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Herri honek duen musika zaletasuna eta batik bat kanturako indarra azpi-
marratuz, Musikaia Musika Eskolak topaketa hau ospatu nahi izan du lehen 
aldiz.   

Azken boladan, ahots taldeek indar handia har-
tu dute Lekeition, adin ezberdinetako talde ugari 
eskaintzen baititu musika eskolak, eta gure lan 
indibidualak ikasturtean zehar egiten ditugun 
kontzertuetan plazaratzeaz gain, Euskal Herriko 
Zortzikote ezberdinak ekartzea izan dugu helburu 
proiektu honekin.  

Batetik, Zortzikoterik ez dugunez Lekeition, talde 
hauen modalitatea, errepertorioa eta lana erakuste-
ko modu interesgarria izan daitekeela iruditzen zai-
gu; eta bestetik, herriko kantu zaletasun honi bulka-
da emateko pausu garrantzitsu bat dela deritzogu.
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12:00  MUSIKA ESKOLA ETA ZORTZIKOTEEN 
KONTZERTUA Andra Mari Parrokian  

13:30  KALERIK KALE IBILBIDEA Zortzikote bakoi-
tzak, zehaztutako ibilbidea errespetatuz “Kale 
Kantuak” eskainiko ditu, Lekeitioko puntu 
ezberdinetan.

2009an sortutako Enara Abesbatzan ditu sustraiak zortzikote honek. Ahots 
zuriez osatzen da talde hau eta 2015 geroztik zortzikote formatuan dihardute. 
Frantzian eta penintsulan kontzertu ugari eskaini dituzte batez ere estilo po-
pular eta folklorikoa landuaz. Zuzendaria Jordi Freixa irundarra da.  

Topaketa honetan abestuko dituzten obrek Euskal Herriko probintziei egiten 
die keinu, . Baina “8. probintzia” edo “diaspora”-ko doinuak ere eskainiko dituz-
tela azpimarratu nahi izan dute.

2009an sortutako gizonezkoen ahotsez osatutako zortzikotea dugu. 1965an 
izen bera zuen zortzikotea omentzeko jarri zioten izen berdina taldeari. Sor-
tu zenetik, hainbat kontzertu, topaketa eta emanalditan parte hartu dute bai 
bakarka zein Donostiako Orkestra Barrokoarekin lagunduta ere. Zuzendaria 
Sergio Zapirain errenteriarra da.  

Topaketa honetan eskainiko diguten errepertoriotik Javier Bustok moldatuta-
ko “Axuri Beltza” obra bereizi izan nahi dute, obra horrek deskribatzen baitu 
Karnabaren esentzia; Musika tradizionala, armonia moderno batekin uztar-
tzen da, eta folklorea aldarrikatzeaz gain, soinu eta musikaren mugimendu 
berriak aldarrikatzen ditu.

KARNABA ZORTZIKOTEA (ERRENTERIA)



 JATORKI AZ ZORTZIKOTEA (BILBO)

KANTAKAI KORALA (LEKEITIO)  
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Ahots zurien zortzikote honen jatorria Jatorki Abesbatzatik dator. Taldeko 
emakume batzuk elkartuaz 1989an “Jatorki Abots Zuriak” talde modura hasi 
ziren beraien ibilbide musikala luzatzen; kontzertu eta jaialdi askotako par-
taide izan dira ordutik. Grabaketa lanak ere egin zituzten 2015ean “The Art of 
True Music” izeneko diskoa izanik horren fruitu. Zuzendaria Joxean Llorente 
bilbotarra da. 

Topaketa honetan eskainiko diguten errepertoriotik “Itzali Ezina” eta “Orain 
eta Beti” obrak azpimarratu nahi izan dituzte; izan ere, Eusebio Erkiaga idazle 
lekeitiarraren letrak dituen abestiak dira, Anton Larraurik musikatuta. Obra 
hauen hitzak, testuak, notak, armoniak 70 hamarkadako isla dira, erroa, aber-
tzaletasuna, askatasuna eta nortasuna islatzen dituztelarik.

