
Gainean dugu urteroko San Josetako trikiti jaialdia.
Aurtengoan martxoaren 21ean izango da Azpeitiko
Soreasu Antzokian. Oholtza gainean belaunaldi ezber-
dinetako trikitilariak egongo dira eta parte-hartzaile
zaharrenetik gazteenera 80 urteko aldea izango da.
Adinez eta jotzeko moduz ezberdinak badira ere trikiti-
xak batuko ditu.

Hauek dira aurtengo parte-hartzaileak:

� Ospas eta Janire

� Martin eta taldea

� Zabaleta eta Motriku

� Laura Apeztegia eta Begoña Alzugaray

� Leire Zumeta eta Amaia Arza

� Julen Alonso eta Eneritz Aulestia

� Libe eta Udane

Jaialdia martxoaren 21ean izango da arratsaldeko
17:30ean, Azpeitiko Soreasu antzokian.  Urtero beza-
la sarrerak aurretik erosteko aukera egongo da; Azpei-
tiko Ametsa, Pastorkua, eta Mendizabal jatetxeetan
eta Azkoitiko Isidro erretegian. Egunean bertan, arra-
tsaldeko 16:00etatik aurrera 100 sarrera jarriko dira
salgai bertako leihatilan. Erreserbak arratsaldeko
16:30ak aurretik hartu beharko dira. Ordu hori baino
lehen hartzen ez diren sarrerak salgai jarriko dira.

BERTAN DA SAN JOSEtako
TRIKITI JAIALDIA
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KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA

Testuen erredakzioa: Irune Eliagoien
Laguntzaileak:

Jarduera honek Zarauzko Udaleko

Kultura Sailaren laguntza jaso du

Galbahea Zesuma
Josune Arakistain eta Alaitz Eskudero: “Lagunak izateak
asko laguntzen du oholtza gainean”…”nik uste dut Zaldi-
barko txapelketa honetan asmatu genuela, biok gozatu
genuela eta emozio puntu hori iritsi zitzaiola bai publikoari
eta baita epaimahaiari ere” … ”Guk uste dugu behean begi-
ra dagoenak gehiago sufritzen duela oholtzan jotzen ari
denak baino”.

Euskadi Irratia, faktoria saioa. 2014-12-12

Patxi Agirre: “Nafarroan Trikitixa Eguna, Trikitixa txapelketa…
egin izan dira aurretik, baina halako jaialdirik ez da egin Nafa-
rroan”…” “Neretzako hobe Sakanan izaten bada, poz-pozik.
Baztanen, Iruñerrian, Lizarraldean ere halako jaialdi bat nahi
dute. Are eta hobeto lortzen badugu”…” Aurtengo emaitza
bikaina ikusita urtero errepikatzeko asmoa dugu.”

Guaixe Sakanako Astekaria 2015-01-16

Mikel Markez: “Trikitixa hitzaren etimologiari begiratuz gero badi-
rudi trikiti-trikiti-trikiti onomatopeia hortatik datorrela. Hori gehiago
izango litzateke erlazionatua agian panderoarekin, edo kriskitinekin
edo beste perkusio tresnekin, soinu txikiarekin baino. Trikitixa deitu
izan zaio alde batetik errepertorioari, “horrek trikitixa jotzen du!”
orokorrean; fandango, arin-arin, kalejira eta abar. Bestetik, “horrek
trikitixa jotzen du” akordeoia bera, soinu txikia jotzen du. Baina baita
ere badago pieza klase bat, erritmo konkretuarekin eta gainera kan-
tatua dena, eta horri ere trikitixa esaten zaio. Trikitixa gauza askori
esaten zaio; trikitixa esaten zaio baita ere trikiti bikoteari.”

Euskadi Irratia, Norteko Ferrokarrila saioa 2015-02-07

Maider Zabalegi: 

Alaitz eta Maider itzuliko bazinate estadioak beteko zenituzkete? Gal-
derari erantzunez: 

“Uffa…estadioak bete ez dakit…baina animatzen saiatuko ginate-
ke!”…”90eko hamarkadako urte haiek oso politak izan ziren guretzat,
urte bat esatea zaila egiten zait. Bultzada eman zigun 98an lehenengo
diska grabatu izanak, 17 eta 18 urterekin, gazte-gazte ginela.”…”Behin
plazak utzi genituenetik ama izan naiz eta orain jarraitzen ditudan plazak
beste modu batekoak dira.”… “Ez geneukan look zehatz bat, baina gogo-
an dut bai Alaitz eta baita ni ere beltzez asko janzten ginela, beltza
genuen oso gustuko garai hartan.”

Euskadi Irratia, Hiri Gorrian saioa 2015-02-13

Inauterietako mozorro
bitxi bat ikusgai izan da
sarean. Hurrengo urteari
begira badago ideia
nondik hartu! 

