, txalaparta, whistleak, gaita eskoziarra, uilleann pipe, bodhran -… 

13 urtetan zehar Drònadár taldeko kide izan zen -euskal musikako eta zeltako taldea- eta beste talde 
batzuetan ere egona da. Besteak beste, Carlos Núñez, Pantxoa eta Peio, Keats, Dronadar eta 
Kheraurekin jo du. Fernando Velázquez konpositorearen eta publizitate -iragarkien eskutik (2016ko 
Gabonetako Loteria, esaterako) soinu-banden grabazioan parte hartu du. Horrez gain, Hortzmuga edo 
Tartean Teatroa bezalako konpainien eskutik antzerki-proiektuetan parte hartu du. Txistuman ezaguna 
egin zen San Inazio auzoko konfinamenduan, arratsaldero 54 egunez jarraian haizezko 
instrumentuekin abesti ezberdin bat bertsionatzera balkoira irteteagatik.  

https://www.youtube.com/watch?v=SyNvzkRX0AQ
http://www.aitzinafolk.org/
https://www.youtube.com/watch?v=fFOaWCFSW9c
http://www.aitzinafolk.org/
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https://txistuman.com/                                          https://www.youtube.com/watch?v=Z4QYZ5YrI3s 

 
Igandea, 2021eko abenduaren 12a. 6.Folk eta Herrikoi Musika Eskolen topaketa. 

• 12:00 h – KONTZERTUA – Jesus Guridi Kontserbatorioa, Vitoria-Gasteiz – Sarrera doan jaso 
dezakezun gonbidapenekin jaialdiaren webgunean. 

Arabako eta Gasteizko musika eskoleko ikasleak parte hartu ahal dute topaketan. Pasaden urteetan Alegria-
Dulantzi, Agurain, Amurrio eta Vitoria-Gasteizko ikasleek jo dute gure topaketan. 

 
 
Igandea, 2021eko abenduaren 12a. NoReM (Gaztela eta Leon, Vitoria-Gasteiz). 

• 19:00 h – KONTZERTUA - Jesús Ibáñez de Matauco antzokia, Vitoria-Gasteiz - Sarrerak 10 €  
www.aitzinafolk.org webgunean. Mugatutako eserlekuak. 

 
Noites de Rock e Meigas (edo NoRem) Miranda de Ebron (Burgos) bizi den folk-rock talde bat da, Galiziako 
kultura eta folklorea pop eta rock bezalako erritmo eta estilo garaikideekin uztartzen dituena. Taldea 2017an 
sortu zen, 13 kidez osatutako prestakuntza egonkorrarekin. 2018ko apirilean Sarmiento Folk-Rock lehiaketa 
jaialdia irabazi zuten, ondoren "Fun polo aire" lehen diskoa grabatu zuten eta hori aurkezteko herrialdearen 
iparraldean biratzen hasi ziren.  

 

Noites de Rock e Meigasek musika eta dantza ikuskizun oso bat eskaintzen du eszenaratze animatu eta 
indartsu batekin, non ikusleak hasieratik bukaerara partaide bihurtzen dituen. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=lgEV7RznrY8 

 
Larunbata, 2021eko abenduaren 18a. El Naán (Gaztela eta Leon) 

• 19:00 h – KONTZERTUA - Jesús Ibáñez de Matauco antzokia, Vitoria-Gasteiz - Sarrerak 15 € 
www.aitzinafolk.org webgunean.  Mugatutako eserlekuak. 

 
Naanek tradizioaren erro etnikoa aztertzen du. Bere zuzeneko kontzertu indartsua erritmo eta instrumentu 
zaharrenak biltzen dituen erritu bihurtzen da, gaur egungo testurekin, musika etnikoekin, jazzarekin, 
folkarekin... Naan taldea 2009an jaio zen eta epizentroa Tabanera de Cerraton (Palentzia) du. Musika eta 
poesia dira bere argudio sortzaile nagusiak, baina bere esperimentazioak diziplina horiek gainditzen ditu 
sarritan. 
 
