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Aiko taldeak bira hasiko du larunbatean
Portugatelen, "BANDtzaldia" ikuskizunarekin
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BILBO, 5 (EUROPA PRESS)

Aiko taldeak bira hasiko du larunbatean, ekainaren 10ean, "BANDtzaldia"

izenburuko ikuskizuna jenadurrean aurkezteko. Ikuskizunak "Euskal Herriko Musika

Banda hoberenekin" elkartuko ditu Aiko taldeko musikariak eta dantza maisuak.

Portugaleteko Folklore Azoka da bira hasteko aukeratu den lekua, eta uda

honetan Euskal Herriko hainbat udalerritara eta hiriburutara helduko da.

Euskera

LEGAL

AIKO

 

NUEVO MOKKA X

0:000:00



"Ikus-entzuleek gozatu eta musikak antzina zuen funtsa eta esanahia aldarrikatzen

duen kontzertu-erromeria horretan parte hartu ahal izango dute, XXI. mendean

erromerien ohitura berreskuratuz, herri bakoitzeko bandetako maisuek

interpretatutako musikarekin", Aiko taldeko arduradunek jakinarazi dutenez.

BBK Fundazioaren laguntza duen "BANDtzaldia" iaz estreinatu zen Azkuna Zentroan,

"arrakasta handiz", Bilboko Musika Bandarekin, eta Gipuzkoan, Errenteriako Niessen

Kulturgunean. Larunbatetik aurrera, berriz, Portugaleten, Iruñean, Gasteizen,

Eibarren, Barakaldon, Irunen, Lizarran eta Zarautzen izango da, "musika bandek eta

Aikoko musikariek interpretatutako erromeria errepertorio bikainarekin, dantza

maisuen gidaritzapean".

Portugaleten egingo den estreinaldirako aukeratu den egitaraua, Sabin Bikandi Aiko

taldeko kide sortzaileak eta 2015eko musika konposizio hoberenaren Max Saridunak

idatzitako 20 lan baino gehiagok osatzen dute. Joserra Gutierrez Barakaldoko

konpositorea arduratu da moldaketez, abestiak bandaren egiturara egokitzeko.

"BANDtzaldia" helduko den udalerri bakoitzean ikus-entzuleek bandaren musika

entzuteko eta parte hartzeko aukera izango dute, pasodobleak, jotak, jauziak,

txotisak, polkak, mazurkak, baltsak edo ingurutxoak dantzatuz, besteak beste, dantza

maisuek animatuta.
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Noticia anterior

Mikel Zarate haur literaturako
ipuin saria hutsik geratu da aurten

Noticia siguiente
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