
2021eko Abuztuaren 18tik Irailaren 22ra



18 agosto / abuztua
LIHER

25 agosto / abuztua
OLATZ SALVADOR

1 septiembre / iraila
LORENA ALVAREZ
+ TRONCO

8 septiembre / iraila
DELAPORTE

15 septiembre / iraila
ALBANY

22 septiembre / iraila
ANDREA SANTIAGO
+ FRIA JANE

colabora / laguntzaileaorganiza / antolatzailea

venta de entradas / sarreak

www.zentralpamplona.com

TERRAZA DEL

Plaza de los Burgos

emmusikadas
emakumeak / mujeres / musika

patrocina / babeslea

EMMUSIKADAS
Emakumeak / Mujeres / Musika

Emakumeez osatutako musika bandak
nabarmentzeko kontzertu zikloa.

EMMusikadas 6 kontzertuz osatutako zikloa da, emakumez 
osatutako musika-taldeei edo taldeen buru diren emakumeei 
eskainia. Zikloak izaera ekletikoa du, hau da, ez du genero 
musikal nagusirik izango, baizik eta genero ezberdinak aurkituko 
ditugu, hala nola indie-a, rock edo sad trap, besteak beste.

EMMusikadak “emakumeak”, “mujeres” eta “musika” hitzen 
konbinazioa da, zikloaren izaera laburbiltzen duena; izan ere, 
musika-eszenan emakumeei ahotsa eta protagonismoa eman 
nahi dizkiegu, tokiko bandei arreta berezia jarriz. Gainera, 
“empoderadas” hitza-erdika aipatzen du, zikloaren izenari zentzu 
borobila ematen diona.



ZENTRALek  antolatu eta sustzen du zikloa, abuztuko 
eta iraileko asteazken arratsaldeetan izango dena. 
Zikloari abuztuaren 18an hasiera emango diogu eta 
irailaren 22an amaituko da. Asteazkenero kontzertu 
bat izango dugu, 20:00etatik 22:00etara. Lehenengo 
edizio hau udan zehar egingo da Burgoen Plazan 
dugun terrazan.

EMMusikadas kontzertu-zikloa geratzeko eta hazten 
joateko dator, Iruñerriko erreferentziazko kontzertu-
zikloetako bat bihurtu arte. Bertan, emakumeak 
buru dituzten taldeak arituko dira, eta leiho bat 
aurkituko dute beren musika proiektatzen eta 
Iruñerriko bizilagunei errazago helarazten lagunduko 
dien eszenatoki bat. Hori dela eta, EMMusikadas-
ek derrigorrezko eta urteroko hitzordu bihurtu 
nahi dugu Zentraleko programazioaren barruan.



HELBURUAK
1. EmakumEak artearen esparruan duen rol nagusia ikusaraztEa, zabaltzEa 
Eta balioEstEa, bereziki musika arloan.

Ziklo honen bidez, emakumeez osatutako bandak eta artistak ikusarazi eta ahaldundu nahi ditugu 
(bai artista berriak, baita dagoeneko finkatuta dauden taldeak ere), Iruñerriko musika eta kultur arloei 
eskaintzen dioten dedikazio eta ekarpena balioetsi nahi ditugu, eta zikloa beren arte-sorkuntzetarako 
leiho bat izatea nahi dugu, Iruñeko kultura-jardueren barruan nahitaezko hitzordu erreferente bihur 
daitekeelarik.



Zoritxarrez, oraindik ez dago benetako genero-berdintasunik agertokietan, eta ziklo honen bidez, 
agertokietan emakumeen presentzia bultzatu nahi dugu, eta lan egin, gure programazioan gutxienez 
%50a emakumez osatutako bandak sar ditzagun.

Musika-tradizioan, handiagoa da gizonek osatutako banden ehunekoa eta oihartzun mediatiko handiena 
lortzen dutenak, bai eta estatuko eta nazioarteko jaialdi garrantzitsuenetako kartelburuak ere. Horregatik, 
emakumeak buru duten taldeez soilik osatutako ziklo bat sortzearen aldeko apustua egiten dugu, espazio 
propio bat emateko eta gure hiriko musika-eszenan duten parte-hartzea ikusarazteko.



Keychange ekimenarekin hitzarmena

EMMusikadas zikloaren sorrerarekin batera, ZENTRALek bat egin dugu Keychange europar 
ekimenarekin, eta musika-eszenan genero-berdintasunaren alde lan egiteko konpromisoa 
sinatu dugu.

