musika
bulegoa
sariak
2020
Irailak 30 Septiembre
Sala JIMMY JAZZ aretoa
Vitoria - Gasteiz
19:00

Antolatzailea / Organizador:

Babesleak / Patrocinan:

musika
bulegoa
sariak
2020

Baloreak, “Baloreak”
proiektuarengatik

Saritutako proiektuari buruzko datuak:


Baloreen inguruko ikuspegi berriak
Euskal Herri osora musikaren bidez
helarazteko proiektua da Baloreak.

 Gizakien baloreak lantzen dituen
proiektu berritzailea da.
 Proiektuaren
ardatz
nagusia,
Netsanetek, Kaietek, Lunak, Iradik et
a Asierrek, 8 eta 14 urte arteko
haurrek, osatutako musika taldea
da.
 “Baloreak” diskoko abestiak Pello
Reparaz abeslari eta konposatzaile
ezagunak idatzi ditu.
 Beste
herrialde
batzuetako,
Mexikoko, Mendebaldeko Saharako,
Kanadako edo Korsikako, umeek ere
hartuko dute parte proiektuan,
izaera globalagoa emateko.

Epaimahaiak
merituak:

kontuan

izan

dituen



“Parte-hartze handiko proiektu
protagonista
izateagatik
eta
ekimenarengatik. Erakusten duten
dedikazioaz eta kontuaz gain.”



“Gazteenak direlako zuzendariak eta
protagonistak.”
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Dupla taldea, “Folklore”
diskoarengatik

Saritutako taldeari buruzko datuak:


Dupla, Gari Uriartek eta Beñat
Oribek osatzen duten Aguraingo
bikotea da

 Taldearen eszenan jartzea, ahotsak
eta bateriak lagundutako lan
elektronikoak identifikatzen du.
 Bikotearen proiektua 2018. urteko
amaieran hasi zen, eta orain
“Folklore” aurkeztu du, taldearen
lehengo lana.
Saritutako lanari buruzko datuak:

Epaimahaiak
merituak:

izan

dituen



“XXI. mendean daudelako”



“Euskaraz egindako musika
modernoari beste buelta bat
emateagatik, aspalditik horrelako
zerbait behar zuen eta.”



“Soinuan eta irudian egin duten lan
zainduarengatik, azken aldiko
estiloak balioan jarriz eta euskal
musika eszenara ekarriz. “



“Zuzeneko erakargarri eta
berritzailearengatik.”

 Euskaraz egindako hiriko musika lan
kontzeptuala da.
 Taldeak filosofia berritzailea lantzen
du, lana “Duplatxusak” formatuan
zalduz. Bildukinaren goialdean QR
kodea duten gozokiak.

kontuan

musika
bulegoa
sariak
2020
Euskal Barrokensemble,
“Juan Sebastian Elkano, the
first voyage round the
world” proiektuarengatik

Taldeari buruzko datuak:


Enrike Solinísek 2006an Bilbon
sortuta, antzinako musika lantzen
duen taldea da.



Taldearen
ezaugarri
nagusiak,
interpretazioan erakusten dituen
freskotasuna
eta
gertutasuna,
inprobisazioari leku garrantzitsua
ematen diola eta oso garai
desberdinetako
musika
interpretatzen duela dira.



Euskal Barrokensemblek antzinako
musikaren nazioarteko panoraman
bere lekua aurkitzea lortu du, oso
modu pertsonalean.

Epaimahaiak
merituak:

Juan Sebastian Elkanok duela 500
urte
egin
zuen
balentriaren
garrantzia erakusten duen lana da.



Elkanok bere bidean beste herri
batzuk aurkitu zituen bezala, lan
horrek ere leku askotako musika
jasotzen du.



Lanak Elkanoren garaiko zenbait
testigantza ere jasotzen ditu,
egindako ikerketa lan handiaren
ondorioz.

izan

dituen



“Forma onenean dagoen antzinako
musikako taldeetako bat.”



“Bidaia gogoangarri bat musikara
modu bikainean ekartzeagatik.
Zuzeneko ikuskizuna azken urteetan
herrialde honetan egindako
onenetakoa da.”



“Antzinako musika tradizionalaren
interpretazioa sormenez jorratzen
duen lan bikainarengatik.”



