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Ge  txo Kultura
Udako kultur egitarauari buruzko ale berezia

Musika-jaialdiak, an tzerkia, zinea, ber tsolariak eta azokak izango dira Ge txon irailaren amaiera arte

Udako kultura egitaraua abian dago ekainean hasita
Ekainean abiatu da Ge txoko kultura egitaraua eta, 
ohi denez, horretan jaialdiak nabarmendu behar 
dira. Uztailaren 1etik 5era 40. Nazioarteko Jazzaldiak 
zabalduko du zikloa Dee Dee Bridgewater, Esperan
za Spalding, Uri Caine, Hermeto Pascoal eta Jorge 
Pardo artista ospe tsuen eskutik.
Ge txo Jazzaren ondoren Nazioarteko Blues Jaialdia
ren txanda izango da, uztailaren 14tik 16ra. Aurten, 
bluesaren izen handiak bilduko dira bertan, esate
rako Sugaray Rayford, Travellin’ Brothers talde ge
txotarrarekin ariko dena; The JB’s Original James 
Brown Band; eta Popa Chubby.
Irailean, Folk Ge txo BBKk amaiera bikaina emango 
dio zikloari Kepa Junkera eta Sorginak taldearen eta 
Xabi Aburruzagaren azkenengo proiektuak prota

gonista izango dituen eskain tzaz baliatuta. Halaber, 
Lunasa banda irlandarra eta Tiken Jah Fakoly reggae 
abeslari bolikostarra ere jardungo dira.
Udako eskain tza ez da bertan geratuko, hori borobil
tzeko, bi an tzezkizun, “Ber tso Saio Mundiala” ber
tso ikuskizuna, Anne Etchegoyen eta Bio tz Alai 
abesba tzaren kon tzertua, “Gaurik Laburrena” film 
laburren jaialdia eta Folklore eta Habanera jaial
diak ere izango dira, ohiko San Loren tzoko Azoka 
ahaztu gabe.
Azkenik, udan ere Bigarren Eskuko Liburu Azoka 
Solidarioa eta Letren Terrazak izango dira. Azken 
horietan helduek zein gazte txoek liburuez zein tai
lerrez eta jolasez goza tzeko aukera izango dute opo
rretan zehar.

KULTURA 
EGUTEGIA

Ekainaren 22tik 26ra

•  XI. Bigarren Eskuko Liburu Azoka 
Solidarioa

Ekainaren 25ean

•  Kon tzertua: “Les Voix Basques” 
Anne Etchegoyen & Coro Bio tz Alai

•  Kale-an tzerkia: “Skra tx” (Ameztu)

Uztailaren 1etik 5era

•  XL. Nazioarteko Jazzaldia

Uztailaren 5etik abuztuaren 26ra

•  Letren Terrazak (Udako 
Liburutegiak)

Uztailaren 6an

•  Ber tsolariak: Ber tso-saio mundiala

Uztailak 7 eta 8

•  Gaurik laburrena (film laburren 
jaialdia)

Uztailaren 14tik 16ra

•  XXVIII. Nazioarteko Blues Jaialdia

Uztailaren 20tik 22ra

•  XXXII. Nazioarteko Folklore Jaialdia

Abuztuaren 10ean

•  San Loren tzoko azoka eta kon-
tzertua

Irailaren 1etik 4ra

•  Folk Ge txo BBK 2016 - XXXII. 
Nazioarteko Folk Jaialdia

Irailaren 7an

• Bilbao Orkestra Sinfonikoa

Irailaren 8an

•  Ukrainiako Ganbera-Ballet 
Nazionala

Irailaren 9tik 11ra

•  XXX. Habanera eta Itsas-Abesti 
Jaialdia

Irailaren 24an

• Antzerkia: El florido pensil (neskak)

informazio gehiago: www.ge txo.eus 



Dee Dee Bridgewater abeslaria eta Esperanza Spalding kontrabaxu-jo tzailea, egitarauaren protagonistak

Jazza 40 urtez Ge txon
Lau hamarkadako ibilbidea ospatuko 
du aurten Nazioarteko Jazzaldiak eta, 
hori dela eta, kalitatea eta aniztasuna 
arda tz dituen proposamena prestatu 
dute antola tzaileek. Horretan Dee Dee 
Bridgewater abeslariaren eta Esperan
za Spalding kontrabaxujo tzailearen 
kon tzertuak nabarmendu behar dira, 
eta baita Uri Caine, Hermeto Pascoal 
eta Jorge Pardorenak ere.
Azken horrek zabalduko ditu jaialdia
ren saio nagusiak (Bio tz Alai plaza, 

