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Musika Bulegoa Sarien 
bigarren edizio honetan 
Ramon Lazkanoren, Juan 
Ortizen, Elena Setiénen,  
Ruper Ordorikaren musika-
lanak eta  Zuhainpeko 
Soinuak- ahozko 
transmisioa- ikuskizuna 
saritu ditu lehiaketak. 
E.H.M.B.E sari berezia 
“Jazzargia” elkartearentzat 
izan da eta Etxepare Euskal 
Institutua Musika Saria Berri 
Txarrak taldearentzat.

Donostia, 2017ko azaroaren 20ean.

 

Ramon Lazkanoren (Festival d´Automne 
à Paris-Portrait)  zuzeneko lanak, 
Zuhainpeko Soinua- Ahozko transmisioa- 
ikuskizunak eta Elena Setién (Dreaming of 
Earthly Things), Juan Ortiz (Winter Tales) 
eta Ruper Ordorikaren (Guria Ostatuan) 
azken lanek jasoko dituzte MUSIKA 
BULEGOA SARIAK. 

E.H.M.B.E sari berezia Jazzargia elkarteari 
eman zaio “Jazz uhinak hirian barrena” 
proiektuagatik eta ETXEPARE EUSKAL 
INSTITUTUA MUSIKA SARIA 2017 Berri 
Txarrak taldearentzat izango da.

EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGO 
ELKARTEAK (E.H.M.B.E) gaur 
eman ditu ezagutzera, Miren Arzalluz 
Etxepareko Zuzendariak, Elena Setiének 
musikari sarituak, eta Myriam Miranda 
E.H.M.B.E-ko presidenteak eskeini duten 
prentsaurrekoan, sarien bigarren edizio 
honetan aurkeztu diren 67 proposamenen 
artean nabarmendu diren musikari, 
sortzaile eta interpreteen izenak. Sari 
banaketa azaroaren 29an arratsaldeko 
19:00tan  Donostiako Musikenen izango 
dela aurreratu dute.
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Etxepare Euskal Institutua 
Musika Saria 2017

Aurten lehenengo aldiz Musika Bulegoak 
eta Etxepare Euskal Institutuak, Musika 
Bulegoa Sarietarako ere indarrak batu dituzte, 
Euskal Herriko musikaren hedapenerako 
bi erakundeen arteko elkarlanean pausu bat 
haratago emanez. 

 “Sariketaren helburuak, bi erakundeen 
xedearekin bat datozenez Euskal Herriko 
musikaren kalitatea aitortzearen erronka 
honi ordezkagarritasun zabalagoa emango 
diogulakoan gaude” esan dute gaurko 
prentsaurrekoan.

Etxepare Musika Sariak azken 3 urtetan 
euskal musikaren nazioarteko zabalkundean 
nabarmendu den Euskal Herriko sortzaile, 
interprete- bakarlari zein taldeak- edo 
musikagile baten lana aitortzeko xedea du. 
Saritutako lanaren izaerari dagokionez, guztiz 
edo nagusiki euskaraz garatua izan diren lanak 
aitzat hartuak izan dira: baita hizkuntzarik 
gabeko lanak era baloratu dira eta musika estilo 
korronte anitzeko proiektuak aztertu dira.

Berariaz eratutako epaimahai 
independiente batek aztertu eta aukeratu 
ditu aipaturiko musikarien eta artisten 
lanak, 2016 ko irailaren 1etik 2017ko 
abuztuaren 31 bitartean kaleratutako musika-
lanen artean. 
Hainbat musikarik eta E.H.M.B.E-ko bazkideek 
parte hartu duten barne-prozesu batean 
proposatuak izan dira saritutako lan horiek.
Etxepare Euskal Instituta Musika Saria 
baloratzeko Etxepare beratako ordezkari bat 
gehitu zaio epaimahaiari.

Honako hauek izan dira epaimahaikideak: Jon 
Bagüés, Eresbil musikaren euskal artxiboko 
zuzendaria; Aintzane Cámara, EHUko Musika 
Didaktikako irakaslea; Edurne Ormazabal, 
EITB-ko arlo komertzialeko zuzendaria; Yahvé 
M. De la Cavada, musika kritikaria; Ixiar Uria, 
musikagintzan jakitua; Kistiñe Solano,trikitilari 
eta musika irakaslea; Suso Saiz, musikari eta 
ekoizlea eta José Miguel López, Radio 3eko 
Discópolis saioko zuzendaria.

