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EL VIAJE DE EMMA
KONTZERTU ANTZEZTUA. JAZZA ETA HAUR ETA GAZTEENDAKO 
ANTZERKIA  
> 
El viaje de Emma jazza haurrei eta gazteei modu atsegin eta 
dibertigarrian hurbiltzeko istorio bat da.

Istorio honek jazza hurbildu nahi du haur eta gazteengana 
atseginez eta era jostagarrian. 

Bidaian zehar, haurrek eta helduek jazz estilo nagusiak 
ezagutuko dituzte, bai eta genero horretako musikaririk 
garrantzitsuenak ere, musika horren mamia ikasteaz 
gain: zer eginkizun dauka instrumentu bakoitzak? Zer da 
swinga? Nola inprobisatzen dute musikariek?

 TEATRO DEL CUERVO

 URT 7 

 18:30

 Jende guztiarendako ( 8 urte gorakoentzat gomendagarria)

 3 €. Aurrez izena emanda

KIKE ARZA ELECTRIC 4TET
KONTZERTUA  
> 
Kike Arza 4et-ek Arzaren konposizioak jotzen ditu. 
Errepertorioa Guillermo Kleinen obraren gaineko 
ikerlanaren eta hainbat baliabide erabiltzearen emaitza 
da. Erritmoz konplexua bada ere, gai errepertorioa 
musikaltasuna galdu gabe konposatu da. Izan ere, 
xede bat gogoan hartuta aztertu eta sinplifikatzen dira 
konposizioak, eta erabiltzen dira sistema konplexuak: 
musika egiteko xedez, hain zuzen. 

 SATXA SORIAZU (PIANOA); ADRIÁN FERNÁNDEZ (GITARRA); DANIEL 
LIZARRAGA (BATERIA); ETA KIKE ARZA (BAXU ELEKTRIKOA)

 URT 13 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda  

  KONTZERTUA-FAMILIENDAKO ANTZERKIA>>  

   KONTZERTUAK  >>  
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QUINTETO ASIER ARDAIZ. HERE
KONTZERTUA  
> 
Here Asier Ardaiz tronpeta-jotzaile nafarrak berak 
ondutako azken proiektua da. Hartaz esan da “Europako 
musikari gazterik dinamikonenetako bat” dela. Oraingoan, 
anime-serietako musika jazzera egokitu du. Zortzi kantu 
ospetsu eta adierazgarri dira, hainbat jazz motaren eta 
musika inprobisatuaren arabera bertsionatuak. 

Asier Ardaiz Martínek ederki pentsatu, interpretatu eta 
moldatu ditu anime generoari loturiko musika-printzak, 
entzulea etengabe hunkitzeraino. Asierrek bildutako 
musikariek, gainera, bikain biziberritzen dute musika 
hori.

 ASIER ARDAIZ (TRONPETA); ARITZ OSTOLAZA (SAXO ALTUA); MARCOS 
SALZINEMAS (PIANOA); MARCELO ESCRICH (KONTRABAXUA); ETA 
DANI LIZARRAGA (BATERIA)

 URT 14 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda  

CARLA SEVILLA 5TET
KONTZERTUA  
> 
Boskoteak emanen duen kontzertua Carla Sevilla kantari 
bilbotarraren proiektu pertsonalaren emaitza da. Carlak 
berak hauxe esan du ekimenaz: "Proiektu hau nire alderik 
intimoenaren aurkezpena da. Errepertorio originala da, 
eta ardatz dira bai testuak (gaztelaniaz eta euskaraz), 
bai doinuak, bai inprobisazioa. Artista bere kaiolatik 
askatzeko saiakera da, hots, artistak berak sortutako kaiola 
da, haren lana mugatzen duen kaiola, alegia."

 CARLA SEVILLA (AHOTSA); MARCOS SALZINEMAS (PIANOA-
TEKLATUA); TANA SANTANA (BAXUA-KONTRABAXUA); EPI PACHECO 
(PERKUSIOAK); ETA JUANMA URRIZA (BATERIA)

 URT 20 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda  
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JOSÉ ÁNGEL LORENTE 5TET
KONTZERTUA  
> 
Jazzean eta Nafarroako hegoaldeko tradizioaren suan 
mamitua, José Ángel Lorente saxofonista lehenetariko 
interprete eta konpositore garaikidea izan da bi estiloak 
fusionatzen. 