“Piezak askatasunez berbisitatzen
eta sortzen dira, eta, ondorioz,
proiektuaren ezaugarri nagusietakoa
freskotasuna da.”

Saritutako lanari buruzko datuak:


kontuan
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Maite Larburu, “Hezurren
azpian” diskoarengatik

Saritutako taldeari buruzko datuak:


Maite, biolin jotzailea eta antzinako
musikan espezialista, disko berri
honekin
itzuli
da
Euskadira,
Holandan egin duen musika
ibilbidearen ondoren.



Josh
Cheatham
musikari
estatubatuarrarekin
batera
Neighbor bikotea osatu zuen, pop
alternatiboaren
eta
musika
klasikoaren artean dagoen musika
estiloarekin.



Donostiako Goi mailako Musika
Kontserbatorioan biolin jotzaile gisa
jaso zuen prestakuntzaren ondoren
Madrilen eta Amsterdamen osatu
zituen ikasketak, eta bertan XVII.
eta XVIII. mendeetako antzinako
musikan espezializatu zen.

Saritutako lanari buruzko datuak:

Epaimahaiak
merituak:

kontuan

izan

dituen



“Originaltasuna, moldaketak,
kalitatea interpretazioan.
Gaurkotasuna”



“Diskoa musika arloko urregintza
lana delako.”



Maite Larbururen bakarkako lehen
lana. Holandatik Euskal Herrira
itzultzeko inspirazioa izan duena.



“Maite Larburuk sormen eta
musikarako talentu handia dituela
erakutsi du.”



Estilo eklektikokoa, ahotsa, biolina,
gitarra klasikoa eta elektrikoa,
ukelele eta sruti box, besteak beste,
batzen ditu.



“Zuzeneko erakargarri eta
berritzailearengatik.”
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Pascal Gaigne, “Dantza”
lanaren soinu bandarengatik

 Jatorrizko lan batzuk ere idatzi ditu.

Saritutako konpositoreari buruzko
datuak:


Pascal Gaigne, hainbat eremu
lantzen
dituen
konposatzaile
polifazetikoa da, kontzerturako
musika, zinerako musika edo
antzerkirako musika, besteak beste.



Musika ekoizle eta moldatzaile gisa
ere egiten du lan hainbat talderekin
eta abeslarirekin, Amaia Zubiria,
Labordeta,
Beñat
Axiary,
Faltriqueira, Tapia, Labrit edo Abya
Yala, besteak beste.



Jaso dituen aintzatespen ugarien
artean, 2018an lortutako GOYA eta
Feroz sariak eta baita “Handia”
filmeko jatorrizko musikarengatik
jaso zuen CEC Domina aipa daitezke.
2017an Kritika Espezializatuaren XIII.
Sarien Konposatzaile Onenaren saria
jaso zuen, eta 2017an Soinu Banda
Onenarena, “El faro de las orcas”
lanarengatik.

Saritutako lanari buruzko datuak:
 Pascal Gaignek “Dantza” osatzen
duten
gai
tradizionalak
eta
integralak “berbisitatzea” lortu du,
hurbiltasunari eta distantziari eutsiz,
aldi berean, irudia eta musika bide
beretik joatea lortuz.
 Musika
herrikoiaren
funtsa
gordetzea lortu du, baina oso soinu
geografia irekian.

Epaimahaiak
merituak:

kontuan

izan

dituen



“Lan monumentala da. Musika
tradizionala estetika bisual
garaikidearekin uztartzen jakin izan
du, lengoaia eguneratuarekin jantziz.”



“Dantzaren bitartez euskal tradizioari
egiten zaion kantuaren poesia modu
bikainean barneratu duen lan bikain
eta erritmikoarengatik.”



“Proposamen bisualarekin lotura fina
izateagatik.”
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Zukan Hirukotea, “Soinuzko
begiradak. Toma 1”
diskoarengatik
Saritutako taldeari buruzko datuak:


Jon Ansorenak, Maria Zubimendik
eta Gorka Catedianok osatzen duten
Zukan hirukotea 2014an sortu zen.



Ohikoak ez diren hiru musika-tresna
elkartuz, perkusioa, akordeoia eta
txistua, hain zuzen ere.