22:15ean) flamenkoa eta jazza uztartu
ta eta Huellas laukotearekin jardungo 
da oraingo honetan. Biharamunean, 
uztailak 2, jazzaren berri tzaile han
dienetariko bat den Uri Caine ariko 
da hirukote formatuan. Bere jazzean 
doinu ani tzak erabil tzen ditu, esate
rako musika klasikoa eta erritmo ele
tronikoak.
Igandean, hilak 3, Hermeto Pascoal, 
jazz brasildarraren maisu eta berak 
sortutako “musika uniber tsala” izene

ko estiloaren erakuslea igoko da ager
tokira. Uztailaren 4an jazz eszenaren 
aho ts ospe tsuenetariko bat den Dee 
Dee Bridgewater ariko da Ge txon eta, 
azken egunean, Esperanza Spaldingek 
jazza, ikusen tzunezko proiekzioak eta 
an tzerkieszenifikazioa uztar tzen di
tuen “Emily’s D+Evolution” ikuskizu
na aurkeztuko du.
Horri guztiari gehitu behar zaizkio 
Talde Lehiaketako finalaren saioak 
(Bio tz Alai plaza, 21:00etan), “Hiruga

rren Milurtekoa” atalekoak (Algortako 
Geltokia plaza, 19:00etan) eta aurtengo 
nobedadea diren familia osoaren tzako 
kon tzertuak (hilak 2 eta 3; Algortako 
Geltokia plaza, 12:30ean).
Bestalde, jam sessionsetan jazza za
balduko dute gauerdian hasita  Algor
tako The Piper’s Irish Puben uztailaren 
1etk 3ra eta, Torrene Aretoan, Javier 
de la Torreren “Jazz? Yes!” jazz artista 
ospe tsuen argazkietan oinarritutako 
mosaikoak izango dira ikusgai.

Sugaray Rayford & Travellin’ Brothers eta Popa Chubbyren saioek borobilduko dute jaialdiaren egitaraua

James Brownen ondarea ekarriko du 
Ge txo&Blues-ak aurten

Funk eta soularen mitoa izan zen James 
Brown handia oroimenera ekarriko du 
aurten Nazioarteko Blues Jaialdiak. Ge
txo&Bluesaren 28. ekitaldia uztailaren 
14tik 16ra izango da eta kon tzertu na

gusiak Bio tz Alai plazan egingo dira, 
21:00etan, lehenengo egunean izan 
ezik, saioa 20:00etan hasiko da eta.
Sugaray Raford Estatu Batuetako artis
tak zabalduko du jaialdia. Eskola za

harreko abeslaria, Muddy Waters, Otis 
Redding eta Teddy Pendergrass ditu 
eragin nagusiak eta The Mannish Boys 
talde ezagunaren aho ts nagusia da.
Biharamunean, The JB’s Original Ja
mes Brown Band ailegatuko da Ge
txora. Talde horretan hainbat urtetan 
nazioarteko biretan soularen aitabi
txiarekin jardun ziren artista ba
tzuk bildu dira eta berriro i tzuli dira 
 Brownen ondare abera tsa ezagu tzera 
emateko. Artista mul tzo horretan na
barmendu behar dira Martha High 
abeslaria, Brownen taldean 1964. ur
tean jarduten hasi zena; Danny Ray, 
zeremoniamaisua 1960tik aurrera eta 
taldearen ekoizlea; eta Tyrone Jeffer
son tronboijo tzailea, 1976tik aurrera 
zuzendari musikala izan zena. Horie
kin, besteak beste, Hollie Farris, Joe 
Collier eta Cynthia Moore ariko dira.
Azken egunean Popa Chubby izango 
da agertokian. Blues, jazz, rock, funk, 
soul eta rap doinuak uztar tzen dituen 

New York Blues onenaren adierazga
rria da Bronx auzoan jaiotako artista 
hori eta hogei disko baino gehiago 
grabatu ditu. Horiei esker, jarrai tzaile 
mordoa bildu ditu, Europan bereziki.
Ordainezko kon tzertuez gain, jaial
dian doako bi saio izango dira Algor
tako The Piper’s Irish Pub tabernan 
(23:00etan), Iker Piris & Blas Picón (hi
lak 15) bikotearen eta Bocinegro (hilak 
16) taldearen eskutik.