Zazpikoteak Irlanda, Polonia, Hungaria, Portugal edo Ingalaterrako jaialdi garrantzitsuetara eraman du bere 
zuzenekoa eta BBCrako zuzenean jo du. Bere bigarren diskoa, Código de Barros, ARCMusic zigilu ingelesak -
World Music eta Folk azoketako munduko erreferentzia nagusietako bat, 1976tik aurrera jarduten duena- 
banatu zuen nazioartean. Bere hirugarren eta azken diskoa, La Danza de las Semillas, 2018ko Europako Disko 
Onena izendatu du Transglobal World Music Chart erakundeak eta, horrez gain, Munduko TOP 100eko 4. 
diskoa aukeratu dute. 

"Germinal" bere laugarren lana da. Baditu antzinako soinuak eta soinu garaikideak, jazzaren ekarpenak eta 
musika etnikoen espiritu katartikoak. Gainera, soinu iberiko garbienen eta etnizitate unibertsalenaren arteko 
lotura-zubia, iberiar tradizioaren sinpletasun ikaragarrienaren eta potentzia garaikidearen artekoa da. 
Kideak: Carlos Herrero (ahotsa, buzuqui, hiru), Héctor Castrillejo (bideoartea eta rapsoda), César Díez (baxu 
elektrikoa) eta María Alba (bigarren ahotsa eta panderoa).  
 

 
www.elnaan.com 

https://txistuman.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Z4QYZ5YrI3s
https://www.youtube.com/watch?v=lgEV7RznrY8
http://www.elnaan.com/
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Igandea, 2021eko abenduaren 19a. “Ehun Doinuak”, Gorka Bravo Barreiro (Euskadi) 

• 12:00 h – KONTZERTUA ETA LIBURUAREN AURKEZPENA.  “Ehun Doinuak”, Gorka Bravo 
Barreirorena (Euskadi) - Jesús Ibáñez de Matauco antzokia, Vitoria-Gasteiz - Doako sarrera aforoa 
bete arte eta gonbidapenarekin (www.aitzinafolk.org webgunean jaso daiteke azaroaren 11tik 
aurrera). Borondazteko dohaintza hemen, webean. 

 
Gorka Bravo Barreiro (Vitoria-Gasteiz, 1984). “Ehun Doinuak" liburuaren kontzertu-aurkezpena Euskal 
Herrian instrumentu historiko bat, zarrabetea, berreskuratzeko ideiarekin jaio zen, instrumentua irakasteko 
método moduan. Zanfona, hurdy-gurdy edo vielle a roue izenez ezagutzen den instrumentu hau biolin 
mekaniko moduko bat da, XIX. mendearen amaierara arte euskal lurretan presentzia handia izan zuena. 
Inguruko beste lurralde batzuetan pixkanaka suspertzen joan da, eta gaur egun oso osasun ona du, Galizian 
bezala. Gainera, tresna hori Europako herri askoren folklorean dago.  

Ehun Doinuak gaur egungo metodo didaktikoa ere bada; izan ere, ehun kantu tradizional edo egile-kanturen 
bidez ikasten da. Izan ere, Metodoa Euskal Herriko talde edo musikariek egindako grabazioetan oinarrituta 
dago, bideoetan oinarritutako ikaskuntza interaktiboko modu bat sortzeko, non ikasteaz gain, Kepa Junkera, 
Gatibu, Benito Lerxundi eta beste hainbat musikarirekin batera praktika dezakegun. Liburua ekainean 
argitaratu zen eta, crowdfunding baten bidez, planetako toki guztietara iristeko itxaropenak soberan gainditu 
zituen. 