José Ángel Lorente 5tet 2017an sortu zen, bi estiloen 
arteko fusio musikal hori erakutsi beharrak bultzatua. 
Handik gutxira, “Raíces” diskoa plazaratu zuen, jazz 
jaialdi ospetsuetan aurkeztua, guztietan ere arrakastatsu 
izandakoa entzuleen eta kritikaren aldetik.  

Bigarren diskoa grabatu berri dute, José Ángel Lorentek 
berak ondutako konposizioak bilduta. Taldeak, beraz, 
lan hori aurkeztuko du eta, bertan, bost musikari 
horien teknika arina, indarra eta grina islatzen dira; 
bostek ere beren ahotsa dute jazzean eta jazz hori beren 
sustraiekin dago zuzenean loturik.

 ADRIÁN FERNÁNDEZ (GITARRA); ÍÑIGO RUIZ DE GORDEJUELA 
(PIANOA); KIKE ARZA (KONTRABAXUA); DANIEL LIZARRAGA 
(BATERIA); ETA JOSÉ ÁNGEL LORENTE (SAXOA)

 URT 21 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda  

EDITH PIAF GOGOAN (1915-1965)
KONTZERTUA  
> 
“Soiltasunean dago edertasuna”. Esaldi hori maximatzat 
harturik, laukote honek jazz moldean eginen dio 
tributua XX. mendeko musika frantsesaren kantaririk 
ospetsuenetako bat izan daitekeenari. Ibilbide 
iradokitzaile eta dibertigarria proposatzen du hark 
ondutako printza eder arrakastatsuenak aletzeko. 
Sotiltasunez beteriko bidaia gozagarria da. Emaitza soinu 
sofistikatua da, helburu bakar bat gogoan hartuta: ahalik 
eta publiko mota zabalenarengan gozamena eragitea. 
Laukoteko kide guztiak profesionalak dira eta hogei 
urtetik gorako eskarmentua dute jazz edota musika 
klasikoa bezalako esparru arras ezberdinetan. 

 GERALDINE RAMÍREZ (AHOTSA), JAVIER LÓPEZ JASO (AKORDEOIA), 
MARCELO ESCRICH (KONTRABAXUA), EDUARDO MORENO 
(KLARINETEA)

 URT 27 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda  

KALEIDOSCOPE & RITA PAYÉS + JAVIER COLINA
KONTZERTUA  
> 
Kaleidoskopioa tresna optiko bat da eta, barnean, hiru 
ispilu eta kristal koloretsuak dauzka. Mugitzen denean, 
hainbat figura geometriko eta simetriko sortzen ditu. 

Oraingo honetan, hiru ispiluak Miguel “Pintxo” Villar 
saxofonista nafarra, Juan Pablo Balcázar kontrabaxu-
jotzailea eta Jesús Mañeru perkusio-jotzaile lizartarra 
dira. Irudi geometrikoak melodien itxura hartuta 
iristen dira. Hainbat bidetan isurtzen diren melodiak 
dira, dela jazzean, dela lo-kanta kubatarretan, dela 
folklore kolonbiarrean, dela zamba argentinarretan, 
bai eta haiek beren ondutako konposizioetan ere.    

Rita Payésen talentua eta magia izanen dituzte bidaide 
bai ahotsean, bai tronboian; eta, arras proposamen 
bereziaren mihisea koloratzen bukatzeko, Javier Colina 
ere dute bidelagun, hau da, egungo jazz musikari 
nafarrik ospetsuena.

