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Azaroaren 5ean, Errenteria-Oreretako Niessen Kulturgunean
Azaroaren 6an, Galdakaoko (Bizkaia) Torrezabal Kultur Etxean

- ENEKO DORRONSORO eta FREDI PELAEZ (EUSKAL HERRIA): 

2020ean “Agirre” izeneko diskoa sortzeko egin zuten bat Eneko ataundarrak 
eta Fredi lazkaoarrak. Enekok gaztetatik sortutako hainbat kanturekin osatu 
zuen bakarkako lehen disko hau; bere ibilbidean aritutako taldeetan jotakoak 
dira batzuk, eta lehenengoz argitaratuak besteak, guztiak ere Frediren 
Rhodes pianoarekin jantziak. Zuzenekoetan berriz, disko honetako kantuez 
gain, blues edota jazz estiloetako kantuekin ere jolastu ohi dute. Eneko 
Dorronsoro ibilbide luzeko musikari bikaina dugu, hainbat taldetan estilo 
ezberdin ugari jorratu dituena. 

-DAMIEN MULLANE (IRLANDA): Damien Mullanek edozein musikari 
beteranok adinako curriculum zabala dauka bere ibilbide laburrean. 
Abangoardiako estiloa duen jotzaile birtuoso gisa aurkeztu izan dute. Irlandan
barrena soinu handiarekin nahiz melodeoiarekin hainbat sari irabazitakoa da 
etaFrankie Gavin’s band De Dannan taldean hasi zuen bere ibilbidea. 
Munduan zehar bere musika ezagutarazten ibilia da eta baita jende ospetsu 
ugariren aurrean jotakoa ere. Ronnie Wood-ekin (RollingStones) edo Sting-
ekin (Police) kolaboratu izan du, besteak beste. “13” izeneko bere lehen 
diskoa argitaratu berria du beste hainbat musikariren laguntzarekin. Jaialdi 
honetan bakarka arituko da. 

-ENERITZ FURYAK (EUSKAL HERRIA): Kasernarat taldean hasi zuen 
bere ibilbidea Eneritz irundarrak, harik eta 2017an bakarkako lehen diskoa 
argitaratzeko saltoa egin zuen arte. Ordutik, auto-ekoizpeneko hiru disko 
argitaratu ditu.Azkena, 2021ean, gaur- gaurkoak diren eraginez jositako post 
folk estiloko hamar kantuz osatua. Letra abstraktuak erabiltzen ditu bere 
kantuetan, interpretazio ezberdinei bidea irekiz. Jaialdirako berariaz lan 
esperimentala sortuko du.

-LIV HALLUM eta IVAN CARO (KATALUNIA): Liv Hallum soinu-jole 
kataluniarra ibilbide oparoa duen musikari eta irakaslea da. Magari edo 



Orquestrina Trama izeneko taldeekin ezagunagoa den arren, oraingo 
honetan, kataluniar herri musikako haizezko tresnen jotzaile bikaina den Ivan 
Carok lagundurik datorkigu. Pirinioetako herrietako plazetan jotzen zen 
dantzarako musikan inspiratuta, bikote honek sustrai tradizionaleko gaiak eta 
berezko konposizioak ekarriko dizkigu: pasodobleak, mazurkak, txotisak, 
cercleak, rondeuak, xampanyak... Liv-en kataluniar soinu diatonikoarekin 
batera, Ivanen gralla, okarina eta flaviola entzuteko aukera izango dugu. 

-SÜNE eta HUIZI (EUSKAL HERRIA): Josune Arakistain Huntza taldeko 
soinu-jotzaile gisa eta hainbat trikitixa txapelketako garaile moduan 
ezagunagoa den arren, azken urtean Süne izeneko proiektuarekin ere buru 
belarri murgildua dabil. Proiektu honetan Rikki DJ mutrikuarrak laguntzen 
badu ere, Nazioarteko Trikitixa Jaialdian Aitor Huizi biolin-jotzailea izango du 
oholtzan bere alboan. Josuneren bakarkako bide honetan, Süne primizian 
datorkigu zuzeneko berri batekin. Soinu txikia elektronikarekin nahastuz, aire 
berritzaileak entzuteko aukera izango dugu. 