Uztailaren 1etik 4ra izango den 32. Nazioarteko Folk 
Jaialdian Kepa Junkeraren “Maletak” lan berriaz 
goza tzeko aukera izango da.
Bilboko trikitilariak agertoki nagusiaren saioei (Aree
tako Geltokia plaza; 21:00etan) hasiera emango die 
Sorginak taldeak eta diskoaren grabaketan parte har
tu duten zenbait artista gonbidatuk lagunduta. Lan 
horren bitartez, poesiaz betetako bidaiara gonbidatu 
nahi du publikoa soinujoleak.
Bigarren egunean, saio bikoi tza izango da jaialdian eta 
horretan bluegrass eta Ipar Amerikako folk  erritmoak 
en tzu tzeko aukera izango da The Old Timey String 
Band euskal taldearen eskutik. Horren ondoren Luna
sa banda irlandar ospe tsua ariko da Andres Isasi Mu
sika Eskolako bandarekin elkarlanean.
Larunbatean, irailak 3, Boli Kostako Tiken Jah Fakoly 
abeslariak reggae doinuak gerturatuko ditu Ge txora. 
Azkenik, igandean, hilak 4, Xabi Aburruzaga trikitilariak 
“Keltik” bere azken diskoaren kantak aurkeztuko ditu.
Musika eskain tza osatuko dute goizeko (12:30ean) 
eta arra tsaldeko (plazaren ondoko aparkalekua; 
19:00etan) saioek, Munduko Terrazako kon tzertuak 
(plazaren ondoko aparkalekua; 23:00etan) eta ka
lebanden desfileek.

Aurten ere ez dira faltako jaialdian izaten diren ohi
ko beste jarduera ba tzuk: Gune Solidarioa, Munduko 

Eskulangin tzaren Azoka eta eskain tza gastronomiko 
zabala ekar tzen duen Munduko Terraza.

Bio tz Alai abesbatzak 
Anne Etchegoyen 

abeslaria lagunduko 
du “Les Voix 

Basques” kon tzertuan
Ekainaren 25ean, larunbatean, Anne Etchegoyen 
abeslaria ariko da “Les Voix Basques” izeneko kon
tzertuan Juanlu DíazEmparanzak zuzendutako Bio
tz Alai abesba tzarekin elkarlanean. Saioa Algortako 
Bio tz Alai plazako karpan izango da, 20:00etan.
Saioak SaintPalaiseko abeslariaren izen bereko 
diskoa du arda tz eta horretan euskal folklorearen 
eta artistak berak ida tzitako abestiak uztar tzen 
dira, gaztelaniaz, euskaraz eta fran tsesez. Lana 
Urrezko Diskoa izan zen Fran tzian eta “Hegoak” 
singleak, Mikel Laboaren “Txoria txori” abestia
ren ber tsioak, oihar tzun handia izan du nazioar
tean.

Serbia, Ekuador eta Ge txoko taldeak bilduko ditu 
aurten Folklore Jaialdiak

Uztailaren 20tik 22ra Getxok hitzordua du dantza, musika eta tradiziozko jan tziekin aurten 22 urtez jarraian ospatuko den 
Nazioarteko Folklore Jaialdian. Hiru egunez, 21:00etatik aurrera, jatorri ani tzeko beste hiru talde ariko dira eta publikoari 
eraku tsiko dizkiote bere herrietako tradizioak. Serbiako Kud Branko Cvetovic taldearen eskutik hasiko da jaialdia. Orain 
dela 70 urte abiatu ziren eta egun 400 kide baino gehiago dituzte. Bere herriko folklore tradizioa zabal tzeko 7.000 saio 
egin ditu taldeak. 21ean, bertoko I txartu Taldeak hainbat euskal dan tza an tzeztuko ditu, herri musika-tresnez lagunduta eta 
an tzinako patroiak fidelki jarraituz eginiko jan tziekin. Azken egunean, Ekuadorreko Ballet Andino Causanachunchic taldeak 
Andeetako an tzinako herrien tradizioak eraku tsiko dizkio publikoari, Marín sánchez Paredes koreografoak zuzenduta. Bere 
jarduera artistikoan hainbat herritan aritu da taldea, esaterako Mexikon, Perun, Kolonbian, Txilen, Argentinan eta Brasilen 
eta orain dela gu txi hasi dute bira Europan zehar.