Egileak, Gorka Bravo Barreirok, Pablo Bueno gitarra-jotzailearekin batera, kontzertu bat eskainiko du, 
liburuan jasotako melodia horiek modu atsegin eta didaktikoan ezagutarazteko; egia esan, oso eszenaratze 
gaurkotua, atmosferikoa eta harrigarria aurkezten du, Euskal Herriko folklore eta musika tradizionalaren 
ikuspegitiko loopetan, efektuetan eta abarretan oinarrituta.  

https://www.youtube.com/watch?v=3eBH7xFmZVU&t=71s 

 
Igandea, 2021eko abenduaren 19a. Julen Alonso & Oinkari (Euskadi) 

• 19:00 h – KONTZERTUA. Julen Alonso & Oinkari (Euskadi) - Jesús Ibáñez de Matauco antzokia, 
Vitoria-Gasteiz - Sarrerak 10 € www.aitzinafolk.org webgunean. Mugatutako eserlekuak. 

 
Julen Alonso Orion jaiotako musikari eta konpositorea da eta 5 urte zituela akordeoia ikasten hasi zen. Euskal 
Herriko txapelketa eta trikitixa jaialdietan parte hartu zuen urte askotan zehar eta horietako 20 irabazi zituen. 
2018ko Durangoko Azokan bere lehen diskoa aurkeztu zuen, «Sutan dantzan», non harrera bikaina izan zuen. 
“Sutan dantza” ikuskizunak musika eta dantza nahasten ditu. Bertan, Julen Alonsok (trikitixa, pianoa eta 
ahotsa), Eneritz Aulestiak (pandereta eta ahotsa), Iker Telleriak (perkusioa), Joanes Ederrak (baxua eta 
kontrabaxua), Ander Ederrak (gitarra akustikoa eta elektrikoa) eta Oinkari dantza taldeak osatzen dute 
taldea.  
 
 
https://julenalonso.eus/es/ 
 
Astelehena, 2021eko abenduaren 27a. Carlos Núñez (Galizia) 

• 19:30 h – KONTZERTUA. Carlos Núñez (Galicia) - Principal Antzokia - Sarrerak 15-22 € 
www.aitzinafolk.org webean.  Mugatutako eserlekuak 

 

Carlos Núñez. Vigoko gaitari eta txirulariak, mundu mailako musika zeltako interprete handienetakotzat 
jotzen denak, "A irmandade das estrelas" filmaren 25. urteurrena ospatzen du. Milioi bat disko baino 

http://www.aitzinafolk.org/
https://www.youtube.com/watch?v=3eBH7xFmZVU&t=71s
https://julenalonso.eus/es/
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gehiago saldu ditu eta gaita musikaren hiru tenplu handietara eraman du: Vienako Musikverein, Londresko 
Royal Albert Hall eta New Yorkeko Carnegie Hall. Genero guztietako artistekin kolaboratu du: Serrat, Ry 
Cooderreko Julio Iglesias, Jordi Savall, Carlinhos Brown, Luz Casal, Montserrat Caballé, Amenabar, Saura edo 
Ryuichi Sakamoto, baita The Chieftains mentore eta maisuak ere. 

Zortzi urte zituela, Carlosek antzinako maisuengandik musika herrikoiaren eta gaitaren sekretuak ikastea 
erabaki zuen, eta 12 urterekin, Lorient hiriko Orkestra Sinfonikoarekin Shaun Davey irlandarraren 
konposizio bat bakarlari gisa jotzera gonbidatu zuten. Handik gutxira Madrilgo Kontserbatorioan txirula 
ikasten hasi zen Ohorezko Matrikula eta Karrera Amaierako Sari Berezia lortuz. 1989an grabatu zuen lehen 
aldiz The Chieftainsekin, Charlton Heston eta Oliver Reed protagonista zituen Altxorraren uhartea filmaren 
soinu-bandarako. Harrezkero, Carlos Nuñez zazpigarren Chieftain da, eta beraiekin batera Grammy Sari bat 
lortu du; bestalde, New Yorkeko Carnegie Hall-en eta Londresko Royal Albert Hall-en aritu da hainbat 
artistaren ondoan: Bob Dylan, Joni Mitchel, The Who, Lou Reed, Spin Doctors, Eddie Vedder (de Pearl Jam), 
Bon Jovi, Alice Cooper, INXS… 
 