25 ahots zuriz osatzen den korala da. 2013an sortu zen Musikaia Musika Es-
kolaren eskutik eta momentu honetan 13-16 urte bitarteko abeslariak ditugu 
partaide. Askotariko errepertorioa abesten dihardute, estilo eta hizkuntza ez-
berdinak landuaz. Zuzendaria, Oihana Etxabe mutrikuarra da.  

Topaketa honetan abestuko duten abestia, ildo traidizionaletik hartutako bi 
abestiz osatzen da Tomas Garbizuk 3 ahotsetarako moldatutako partituran.                           

100 pertsonaz osatzen den koru mixtoa da eta 2017an sortu zen 
Musikaia Musika Eskolaren eskutik.  Errepertorio ugaria lantzen 
ari dira ordutik, korukideen gustuak, kontzertu eta ingurugiro ez-
berdinetara moldatutako hizkuntza eta estilo musikal anitzetako 
abestiak lantzen dituzte. 

Zuzendaria, Oihana Etxabe mutrikuarra da.  

Topaketa honetan abestuko duten abestia Resurrección Maria Az-
kuek jasotako bildumatik atera eta Junkal Guerrerok egindako 4 
ahotsetarako moldaketa da. Tradiziozko fandango bat da, alboka-
rien eskutik askotan entzun ohi dugun doinu arratiarra.

KILIN KALA ABESBATZA (LEKEITIO)
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KONTZERTUKO EGITARAUA KALEZ-KALE IBILBIDEA
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Kontzertuaren ostean, mapan zehaztuta dauden hiru puntu horietan 
zortzikoteak arituko dira kale-kantuan. Puntu batetik besterako ibil-
bidea, Musikaia Musika Eskolako Trikitixa eta Pandero, eta Txistu tal-
dekoek girotuko dute. Baita Itxaropena Txistu Elkartekoek ere. Puntu 
bakoitzean taldetxo bat arituko da aldi berean.

1. PUNTUA:  Independentzia Plazan (Monolito aurrean) 
2. PUNTUA:  Nautika aurrean (R. M Azkue kalea)
3. PUNTUA:  Abaroa Jauregiaren aurrean

Eskerrik
beroenak...

Juanto, Ixone, Lurdes, Teresa, Leire, Julia, 
Sabin, Ale, Jontxo, Agurne, Itxaropena 

Txistu Taldea, Musikaiako Txistu Taldea 
eta Trikiti/pandero taldea, Lekeitioko 

Udala, Kultur etxeko langileak eta Musika 
Eskolako abesbatza eta irakasleei.

KANTAKAI KORALA (Lekeitio)
- Zugana Manuela  mold. Tomas Garbizu

ENARA ZORTZIKOTEA (Baiona)
- Euskal Lurreko Ama  Aita Donostia
- Traigo de los Valles  Ángel Barza
- La cueca   Tradic. Kolonbiarra/mold. Jordi Freixa
- Izar Ederra   Josu Elberdin
- Camino del indio  L. Morondo / mold. JL. Eslava

KARNABA ZORTZIKOTEA (Errenteria)
- Saratarra   mold. /arm. José M. Gles. Bastida
- Azokan    Aita Madina
- Souliko    mold. /arm. José M. Gles. Bastida
- Besarkatu ninduzun  Josu Elberdin
- Oh Pepita   Wernen
- Axuri Beltza   mold. Javier Busto 

JATORKI AZ ZORTZIKOTEA (Bilbo)
- Ave Maris Stella   Eva Ugalde
- Ikusten duzu goizean   Josu Elberdin
- Orain eta beti   Larrauri
- Itzali ezina   Larrauri

KILIN KALA ABESBATZA (Lekeitio)
- Mutil Txaleko Gorri  mold. Junkal Guerrero 

BURDIÑA ETA ABOTSA Erakustaldia
Zortzikoteen munduarekin lotuta,  Maiatzaren 18tik 26 
bitarte Barandiaran Aretoan ikusgarri izango ditugu 
Joseba Gotzon artistaren lanak. Inagurazioa Maiatzak 
18, 13.00tan izango da.  Joseba Gotzon portugaletetar 
kantari eta artista dugu. Portugaleteko Nazioarteko 
Zortzikote Jaialdia zuzendaria da eta 16 diska eta 250 
kantu erregistratu ditu SGAEn.

Informazio gehiago hemen: josebagotzon.com
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