Lunasa, Tiken Jah Fakoly eta Xabi Aburruzagaren proiektu berria ere izango dira protagonista saio nagusietan

Kepa Junkerak “Maletak” diskoa  
aurkeztuko du Folk Ge txo BBK-n



Ukrainiako Ganbera-
ballet Nazionalak 

Cervantes eta 
Shakespeare 

omenduko ditu
Irailaren 8an, Ukrainiako Ganbera-ballet Nazionala ari-
ko da Areetako Geltokia plazan. 19:30ean hasita, dantza 
zaleek Miguel de Cervantes eta William Shakespearen 
herio tzaren 4. mendeurrenaren omenezko ikuskizunaz 
goza tzeko aukera izango dute.
Ihor Kovalek zuzenduta eta Albina Yakimenko eta Sergey 
Dosenko dan tzari-bakarlarien partaide tzarekin, dan tza-
konpainiak Marius Petiparen “On Kixote” eta Serguéi 
Profókieven “Romeo eta Julieta” ballet ospe tsuen piezak 
an tzeztuko ditu. 
Ganbera-balleta Ukrainiako Ballet Naziolaren baitan sor-
tu zen dan tzaren kultura mundu osoan zabal tzeko eta 
arte horren ondare uniber tsala diren obra ospe tsuenak 
an tzezteko asmotan.

Bilbao Orkestra Sinfonikoa 
jardungo da Areetan  

Unai Arre txok zuzenduta

Azken urteotan gertatu den bezala, Bilboko Orkes
tra Sinfonikoa ariko da Ge txon aurten ere. Irailaren 
7an jardungo da Areetako Geltokia plazan 19:30etik 
aurrera eta, oraingo honetan, Unai Arre txo izango 
du zuzendari. Saioan Adrián Hodor pianobakarlari 
gazteak ere parte hartuko du.
BOS tradizio handiko orkestra da musika eszenan eta 
1922an sortu zenetik zenbait etapa bizi ditu. Hasierako 
urteetan penin tsulaiparreko orkestra izan zen musika
zaleen tzat, hainbat bira egiten zituen eta eta gaur egun 
nazioarteko zabalkundearen alde apustua egin du; horren 
adierazle dira San Petersburgon, Tokion eta Fran tziako 
jaialdi garran tzi tsuetan emandako kon tzertuak.

90. urteurrena ospatu zuen 2014an eta jarduera bizia 
dauka, egun 2.200 bat abonatu dituela.
Bilboko Euskalduna jauregian eskain tzen duen 
kon tzertuen ohiko denboraldiaz gain, bi ganbe
rasaioen denboraldi eskaini egiten ditu urtero 
(Bilbon eta Bizkaiko herritan) eta irakaskun tzalan 
garran tzi tsua bul tza tzen du Kon tzertu Didakti
koen eta Familia osoaren tzako saioen zikloen bi
tartez. Halaber, ABAOren operetan pezoiorkestra 
jarduten da.
Ge txon, orkestrak Chopinen Piano eta orkestrarako 
1. kon tzertua Mi minorrean (op. 11) eta Tchaikovs
kyren 4. sinfonia Fa minorrean (op. 36) joko ditu.

Habanera eta I tsas-abesti Jaialdiak  
30 urte beteko ditu

Irailaren 9tik 11ra, Areetako Geltokia 
plazak i tsasdoinuak hartuko ditu be
rriro ere hiru hamarkadako ibilbidea 
beteko dituen Habanera Jaialdian. 
Aurten Bar tzelonako Son de L’Havana 
eta Gironako Arjau taldeen eta bertoko 
Aree txo eta EskuzEsku abesba tzen 
saioez gozatu ahal izango dute musika 
zaleek.
Lehenengo egunean, Son de L’Havana 
laukotea ariko da. Taldea Sant Vicenç 
dels Hor tsen sortu zen eta Ge txon 
eraku tsiko du bere errepertorio ani tza. 
Horretan, besteak beste, habanerak, 
rumbak, baladak, i tsasbalsak, Kubako 
sonak, tangoak eta boleroak bildu di
tuzte.

Larunbatean, irailak 10, Arjau tal
dearen txanda izango da. Hiruko
tea 1997an abiatu zen bi taldekidek 
proiektu berria egiteko asmoz Els 
Crema ts talde ezaguna u tzi zute
nean. Ordutik hona, Katalunian zein 
kanpoan jardun da taldea eta bere 
musikan habaneraren jatorria hartu 
dute arda tz nagusitzat.
Jaialdiaren azken egunean saio bikoi
tza izango da Ge txoko bi koralen es
kutik, aho ts mistoen Aree txo ganbera 
abesba tza eta emakumezko aho tsen 
EskuzEsku abesba tza, hain zuzen ere, 
Manuel Torre LLedók eta María Asun 
Yanguasek zuzenduta, hurrenez hu
rren.