Kideek
lankidetza
proiektua
sustatzea erabaki zuten hainbat
konposatzailerekin, hiru musikatresna
horien
konbinaziorako
errepertorio
berria
sortzeko
helburuz.

Epaimahaiak
merituak:





2019ko
martxoan,
Zukanek
lehenengo CDa aurkeztu zuen,
“Soinuzko Begiradak. Toma 1”
izenekoa.
Lan guztiak, abiapuntu gisa soinu
berrikuntza hartuta egin dira, aukera
estetiko berriak sortzen dituzten
instrumentazioak sartuz.

 Lan horretan, bikotean egindako
pieza batzuk eta hirukotean
egindako beste batzuk aurkituko
ditugu.

izan

dituen



Epaimahaiak Zukan Hirukote gazteak
interpretatzeko orduan erakusten
duen maila bikaina aitortzen du, eta
baita proiektuan parte hartzen
duten konposatzaile gazteen lan
sortzailea ere.



“Errepertorioarekin egiten duten
lana paregabea da, beti ere sortzen
ari diren balio berriei adi, eta horiei
lan ugari eskatuz.



“Inolako zalantza barik, gure
herrialdeko musika garaikide talde
gazte onena da.



“CDa oso ondo dago grabatuta, eta
bikain entzuten da.

 Gaur egun, Zukan Hirukotea Euskal
Herriko
musika
garakidearen
panoramako talde sendoenetakoa
da.
Saritutako lanari buruzko datuak:

kontuan
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Xabi Aburruzaga, “Bost”
diskoarengatik

Saritutako taldeari buruzko datuak:


Xabi Abarruza trikitixan maisua den
musikari eta konposatzailea da.

 “Bost”, Portugaleteko musikariaren
bosgarren lana da.
Saritutako lanari buruzko datuak:
 Xabi Abarruzagak bidaia bat egin du
bere barrualdera, eta Bost ikusentzuleei eskaini die, euskal folkaren
unibertsoa elikatzen jarraitzeko.
 Musikaria bera izan da lanaren
ekoizlea.
 Xabi Aburruzagak, ohikoa denez,
lankidetza ugari izan ditu diskoa
grabatzeko orduan.

Epaimahaiak
merituak:

kontuan

izan

dituen



“Duen kalitatearengatik,
orijinaltasunarengatik, folk arloko
berrikuntzarengatik eta lankidetzan
oinarritutako lanarengatik.”



“Mekoleta euskal musikaren abesti
nagusietakoa bilakatuko da.”



“Lan guztiak soinu perfektua du.”
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Zea Mays, “Atera”
diskoarengatik
Saritutako taldeari buruzko datuak:


Asier Basabek (bateria), Ruben
Gonzalezek (baxua), Iñaki Imazek
(gitarra) eta Aiora Renteriak (ahotsa)
1997an Bilbon osatutako taldea.



Hasieran funtsezkoa izan zen
Euskadi Gazteako VII. Maketa
lehiaketan lortutako saria, Euskal
Herri osoan kontzertu ugari emateko
bultzada izan baitzen.





kontuan

izan

dituen

Zea Mays taldeak orain arte
argitaratu duen hamargarren lana
da, eta 11 singlek osatzen dute.



“Izan ere, Zea Maysek 20 urte
daramatza eszenatokietan, eta ez du
hasierako indarrik galdu.”

Saritutako lanari buruzko datuak:



“Kea urteko single onenetakoa da.”

Hormigoi armatuzko zimenduak
dituzten hamaika abesti berriren
gainean eraikitako lana da.



“Zea Mays euskal rock-aren burua
da, zalantzarik gabe.”



“Taldeak, aldatu eta heldutasuna
galdu gabe, bere ikuspegi freskoena
ematen du.”

 Carles Campi Campón katalanak
ekoiztu duen diskoak, beharrezko
voltajea eman die xehetasunez
beteta dauden abestiei.


Epaimahaiak
merituak:

Lan horretan benetako Zea Mays
ezagutzen da, urteek ematen duten
osagai paregabe horrekin.
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EHMBE Sari Berezia Kafe
Antzokiari

Proiektuari buruzko datuak:


Aurten 25. urteurrena betetzen
duen Kafe Antzokia, Bilboko eta
beste
leku
batzuetako
euskaldunentzako topalekua da.