Keychange genero-berdintasunerako nazioarteko kanpaina bat da, sortzen ari diren 
talentuetan inbertitzen duena, eta, aldi berean, jaialdiak, konferentziak eta musika-
erakunde eta  gero eta instituzio gehiagok beren programazioan, beren langileen artean  
eta gehiagoan gutxienez %50a emakume eta genero gutxituak sartzeko konpromisoa sina 
dezaten bultzatzen duena.

Informazio gehiago: https://www.keychange.eu/

https://www.keychange.eu/


2. EmakumEzko ErrEfErEntE bErriak programatzEa.

Ziklo honen bidez, agertokietan emakume artista berrien parte-hartzea sustatu nahi dugu. Horregatik, 
arreta berezia jartzen dugu EMMusikadas-en programatutako taldeen artean artista gazteak izan 
daitezen. Horrela, artista berri horiei ahotsa eta babesa emateko aukera izango dugu.

ZENTRALek musikaren abangoardiaren, soinu berrien eta publiko berrien aldeko apustu garbia egiten 
du ziklo honekin, eta erakargarri eta erreferentzia izan daiteke, gainera, publiko gazteenarentzat. 
Hori dela eta, Gazte Txartelaren kolaborazioa izango dugu 5 euroko deskontua eginez txartelaren 
titularrentzat.



3. tokiko musika Eta kultura sustatzEa.
Zikloan nafar jatorriko banden edo probintzia mugakideen (EAE kasu) parte-hartzea lehenesten da, 
tokiko kultura bultzatuz eta aukera emanez. Zentralen beti izan dugu gogoan tokiko musika-sektoreari 
laguntzearen garrantzia, gure urteko kontzertuen programazioan leku garrantzitsua emanez.



AGERTOKIA
zEntral-Eko tErraza 
Emanaldiak ZENTRALeko terrazan izango 
dira, Burgoen Plazan kokatua dagoena, Iruñeko 
udaletxearen pare-parean, hiriaren bihotzean 
bertan.

Burgoetako Plaza auditorio natural bihurtuko da, 
aire librean, eta bertan eserlekuak jarriko dira plaza 
osoan zehar, bertaratutakoak eserita egon daitezen. 
Plazak berez dituen harmailak eta mahaiak izango 
dituen espazio mugatu bat ere erabiliko ditugu.

Edukiera:
- 4 lagunentzako 40 mahai = 160 lagun
- 180 eserleku indibidual 

OSOTARA: 340 pax





KARTELA
Abuztuak 18
liHEr (heavy-rock)

Abuztuak 25
olatz salVaDor (pop)

Irailak 1
lorEna ÁlVarEz (pop/folk) + tronCo (indie)

Irailak 8
DElaportE (electro-pop)

Irailak 15
albanY (sad trap)

Irailak 22
anDrEa santiago (folk-rock/pop alternatiboa)

A R T I STA  G E H I A G O  K O N F I R M AT Z E K E



TALDEAK
liHEr 
Liher taldea Hemen herensugeak daude izeneko 3. lan luzearekin datorkigu. 14 abestiz osatutako transmedia 
proiektua da, musika ez ezik ilustrazioa, narrazioa eta ikus-entzuneko materiala biltzen dituena. Pieza guzti 
horien baturak amodioa, bortizkeria eta emakumearen bakardadea gai nagusi dituen fikziozko istorio bat 
kontatuko digute.

2015. urtean hasi zuen ibilbidea Liher proiektuak. 
Bakarkako maketa bat atera zuen orain taldeko 
abeslari eta gitarra-jole den Lide Hernandok, Arrazoi 
gutxi, denbora asko izenekoa. Ostera, talde bilakatu 
zen proiektua, eta egun Iñigo Etxarri (gitarra, koroak), 
Joshka Natke (baxua, koroak) eta Ander Berzosa 
(batería) biltzen dira Liher izenaren azpian. 2016an 
Hauts izeneko lehen lan luzea argitaratu zuten; eta, 
2018an, Tenpluak Erre, zeinarekin taldeak rockaren 
soinu gogorragoetarako bidea hartu baitzuen. Ia 
100 kontzertu eman zituen taldeak bigarren lan 
luzea aurkezten, bai Euskal Herrian, baita espainiar 
estatuan eta Europako hainbat herrialdetan ere.



olatz salVaDor
“Zintzilik” lehen disko arrakastatsuaren ondoren, Olatz Salvador artista donostiarrak “Aho Uhal” sekretuz 
beteriko lan berria aurkeztu du. Luxuzko kolaborazioak izango ditu, hala nola, Rozalen (euskaraz abesten), 
Ivan Ferreiro, Idoia Asurmendi edota hainbat idazle euskaldunen letrak.