Epaimahaiak lana sortu, interpretatu eta 
ekoizteko jardunari (ikerketa, interpretatzeko 
teknika, lana konposatzeko teknika, grabazioa 
eta abar) erreparatu dio nagusiki eta baita, 
jakina, azken emaitzari ere. Horretarako, 
hainbat balorazio-erreferentzia erabili 
ditu: berrikuntza, originaltasuna, indarra, 
potentzialtasuna, sotiltasuna, sentsibilitatea, 
esperimentazioa, sonoritatea, estilo-estetikak 
eta artworka, besteak beste.  

“ Ez da lan erreza izan, aurkeztu diren 
proposamen guztien kalitatea haundia izan 
da eta” azaldu dute.  Myriam Mirandak 
epaimahaiak aitortu dituen lanak “Euskal 
Herriko musika esparruan  dagoen 
kalitatearen erakusle bikainak direla” esan du.

Honako hauek izan dira  Musika Bulegoa 
Sarien bigarren edizioko lan sarituak:
•	- Ramon Lazkano (Festival d´Automne à 

Paris-Portrait)  zuzeneko lanagatik
•	- Juan Ortiz “Winter Tales” diskoagatik
•	- Elena Setién “ Dreaming of Earthly Things” 

diskoagatik
•	- Ruper Ordorika “Guria Ostatuan “ 

diskoagatik
•	- Zuhainpeko Soinuak. Ahozko transmisioa , 

ikuskizuna
•	- Berri Txarrak. Etxepare Musika Saria 
•	- Jazzargia  Kultur eta Musika Elkartea 

E.H.M.B.E sari berezia 
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Epaimahaiaren akta  
eta saritutako lanak

Ramon Lazkano, “Festival 
d´Automne à Paris-Portrait” 
zuzeneko lanagatik

Konpositoreari buruzko datuak: 

•	 Konposizioa ikasi zuen Donostian, Parisen 
eta Montrealen

•	 Egoile izan da Espainiako Gazteen 
Orkestra Nazionalarekin, Estrasburgoko 
Musica festibalean eta 2e2m musika 
taldearekin

•	 2001 eta 2011 bitartean bere Igeltsoen 
Laborategian egin zuen, zenbait zikloetan 
multzokatzen diren ganbera musika lanen 
kolekzioa, Jorge Oteiza eskultorearen 
“laborategi esperimentalaren” kontzeptuan 
oinarriturik eta bereziki klarionarenean, 
inskripzio, higadura eta haurtzaroari lotutako 
gaitzat harturik; Laborategiaren asmo 
estetikoa Mugarri (2010) lanean burutu zen 

•	 Intertestualitate, isiltasun eta soinuaren 
esperientziarekiko arreta sendotuz 
sortutako lanak:
•	 Ilunkor(Euskadiko	Orkestra	
Sinfonikoaren	enkargua)

•	 Hauskor(Madrilgo	Erkidegoko	
Orkestraren	enkargua)	

•	 Ortzi	Isilak(Orquesta	Nacional	de	
Españaren	enkargua).	

•	 2012ko	ekainean,	Bavierako	Irratiko	
Orkestra	Sinfonikoak	Peter	Eötvösek	
zuzendurik	Ilunkor	jo	zuen	Municheko	
Musica	Viva	saioetan	

•	 2014ean	Veneziako	Biennaleak	Ortzi	
Isilak	aurkeztu	zuen	Shizuyo	Oka	eta	
Euskadiko	Orkestra	Sinfonikoarekin	José	
Ramón	Encinarrek	zuzendaritzapean.	

•	 Kairos	Music-ek	cd	monografiko	bat	
argitaratu	zuen	hiru	lan	aipagarri	
hauekin	(Ilunkor,	Ortzi	Isilak,	Hauskor).		

Saritutako lanari buruzko datuak: 

•	 2016ko Festival d´Automne á Paris 
jaialdian estreinatu zen

•	 Ravelen azken urteak hizpide dituen 
Jean Echenozen Ravel eleberrian 
oinarritua

•	 Ravel operaren eszenen aurrerapena

Epaimahaiak aintzatetsitako 
merezimenduak:

•	 “Konpositorearen lanaren eta ibilbidearen 
balio handiko proposamena da Parisen, 
2016ko Festival d’Autonmen eskeini 
ziren kontzertuak. Jean Echenozen Ravel 
(Eszenak) lanean oinarrituta, Lazkanoren 
opera proiektua erakusten da”

•	 “Ravel (Eszenak) operaren eszenen 
aurrerapena, lehen aldiz Lazkanok garatu 
duen generoa.Oteizatar bildumaren 
aurkezpena ganbara laborategi moduan, 
Europako kultura jaialdi aipagarrienetako 
baten babes eta aitortzarekin Portrait 
moduan” 