 MIGUEL “PINTXO” VILLAR (SAXOA), JUAN PABLO BALCÁZAR 
(KONTRABAXUA), JESÚS MAÑERU (PERKUSIOA), JAVIER COLINA 
(AKORDEOIA ETA GUEMBRI-A) ETA RITA PAYÉS (AHOTSA ETA 
TRONBOIA)

 URT 28 

 19:30

 6 €. Aurrez izena emanda 

DISEINATU URTARRIJAZZ
DISEINU-LANTEGIA 
> 
Gazteendako lantegia da. 4 saio guztira, sorkuntza 
plastikoaren hainbat alderdi lantzeko, betiere jazz 
mundua gogora ekarri, proiektatu edo ilustratzen 
dituzten irudien diseinuaren inguruan.

Horretarako, jazz musikarekin lotuko gaituzten alderdi 
teknikoak (formak, testurak, tipografiak, etab.) eta 
emozionalak (musika entzun eta sentitzea, sentsazioak 
edo sentimenduak irudikatzea) landuko dira. Halaber, 
testuinguru horretan adibidetako balio duten irudi eta 
lanak aztertuko dira eta urtarriJAZZ irudia hainbat 
“logotan” edo “karteletan” irudikatuko da.  

 ABE 27, 28, 29, 30

 18:00-19:30

 10 leku

 8-17 urte

 Doan. Aurrez izena emanda  

  LANTEGIA >>  
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FREE JAZZ, ZARATAREKIKO GRINA?
HITZALDIA 
> 
Hitzaldia musika-estilo baten jatorrietan ibiliko 
da. Estilo hori jazzaren garapenaren kate-begi 
ezinbestekotzat ezarria badago ere, eta hura sortu 
zenetik hirurogei urte joan badira ere, zale eta kritikari 
batzuek ez dute oraindik onartzen.

Hitzaldian estiloaren izen handietako batzuk aletuko 
dira, hala nola Coleman, Albert Ayler, John Coltrane, 
Cecil Taylor, Peter Brötzmann eta beste hainbeste. 
Guztiek ere 60ko hamarkadako eta ondoko iraultza 
sozialei aurrea hartu zien arte mugimendu hura 
itxuratu zuten. 

 PACHI TAPIZ 

 URT 10 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda  

DUKE ELLINGTON ETA JAZZAREN AHOTS HANDIAK
HITZALDIA 
> 
Duke Ellington (1899-1974) orkestra-zuzendaririk 
garrantzitsuena izan zen jazzaren historia guztian. 
Haren musikari beti isuri zitzaion bere garaia baino 
lehenagoko sofistikazio maila bat. Denboraren joanean, 
jazzaren historiako musikari garrantzitsuenetako 
batzuekin aritu zen lankidetzan. Hitzaldiak jazz 
maisuaren ibilbidea aletuko digu, lankidetza handi 
horiek nabarmenduta. 

 PACHI TAPIZ 

 URT 17 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda  

  HITZALDIAK >>  TANGO-JAZZ
HITZALDIA 
> 
Hitzaldiak ibilbidea eskainiko digu tango klasikoaren 
historian barrena eta, halaber, azalduko digu zer-
nolako eragina izan zuen jazzari loturiko ondoko 
proposamenetan. Tango garaikideak ekarritako 
bilakaera aurkeztuko da, bai eta musika ibilbide 
horretako figurak ere, hala nola Ástor Piazzolla edota 
“Zero belaunaldia” izenekoa.

 ÍÑIGO PORTO

 URT 25 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda  

5 AÑOS DE URTARRIJAZZ BORTZ URTE 
> 
UrtarriJAZZ ekimenaren 2023ko edizioa dela eta, 
Sanduzelaiko Civivoxak erakusketa bat jarriko 
da ikusgai, funtsean argazkiz osatua, guztiak ere 
tokiko jazza ardatz duen ziklo ospetsu honetako bost 
edizioetan hartuak.  

Argazkietan, kontzertuak eta interpreteak, solasaldiak 
eta hizlariak ageri dira; liburu erakusketak eta 
aurkezpenak; kartelak, tarjetoiak, flyerrak eta 
foiletoak. Irudi aukera ederra UrtarriJAZZ-aren bortz 
urteak gogora ekarri eta ospatzeko. 

 URT 10>31

  ERAKUSKETA >>  