PANDERO IKASTAROA OÑATIN

Lizargarate trikitizale elkarteak antolatuta, “Izer”-en
eskutik pandero ikastaroa izango da Oñatin lau
larunbat goizetan: martxoak 28, apirilak 11, apirilak
18 eta apirilak 25. Ikastaroa doakoa izango da eta
izena emateko lizargarateelkartea@gmail.com
helbidera idatzi behar da. Parte hartu ahal izateko,
beharrezkoa da panderoaren oinarrizko ezagutza
izatea.

www.trikitixa.net · www.trikimailua.com
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KEPA JUNKERAREN ERAKUSKETA ZABALIK
Kepa Junkerak erakusketa zabalduko du Bilboko Alondegian martxoaren 25ean goizeko 12:00etan eta maiatzaren 3ra arte
zabalik egongo da bisitarientzat. Erakusketaren izena “El fuelle viajero-hauspo bidaiaria” da eta bere 35 urteko musika ibilbi-
dea azalduko du.

Bestetik, apirilaren 2an “Kepa Junkera eta Sorginak” emanaldi berezia eskainiko du Bilboko Alondegiaren atrioan, ilunabarreko
20:00etan. Sarrera doakoa izango da eta EITB-k grabatuko du.

Urtarrilaren 17an ospatu zen Nafarroako I. Trikiti jaialdia
Altsasuko Iortia kultur gunean. Sarrera guztiak aurretik
salduta, oso erantzun ona izan zuen jaialdiak eta antola-
tzaileek balorazio positiboa egin dute; urtero errepikatze-
ko asmoarekin. Betiko estiloa eta molde berriak izan ziren
entzungai, tartean sorpresa bat baino gehiago izan zirela-
rik. Bikote bakoitzak hiruna pieza eskaini zituen eta hauek
izan ziren parte-hartzaileak: Tapia eta Leturia, Alaitz Telle-
txea eta Arkaitz Miner, Xabier Etxaniz eta Ainara Saizar,
Izer eta Ines Osinaga, Elizagoien Ahizpak, Eneko Dorron-
soro eta Aiora Urdangarin eta Gozategi. Aurkezle lane-
tan Anjel Alkain aritu zen eta jaialdiari “gatza eta piperra”
jarri zion. Egunari bukaera emateko 90 lagun inguru
elkartu ziren afaltzeko eta trikiti doinuek goizaldera arte
iraun zuten.

Martxoaren zortzian, Adunan egindako Batzar Nagusiak,
iazko balantzea egin eta 2015erako egitasmoak onartu ditu.
Gauzatuko diren proiektuen azalpena duzue jarraian, Euskal
Herriko Trikitixa elkartearen lan ildo nagusienetan banatuta.

DOKUMENTAZIOA:
– Dokumentazio zentroa osatzen eta aberasten jarraituko

du Elkarteak, trikitixarekin lotura duen guztia gordez.

– Soinuaren liburutegia bildumako 11. alea argitaratuko du
2015ean Trikitixa Elkarteak. Aristerrazuri eskainitako libu-
ru-diskoa Joxe Mari Iriondok idatziko du.

– Elkarteak, trikitixaren historia islatzen duten balio handiko
hainbat argazki ditu gordeta artxiboan. Horiek plazaratze-
ko asmoz, argazki liburu interesgarri bat argitaratuko du
aurten.

– “Trikitixa eta generoa” gaiaren inguruan azterketa egingo du. 

– Soinu zaharrak bildu eta estudioko argazkiak aterako zaiz-
kie, dokumentatuta geratu daitezen. 

TRANSMISIOA ETA IRAKASKUNTZA:
– INPERNUKO POZA JARDUNALDIAK. Sorkuntza eta

inprobisazioa izan zuten ardatz 2014an izandako jardu-
naldiek. 2015eko jardunaldien gaia zehazteke dagoen
arren, Donostian izango dira iraileko lehenengo astean. 

– TRIKITI TOPAKETAK. Aspaldian ez bezala, aurten trikiti
topaketa batzuk burutzeko asmoa dago. Oraindik zehaztu
gabe dago non egingo diren eta zein formatu izango
duten.

– ZENBAKI BIDEZKO PARTITURAK sortu eta www.triki-
mailua.com-en zintzilikatuko dira.

KOMUNIKAZIOA, HEDAPENA ETA ZERBITZUAK:
– SAN JOSE JAIALDIA. Martxoaren 21ean egingo da

Azpeitiko Soreasu Antzokian. Xehetasun gehiago aurre-
neko orrialdean.