Bere bakarkako lehen diskoarekin, A irmandade das estrelas, 100.000 ale baino gehiago saldu zituen 
Espainian eta orain 25. urteurrena ospatzen ari da. Sony Musicek disko berria kaleratu berri du, non Carlos 
estilo guztietako musikariez inguratu baita (azaleratzen ari diren eta sendotutako musikariak, hala nola, 
Rozalén, Andrés Suárez, Iván Ferreiro, Glen Hansard), hori dena disko honen filosofia eta ondarea 
aldarrikatzekotan. 
 
Os amores libres lanarekin 250.000 ale baino gehiago saldu zituen Espainian, zeinetan artista ugarik hartu 
zuen parte: Jackson Browne, Noa, Mike Scott (The Waterboys taldekoa), Teresa Salgueiro (Madredeus 
taldekoa), Carmen Linares, Vicente Amigo, Cañizares, Carles Benavent, Sharon Shannon, Dan Ar Braz, 
Marokoko musikari andaluziarrak eta Errumaniako ijitoak barne. 
 
Bere hirugarren diskoa, Mayo longo, 2000. urtean argitaratu zen, Carlos Núñezek egitura popzaleagoetara 
egindako hurbilketa naturala izan zena. Horrek herriko esker ona ekarri zuen, irrati formula 
garrantzitsuenetan lehenengo postua lortzeko. Carlosek konpositore gisa egindako aurkikuntza ere izan zen. 
2002an Todos os Mundos izeneko antologia bat argitaratu zuen, bere obraren aukeraketa bat ez ezik, 
Andreas Vollenweider, Sharon Shannon edo Liam O 'Flynn bezalako artisten diskoetarako egindako 
grabazioak ere biltzen zituena. 
 
30 urterekin argitaratu zuen bere lehen diskoa Sonyrekin, Almas de Fisterra, 2003an, Frantziako merkatuan 
finkatzeko balio izan zuena. 2004an, Carlosek zinemaren munduarekin izan zuen lehen lankidetza handia ikusi 
zuen: Alejandro Amenabar eta Mar Adentroko soinu-banda (Oscar saria eta 14 Goya sari, musikarena barne). 
Urte berean, zuzenean grabatu zuen Vigon DVD eta CD ikusgarri bat, Carlos Núñez & Amigos bere 30.000 
herrikideen aurrean, urrezko DVDra iritsirik. 2006an Cinema do Mar argitaratu zen eta bertan soinu-banden 
mundua arakatu zuen, Mar Adentrotik hasi eta azkenaldian parte hartu duen hainbat soinu-bandetaraino, 
Japonian batez ere, zinemako klasiko handien bertsio zeltak ere pasatuta. 2009an Alborada do Brasil diskoa 
kaleratu zuen, non Carlos Celtako Musikaren – galiziarra bereziki – eta Brasilgo Musikaren arteko loturak 
deskubritzen dituen. Erresuma Batuan The Times egunkariak 5 izar eman zizkion diskoaren aurkezpenari. 
 
http://www.carlos-nunez.com/ 
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IX FESTIVAL SOLIDARIO de MÚSICA FOLK 
de VITORIA-GASTEIZ 

VITORIA-GASTEIZko IX. FOLK MUSIKA 
JAIALDI SOLIDARIOA 

             

  

 

 

 

Asteazkena, 2021eko abenduaren 29a. Iñaki Palacios & The Gaels (Euskadi) 

• 19:00 h – KONTZERTUA. Iñaki Palacios & The Gaels (Euskadi) - Amurrio Antzokia - Sarrerak 10 € 
www.aitzinafolk.org webgunean.  Mugatutako eserlekuak. 
 

