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Musikaren bueltan, dantzan

Urdiñarbe. 'Musikaren Eguna' izena badu ere, ez da egun bakar bateko festa, ezta musika soilik ere; eskaintza zabala da
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Irizpidea duzulako. Giroan zabiltzalako.

Zuk badakizulako.

Egin BERRIAlaguna 

Olatu sinkronizatua

Bi urte barru Europako kultur hiribirua izateko bidean, bosgarren Olatu Talka

lehertu da asteburu honetan Donostian, 250etik gora proposamen

sinkronizatu eskainita parte hartu nahi duen orori. Sormena, kirola

�argazkian, Easo igeriketa taldeko kideen atzoko erakustaldia�,

aldarrikapena eta elkartasuna nahastu dira egitarauan. Donostiatik kanpo

ere zabaldu da aurten eskaintza, gainera.

Alarmak piztuta

Nafarroan, berezko arraza batzuk galzorian

60 urteko gaztea

Fender Stratocaster gitarra elektrikoa, 1954tik doinuka

Hemen da Olentzero

Gaur kalez kale eta etxez etxe ibiliko da, haurren begiradapean

Pribatutasun politika eta Lege informazioa irakurri ditut eta onartzen ditut

Astekaria

Sareko BERRIAzalea:

Irakurri berri duzun edukia eta antzekoak zure interesekoak badira, eskari bat egin nahi dizugu:

Berria diruz babestea.

Zuk eta zure gisako sareko milaka irakurlek egindako ekarpenarekin, eduki gehiago eta hobeak

sortuko ditugu. Eta, zuekin osatutako komunitateari esker, publizitateak eta erakundeen laguntzek

bermatzen ez diguten bideragarritasuna lortuko dugu.

Euskarazko kazetaritza libre, ireki eta konprometitua eskaini nahi dizugu egunero; bizi zaren

munduaren eta garaiaren berri ematen segitu.

Albiste gehiago

Asteko gai hautatuekin osatutako albiste buletina. Astelehenero,

ezinbesteko erreportajeak, elkarrizketak, iritziak eta kronikak zure posta

elektronikoan.

Gehien irakurriak

reCAPTCHA
I'm not a robot

Privacy  - Terms

Giro ona izaten da urtero Urdiñarberko plazan Musikaren Egunean. Argazkian, duela hiru urte egin

zuten ekitaldia.   GAIZKA IROZ

Kultura guztien festa musikan bat eginda; horixe da Musikaren Eguna jaialdiaren

funtsa. Bada, Urdiñarbeko (Zuberoa) Bil Xokoa elkarteak antolaturik, beste behin

ere ez da musikarik eta bestelakorik faltako herriko txokoetan. Bihartik igandera

bitarte egingo dute jaialdia, eta kontzertuak, film emanaldiak eta eztabaida saioak

egongo dira, besteak beste. Kulturen arteko trukea garatzea da jaialdiaren helburu

nagusietako bat, eta kultura gutxituek leku berezia izango dute aurten ere.

Bihar abiatuko da jaia Xistera ostatuan, 21:00etan. Aitzineko aldi batean hasi ziren

ostiralean antzerkia eta herri kantuak uztartzen toki horretan, eta aurten ere han

hasiko dute egitaraua. Lehenbizi antzerkiaz gozatzeko aukera izango da, eta

ondoren Kolonbia mendialdeko soinu egileak izango dira protagonista. Amaitzeko,

Xiberotarrak kolektiboak hartuko du lekua, Kauter Zinfoniaren doinuekin. Sarrera

hamar euro ordaindu beharko da.

Larunbatean, dantzaren egunean, musika doinuak gauerako utzita, hitzak

hartuko du lekua; goizean eta eguerdian, batez ere. Hasteko, erakusketa bat irekiko

dute, eta, ondoren, hitzaldiak izango dira nagusi. Lehengo maskaradetatik

oraingoetara izenpean, hitzaldi interesgarria izango da goizeko hamarretan.

Arratsaldeko hiruretan, berriz, beste hitzaldi bat izango da: Dantza egun... eta

bihar? Gaueko bederatzietatik aurrera, bai, kontzertuak nahi adina izango dira.

Igandea, egun handiena

Eztarriak eta giroa berotuta, igandea izango da Musikaren Eguna, eta ekitaldi ugari

daude prest, egun osoko festa izanen baita. Goizeko hamar eta erdietan hasiko da,

dantzari zuberotarrekin. Herri kirolek ere izango dute euren lekua. Segalariak,

harri-jasotzaileak zein aizkolariak ez dira faltako. Ezpela taldea eta B Band

txaranga herriko kaleetan ibiliko dira giroa alaitzen. Bazkaldu aurretik, berriz,

koplakariak izango dira protagonista.

Eguerdi partean, bazkaria izango da, herriko ikastolak zerbitzaturik. Bazkalostean,

kantuak eta umorea ez dira faltako. Ondoren, kontzertuak ikusteko eta entzuteko

aukera izango da. Oholtza gainean egongo dira, besteak beste, Piurek, Petti,

Zezenaren taldea, Holako, Briganthya eta 1 Bruit Kikour taldeak. Ongi pasatzeko

aukera izango da.

MUSIKAREN EGUNA

Zer. Musika, kantua, antzerkia, bertsoa, dantza, hitzaldiak...

Non. Urdiñarben (Zuberoa).

Noiz. Bihartik igandera.
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Bazkide batzuek ez dizute baimenik eskatzen, eta beren interes komertzial legitimoetan babesten dira. Ikusi gure bazkideen zerrenda, beren ustez
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