– GEURE KOLKOTIK 2015. Pieza berrien bildumako sei-
garren alea kaleratuko da aurten. Partaideak honakoak
izango dira: Laja, Martin, Tapia eta Zabale. Aurreko alee-
tan bezalaxe, trikitixa eta perkusioa uztartuko dituzte,
bakoitzak hiruna pieza berri grabatuz.

– AUDIO PRODUKZIOAREN SALMENTA ELEKTRONI-
KOA. Elkarteak, orain arte sortutako audio produkzioa
interneten zabaltzea erabaki du. Iaz www.trikititxa.net
webguneko dendan jarri genituen guztiak entzungai. Aur-
ten ordea, plataforma digital ezberdinen aukerak aztertu-
ko dira. 

ZUZENDARITZA. Zuzendaritza taldea honela
geratuko da: 
Lehendakaria: Agurtzane Elustondo

Lehendakari ordea: Iosu Arrizabalaga “Izer”

Idazkariak: Maider Jauregi eta Eneritz Gorrotxategi

Diruzaina: Juanjo Manterola

Bokalak: Aritz Alustiza, Andoitz Antzizar, Eneko Dorronsoro,
Joseba Tapia eta Itsaso Elizagoien.

Aipatutako egitasmoez gain, Elkarteak webguneen eta
Altzaporruren bidez zabalduko du bere berri, eta jakina, triki-
tilari zein trikiti zaleei zerbitzu ezberdinak eskaintzeko prest
izango da. Urte amaieran Durangoko Azokan ere parte har-
tuko du.

2014KO BALANTZEA ETA 2015ERAKO EGITASMOAK ONARTU DITU 
URTEKO BATZAR NAGUSIAK

IÑAKI PLAZA: “Ekhi” Live DVD 
Iñaki Plaza trikitilariak EKHI diskoaren edizio berria kaleratuko du zuzeneko
DVD batean. Ekhi duela 3 urte hildako bere semea da eta gertaera horrek
eragindako bizipenak kontatzen ditu diskak. DVD-an, Iñakik azken urte haue-
tan bizitutakoak hobeki ulertzen lagunduko duten azalpenak ematen dira.
Warner musika etxearekin aterako du lan hau eta martxoaren bukaerarako
egongo da salgai ohiko dendetan. Diskaren edizio berrian 11 kantu daude
eta zuzeneko DVD-an 14. Zuzenekoa denez, Ion Garmendiarekin egindako
“20 hatz proiekt” (2009) laneko abesti batzuk ere agertuko dira. Kolabora-
tzaileen artean, besteak beste, Coral Vados (dantza flamenkoarekin), Ialma
taldeko neskak (panderojoleak, Bruselakoak), Xabier Zeberio biolinarekin,
Anton Latxa, Kike Gutman eta hainbat dantzari aritu dira: Ioritz Galarraga,
Nerea Ezenarro, Jon Arzuaga eta Izaro Otaegi.
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TAPIA ETA LETURIA TALDEA
Otsailaren 28an, Usurbilgo Sutegi kultur etxean, Tapia eta Leturia tal-
deak bi emanaldi eskaini zituen Kilometroen alde: bata arratsaldeko
19:00etan eta bestea gaueko 22:00etan. Tapia eta Leturiaren diskogra-
fiari errepasoa eman zioten Arkaitz Miner (bibolina eta gitarra akustikoa)
eta Jexux Aranburu (teklatua) taldekide ohiekin. Amaia Orejaren eta Kris-
tina Solanoren laguntza ere izan zuten emanaldi hauetan. Tapia eta Letu-
ria taldeak lau urte daramatza oholtzetatik kanpo. Oraingoan ordea, Kilo-
metroen aitzakian berriz ere elkartu eta bi emanaldi bikain eskaini
zituzten. Usurbilera gerturatzerik izan ez zuenak, maiatzaren 24ean Urdi-
ñarben (Zuberoan) emanaldi hau ikusteko beste aukera bat izango du. 

ELUSTONDO ANAI-ARREBEN
DISKOA

Elustondo trikitilariek euren lehen diskoa kaleratuko dute maiatzaren erdial-
dean. Diskoak 14 kantu biltzen ditu, horietako gehienak Martin Aginalderen
piezak dira. Bada tartean ordea, Kepa Junkeraren kantu bat, baita Elustondo
anai-arrebek gustuko duten pieza baten bertsio bat ere. Kolaboratzaile eza-
gun ugari izango ditu lan berri honek, besteak beste: Kepa Junkera, Natxo de
Felipe, Xabier Berasaluze “Leturia”, Estitxu Pinatxo eta abar luze bat. Letragi-
leak berriz, Xabier Amuriza, Nerea Elustondo, Axier Iriondo eta Joxe Luis
Padrón izan dira. Dagoeneko bukatu dituzte Elkar estudioko grabaketa lanak
eta pozik geratu dira emaitzarekin. 
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