Iñaki Palacios (Gasteiz, 1988) pausoz pauso sendotzen doa txistulari eta musikari gisa egindako ibilbidea. 
Ardoaren Dantza abestia 2013an gailendu zen, eta ordutik hona Arabako Errioxan egiten zen mahats-
bilketaren festaren urteroko ospakizunean adierazgarri bihurtu da. 
2017an bere lehen diskoa argitaratu zuen, "Lurra, ardoa, dantza", Mulixka Dantza Taldearekin batera. 
2019an, "Harria" diskoarekin, Iñaki Perurena eta Mulixkaren ikuskizun handi bat osatu zen harriaren 
inguruan. Hirugarren diskoa, aurreko diskoetako musikariekin batera dator, oraingoan The Gael’s izenekoa. 
 
Iñaki Palacios Oiartzungo Mecca estudioetan egon da, non 2020ko abenduan zehar Mikel Ezeiza eta Igor 
Ezeiza soinu teknikariek grabatu, nahastu eta masterizatu duten. Abesti guztiak txistulariarenak dira, baina 
“Step ahead” Ali Levack eskoziarrarena da. 
 
Iñaki Palaciosek hirugarren disko honetan, «Baltik» izenekoan, txistuaren soinuaren esker onetik eta bere 
aintzatespenetik Irlanda musikal horretara garamatza, hots, melodia, jende, pub eta tradizioetara, baina hori 
guztia Europako iparraldean nagusi den ikuspegi musikal eklektikotik, hala nola, new/trad, post/folk edo neo-
trad musiketatik. 

 
Igandea, 2022ko urtarrilaren 2a. AMAK + BERRIKETAN (Euskadi)  

• 19:00 h – KONTZERTU BIKOITZA.  Amak + Berriketan (Euskadi) - Iradier Arena -  Sarrerak 15 € 
www.aitzinafolk.org webgunean. Mugatutako eserlekuak. 
 

AMAK (Gipuzkoa, 2019). Oñatiko trikiti jaialdian hasitako proiektua: lau amak, banaka, jaialdiaren 
antolatzaileen gonbidapena jaso zuten (2018). Erronka onartu eta lau pieza prestatzeko elkartu ziren. 
Txinpartak su hartu zuen eta hilabete batzuk geroago lau amen garrak AMAK sortu zituen. 
 
Amak bere lehen diskoa Hernanin grabatu zuen 2021eko martxoa eta apirila bitartean, trikia grabitate 
gunetzat hartuta eta euskal folkaren doinuak eta ahots polifonikoak uztartuz. Diskoan kalejira, arin-arina, 
balsak, baladak, trikitixak eta zortzikoak daude, baita eskarmentu handiko folk musikarien ekarpenak ere. 
Oro har, beren letretan emakumearen paperari eta amatasunaren ideiari buruzko gogoetak aldarrikatu nahi 
dituzte. 
 
Kideak: Alaitz Telletxea Tolosa, Maixa Lizarribar Saizar, Amaia Oreja Unanue eta Kristina Solano Maiza. 
 
BERRIKETAN txalaparta eta flamenkoa uztartzen dituen proiektua da. Berriketan hitzak euskaraz hitz egitea 
esan nahi du. Proiektu hau euskal herriaren sustraietan jaio zen. Dantza flamenkoa eta bere musika 
txalapartarekin (Euskal Herrian tradizio handia duen antzinako instrumentuarekin) uztartzen ditu. 
Alaitasunagatiko Ttakunak, txalapartaren kantuaren barruko dantzaren takoiek edo lerro artean xuxurlatzen 
dituzten gitarrek eta kexuek elkarrizketen joan-etorria eta ikuskizun honen sentimendua osatzen dute 
 

Kideak: Aitor Korta eta Mikel Aveiro (txalaparta), Miguel Linares (gitarra), Eider Elorza, Angel Lopez de Toro 

(kantua) eta Adrian Larrañaga (perkusioa) eta Askoa Etxebarrieta Lasheras, "La Pulga” (dantza). 

 