Foto: O
livier Roller
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Zuhainpeko Soinuak. Ahozko 
Transmisioa. Zuzeneko lana

Saritutako lanari buruzko datuak: 

•	 Mireia Gabilondok zuzendutako 
ikuskizuna

•	 Ahozko transmisioaren ideia nagusi
•	 Zuberoako musikaren adierazle
•	 Jean Mixel Bedaxagar eta Juan Mari 

Beltran beste hainbat musikarirekin batera 
oholtzan: Mixel Etxekopar, Sacha Standen, 
Mathieu Mendizabal, Pierre Vissler, Ander 
Barrenetxea edota Aitor Beltran

•	 Melodia berriak euren erro 
tradizionaletatik abiatuta

Epaimahaiak aintzatetsitako 
merezimenduak:

•	 “Zuberoako kantu tradizionalaren 
difusiorako topagune aipagarria, ikuskizun 
zirraragarria eskaintzen duena, bere 
ordezkari garrantzitsuen bitartez” 

•	 “Lan kolektibo interesgarria. esplorazioa 
eta tradizioa eskutik doaz; melodia 
zaharrek bide berriak aurkitzen dituzten 
proposamen ausarta da” 

•	 “Zuzeneko ederra, originala, euskal 
musika, soinu tradizionalak eta euskal 
instrumentu desberdinak ezagutarazteko 
proiektu ederra. Nortasun handia du”

•	 “Primeran osatutako ikuskizuna, 
tradizioan oinarritutakoa. Oso onak 
dira eta ikusleak gustuko ditu. Ezagutza 
haundiko eta gustu oneko lana. Hitz 
batea, bikaina”  

•	 “Disziplina anitzeko proiektua, oso ongi 
antolatua, arriskutsua eta originala. Euskal 
Herriko musika eta kulturaren alderdi 
ezberdinak erakusten ditu. Ikerketa eta 
hausnarketa lan asko dagoela sumatzen da 
eta hori argi ikusten da proiektuan” 
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Juan Ortiz, “Winter Tales” 
diskoagatik

Musikariari buruzko datuak:

•	 Jazz musikaria
•	 Oso txikitatik izan du musikarekin lotura, 

egun Japonian bizi da
•	 2011 David Ruiz eta Borja Barruetakin 

jazz hirukotea osatu zuen Madrilen
•	 2012an “Life is Too Short” diskoarekin 

saritua BBK Jazz-en “Urteko Jazz 
Disko Onena”

•	 Mundu guztiko jaialditan parte hartu du, 
besteak beste: Festival de Jazz de Getxo 
(Getxo), Jazzaldia (Donostia), Peace 
Festival (Calcuta, India), Jazzmandu Jazz 
Festival (Katmandu, Nepal), Flamenco-
Jazz Day(Dhaka, Bangladesh), Theatron 
Festival (Munich, Alemania), New Years 
Eve at Paradiso Club (Amsterdam, 
Holanda), Saint Paul Jazz & Soul Festival 
(Saint Paul, Francia) o Saint-Jean-de-Luz 
Jazz Festival (San Juan de Luz, Francia) 

Saritutako lanari buruzko datuak:

•	 Bilbon aurkeztu zuen pasa den maiatzan
•	 Erritmo elektronikoak eta jazz-a 

nahasten dira
•	 Ortiz bera da bere banda: berak 

aukeratzen momentuan ditu erritmo, 
melodia, baxu eta soinuak. 

•	 Ondorengo materiala erabili du diskoa 
grabatzeko: Prepared Upright Piano 
(perkusio, sokei edo teklatuari elementu 
ezberdinak jartzen dizkio melodia 
ezberdinak eskuratzeko), Rhodes Mk I, 
Juno 106, Chorus Echo RE-501, Roland 
TR-8, Hammond Organ X5, Moog Mother 
32 eta Ableton Push 2. 

Epaimahaiak aintzatetsitako 
merezimenduak: 

•	 “Lan interesgarria, berriztatzailea eta 
originala. Piano interpretazio oso ona du”

•	 “Gustu handiz egindako lana dela 
antzematen da, erabat fina da. Pianoa 
zein azkar jo dezaken erakutsi beharrik 
ez du, gauza jakina da, oso ederra da. 
Dudarik gabe Japonekin daukan loturak 
eragin handia du bere lanean eta onerako 
gainera” 

•	 “Xumetasun delikatua, fina, leuna” 
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Elena Setién, “Dreaming of Earthly 
Things” diskoagatik

Musikariari buruzko datuak:

•	 Abeslari, sortzaile, inprobisatzaile eta 
moldatzaile donostiarra

•	 Bi hamarkada igaro ditu nazioartean eta 
berriro itzuli da Donostiara

•	 Disko ezberdinak kaleratu ditu: lau Little 
Red Suitcase bikotearekin, “Twelve Sisters” 
bakarlari gisan eta kaleratu berri duen 
“Dreaming of Earthly Things”.