Bere ibilbidean, euskal kulturak
mundu osoan duen erreferentzia
nagusietakoa bilakatu da.



Zuzeneko
musikaren
Bilboko
agertoki nagusia da. Euskal musikari
gehienen hainbat kontzertu jaso
ditu, eta baita atzerriko milaka talde
eta bakarlarirenak ere.



Kafe Antzokiaren beste puntu
indartsuetako bat gaueko giroa da.
Bilboko gauaren erdigune nagusia,
beste leku, hizkuntza eta garai
batzuetako musika onak ere bere
lekua duen musika aukeraketa
eklektikoarekin.

EHMBEko
Zuzendaritza
Taldeak
kontuan izan dituen merituak:


"Euskal Herriko zein munduko euskal
musika-kulturaren erreferenteetako
bat izateagatik".



"Euskal musikari gehienak biltzen
diren espazioetako bat izan da eta
da gaur egun ere."
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Etxepare Euskal Institutua
Musika Saria 2020 Niña
Coyote y Chico Tornadori,
“AitzStar” diskoarengatik
Saritutako taldeari buruzko datuak:


Niña Coyote y Chico Tornado, Ursula
Strong (Bateria) eta Koldo Soret
(Gitarra eta ahotsa) bikoteak
osatzen dute.



2018ko azaroan grabatu zuten
estudioko azken lanak harkaitzaren
gogortasuna eta izarraren distira
islatzen ditu.

Epaimahaiak
merituak:




Diskoko abesti guztiak, Azeri eta
Herio kantaren letra izan ezik,
bikoteak konposatu ditu.



“AitzStar” lanak pauso bat harago
joatea eragin du. Unibertso musikal
berarekin jarraitzen duten arren,
abestietan
basamortu
kiratsa
hautematen
da,
eta
baita
hirurogeita hamarreko hamarkadako
rock-aren
giroa
ere,
bira
psikodelikoekin
eta
erritmo
azkarrekin.



Diskoak abestutako kantak eta
instrumentalak
uztartzen
ditu,
taldearen nortasunaren ezaugarri
diren bi esparru horien arteko oreka
lortuz, musika ulertzeko bi modu
horietan sakontzen baitu.

kontuan

izan

"Euskal
musika
eta
euskararen
eremutik
zabaltzen laguntzea."

dituen
kultura
kanpo
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Ohorezko aitorpena
Proiektuari buruzko datuak:


1974an sortu zen, MUSIKASTEren,
Errenterian egiten zen eta euskal
musikarien
lanak
hedatzera
zuzenduta
zegoen
astearen,
programaziorako
errepertorio
beharrak ikusita.



ERESBILen
xedea
Musika
Ondarearen
ikerketa,
bilketa,
kontsebazioa eta hedapena da,
Euskal Konposatzaileena, batez ere.



2016ko abenduaren 31ko datarekin,
ERESBILek 2.175 egile zituen
erregistratuta hego Euskal Herriko
konposatzaile gisa.





Musikaren Euskal Artxibategiak
hainbat aintzatespen jaso ditu.
Kultura Ministerioak Arte Ederren
Merituari ematen zaion Zilarrezko
Domina eman zion 1990ean, eta
1998an, “Gizartea” modalitateko
Sabino Arana Saria jaso zuen.
Eresbil 5 sekziok osatzen dute,
Euskal
Konposatzaileak,
Artxibategiko
Funtsak,
Soinu
Artxibategia, Musika Liburutegia eta
Dokumentazioa.

Epaimahaiak
merituak:

kontuan

izan

dituen



“Artxibategi
horrek,
hainbat
estilotako eta izaerako musika
biltzeaz eta gordetzeaz gain
(grabazioak eta idazkiak), Euskal
Herriko
musika
funts
garrantzitsuenak
kontserbatzen
ditu, eta ezinbesteko lana egiten
du horren garapenerako.”



“Izan
ere,
musikaz
gain,
sektorearekin erlazionaturiko beste
alor batzuk ere kontserbatzen
dira”.



“Aipaturiko guztiaz gain, aurten
Jose Luis Ansorena sortzailea hil
da, eta, aintzatespen honetan
sortzaileak egin duen lan guztia ere
islatu nahi dugu.”