“Aho Uhal” diskoa barruraino bustitzen gaituen 
zaparrada zintzo bat da. Zuzenean lotzen gaitu gure 
ahuldade eta hutsuneekin eta bat batean gogoratzen 
digu hauek ere badirela gure bizitzaren parte, bagarela 
ez garena ere, falta zaiguna, desiratzen duguna... eta 
beldur izateko, akatsak egiteko, ezegonkor sentitzeko, 
lekuz kanpo egoteko, perfektuak ez izateko lizentzia 
dugula.
Olatz Salvadorren musika ez da laua, labirinto bat 
dirudi. Suge baten antzera okertuz herrestatzen da 
gure azalaren gainetik. Sigi-saga doa aurrera eta 
gure ahulune eta zaurien inguruan bihurritzen da, 
leuntasunez, haien gainean ukendu bat zabaldu 
nahian bezala. Eta ukendua aldi berean da gozo eta 
mingots, atximurka eta laztana.



lorEna ÁlVarEz
Sailkatzeko zailak diren artisten leinu bat dago, bere lana etiketa 
baten bidez mugatzeari uko egiten baitio. Lorena ÁLVAREZ 
(San Antolín de Ibias, 1983) leinu honetakoa da. “Una verso 
libre dentro del panorama musical español”, “Cantautore punk”, 
“Un alma inquieta que destila espontaneidad” edo “referente 
de la canción de autorora contemporánea” dira, besteak beste, 
egin dioten kalifikazioak, baina berak alde batera uzten ditu, 
sutan dagoen uztai batetik pasatzera behartutako lehoi etxekotu 
bat ez bilakatzeko obsesioa du, eta bere bideari jarraitzen dio, 
libreki.

Lorena ÁLVAREZ, musika eszenan haize fresko baten antzera 
sartu zena eta modu bisionarioan musika folklorikoaren aukerak 
aztertu eta aldarrikatu zituena, musika tradizionalaren ohiko 
mugak gainditu eta garaikidetasuna eta tradizioa konplexurik 
gabe eskutik joan daitezkeen testuinguru berri batean kokatzea 
lortu du. Bihotza kizkurtzen duten baina arima handitzen 
duten kantuz betea, betiere bere estilo bakar eta propiotik, 
kantautoreak gurekin konpartitu dituen emanaldietako bakoitza 
bezain berezia.



tronCo
TRONCO taldea oso berezia da. Conxita Herrero eta Fermi 
Herrero anai-arreben bikotea, eguzki sistema paralelo batean 
talde bat osatzen dutenak. TRONCOkoa beste planeta 
batekoa delako. Berriak dira, gazteak, eta freskotasunez eta 
ausardiaz beterik daude, talentuz gainezka.

TRONCO taldeak kantuak idazten ditu hutsaren gehikuntza 
orekatzeko. Elkarrekin jotzen hasi ziren beren gelak 
mugakideak zirelako. Ama, osabak, lehengusuak eta amona 
bazkaltzeko elkartzen direnean sortzen diren jaiak gustatzen 
zaizkie. Martirio, Antonio Machín eta Fermik “musika lasaia 
orokorrean” deitzen diotenen zaleak dira. Txisteak maite 
dituzte, Gloria Fuertes, “El Guardián Entre El Centeno”, Elias 
eta Ignacio, María el problema, COSMO K, David Shrigley, 
Alexis Nolla, Albert Pla, THE BEATLES, Habanerak eta 
Kubako herria. Munduan ondo ematen ez zaien gauza bakarra 
(antzeko proportzioan) konpromiso serioak eta sustapen-
testuak idaztea dira. Estatu zapaltzailea gorrotatzen dute eta 
gaizkiaren aurka borrokatzen dira.



DElaportE
Delaporte azken urteetako sentsazioa da, eta horren 
erakusgarri dira musika independentearen hiru MIN sari 
garrantzitsuenak 2021eko azken edizioan lortu zituztenak. 

Sandra Delaporte eta Sergio Salvi dira, elektro-pop bikote 
italiar-espainiarra. Orain arte bi EP, #ONE (2017) eta #UNO 
(2018) eta LP  “Como anoche” (2019) eta “Las Montañas” 
(2020) kaleratu dituzte. Horiekin batera, Espainian eta 
AEBetan zehar bira egin dute eta munduko musika jaialdi 
nagusietan aritu dira, Mad Cool-etik SXSW-era, Espainiako 
kontzertu-areto nagusietan sold out-ak lortzeaz gain. Giorgio 
Moroder edo Bomba Estéreo bezalako artistekin partekatu 
dute agertokia.

Martxoaren 8an abiatuko da “Titanas”, Delaporteren proiektu 
berria, 7 artistarekin batera: Amaral, Anaju, Belako, Dora, 
Rigoberta Bandini, Rozalen eta Zahara. “Las Montañas” bere 
azken lanaren berrikuspena da “Titanas” proiektua.



albanY
2015etik dabil Albany estatuko eszena musikal berrian lekua egiten. Tristura eta bere belaunaldiko letrarik 
onenetako batzuk ospatzen dituzten abestiekin, Albanyk abangoardiari dagokionez publiko zorrotzenari 
irabaztea lortu du. 23 urterekin, jaialdi nazional garrantzitsuenetan parte hartu du, hala nola Primavera Sound 
eta Monkey Week, eta “La hija de un Ladrón” Goya saria jaso duen filmari soinu banda jarri dio, “Nadie” 
abestiarekin.

2021 honetan Albanyk arrastoa utzi du. “Se Trata 
de Mí” mixtape berria kaleratu berri du, Yung Beef 
eta C. Tanganarekin egindako collabs bat duena, 
hainbeste definitzen duen izaera nahasezin triste 
eta zintzo hori mantenduz.

Hiphoparen, flamenkoaren, poparen, reggaetoiaren, 
r&b-aren edo baita rockaren maitalea, Albanyren 
musikak ez du mugarik. Musika oztoporik gabe eta 
bizipen asko atzean dituela, Albak bere errealitatea 
kontatzen du bere letretan, bere sentimenduen 
garbitasuna, eta bere azken “Loyalty” diskoan esaten 
duen bezala, bere jarrera argia da.



anDrEa santiago
Urte asko daramatza konposatzen, baina Andrea 2018an hasi zen lanean, “Hasta el agua” akustikoan kaleratuz. 
Urte horren amaieran, bere lehen EPa grabatzea erabaki zuen, eta, ondorioz, banda osoa bildu eta estudiora 
itzuli zen. Borja Muerzaren eskutik, proiektuaren beste erdia, EParen aurrerapen bat atera du, “Egunak”. 
Hilabete batzuk geroago, bere lehen bideoklipa grabatu zuen, Youtuben dagoena.

“He dejado de buscar tu casa” 2019ko irailean 
argitaratu zen. Argitarapenak Andrea eta bere taldea 
Iruñean eta Madrilen kontzertuak ematera eraman 
ditu, Vega bezalako artistak teloneatuz eta Nafarroako 
ArteGazteen Topaketetan 2. saria jasoz, Mans 2019 
soinuen finalista, Vodafone Yu Music Talent 2020 
lehiaketaren finalaurreko, eta Vibra Mahou 2021eko 
Mad Cool Talenten finalaurreko bihurtuz.

2020an, “Las bestias que me acompañan”, “Materia 
viva” eta “La reina de la nieves” merkaturatzen dituzte. 
Hiru single horiek “Trilogía de las bestias” EP batean 
biltzen dira, eta dagoeneko ia 800.000 entzute ditu 
Spotifyn. Geroxeago, “De tu mirada” argitaratu zuten, 
eta 2021eko martxoan, “Regresé”.
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INFORMAZIO PRAKTIKOA:
DATAK:
Asteazkenero, abuztuaren 18tik irailaren 22ra

LEKUA:
Zentral-eko Terrazan (Burgoen Plaza)

ORDUTEGIA:
Sarrera 19:30etatik aurrera / Kontzertuak 20:00etan

SARREREN PREZIOA:
10€+gg
13€+gg mahaiko erreserbarekin eta taberna zerbitzuarekin
Gazte Txartelako titularrak, 5€ko deskontua

SARREREN SALMENTA: www.zentralpamplona.com

http://www.zentralpamplona.com
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C/ Mercado s.n.
31001 Pamplona-Iruñea (Navarra)

Tlfn: 848 47 88 00
Email: info@zentralpamplona.com

www.zentralpamplona.com