•	 2008, 2009, 2012 eta 2013an Danimarkako 
grammietan izendatua egon da

•	 2009an Danimarkako Arteen Ministerioko 
saria jaso zuen “Temporarily Out of 
Order” diskoagatik

•	 Europan eta mundu osoan zehar 
kontzertuak eskaini ditu, besteen artean: 
Copenhagen Jazz Festival, Berlin Jazz 
Festival, Grenoble Jazz Festival, Moers 
Festival, London Jazz Festival, Natjazz 
Bergen, Otawa Jazz Festival eta Rochester 
Jazz Festival. 

Saritutako lanari buruzko datuak:

•	 2017ko Donostiako Jazzaldian aurkeztu 
zuen diskoa San Telmo Museoan

•	 Pop sofistikatua jazz ikutuekin
•	 Mikel Azpirozekin batera ekoiztu du
•	 Würlitzer pianoak, Moog sintetizadoreak 

eta Hammond organoak eskaintzen dituen 
aukerak Karlos Arancegui bateriaren 
doinuekin nahasten dira 

Epaimahaiak aintzatetsitako 
merezimenduak:

•	 “Pop sofistikatua, ahots harmoniatsua, 
orekatua, jazz ikutuarekin”

•	 “Ekarpen berriak sumatzen dira, ez da 
gaur egungo joereri egokitzen, sortzaile 
oso interesgarria”
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Ruper Ordorika “Guria Ostatuan” 
diskoagatik

Musikariari buruzko datuak:

•	 Euskal abeslaria, musikari berritzailea
•	 Rock anglosaxoia eta pop-a abiapuntu, 

nahiz eta beste musika estiloak ere 
uztartu dituen 

•	 Euskal kantagintzak eman duen 
bakarlaririk enblematikoena

•	 Lau hamarkada musika arloan, 1980-2017: 
hogeita hiru disko eta ehunka kontzertu 
txoko guztietan

Saritutako lanari buruzko datuak:

•	 2016ko azaroan kaleratu zuen
•	 Musikariraren pertsonalitatea azaleratzen 

du poesia eta musika uztartuz
•	 Atmosfera klasiko eta kontenporaneoak 

sortzen ditu, abestiei nortasun hilezkorra 
emanaz

•	 Kontrabaxua, soul teklatua, Van Morrison 
bateria eta Joseba Sarrionandiaren, Eva 
Linazasororen eta Gary Snyderen letrak 
nahasten dira diskoan

Epaimahaiak aintzatetsitako 
merezimenduak:

•	 “Lan sakona eta ederra. Bere 
pertsonalitatea azaleratzen da, leuntasunez 
betetako poesia eta musika honetan. 
Konposizio teknika ere landua eta kalitate 
handikoa”

•	 “Kalitate zaindua eta konposizio 
ekilibratua” 
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EHMBE sari berezia: Jazzargia 
Kultur eta Musika Elkartea, 
“Jazz uhinak  hirian barrena” 
proiektuagatik

Elkarteari buruzko datuak: 

•	 Duela hamabi urte inguru sortu zen elkartea
•	 Gasteiztar gizartean jazz-a sustatzen duen 

elkartea
•	 Jazz-a publikora hurbildu eta euskal jazz 

musikoen parte hartzea bultzatzea  du xede.
•	 Jazz-aren historia zabaldu eta hurbiltzea 

helburu

Saritutako lanari buruzko datuak:

•	 Gasteiztar gizartean hamabi urteko 
ibilbidea duen proiektua

•	 Jazz-aren historia zabaldu eta hurbiltzea 
helburu, ehun urtetik gorako musikan 
interesa duen ororetantzat

•	 Ondorengo gaiak lantzen dira programa 
monografikoen bidez: garaiak, estiloak, 
musika-tresna garrantzitsuenak, teknikak, 
ahotsak, historiako talde edo konpositore 
eraginkorrenak

Epaimahaiak aintzatetsitako 
merezimenduak:

•	 “Elkartearen ibilbide osoan zehar egindako 
formakuntza, zabalkunde eta sustapen 
lanagatik”.

•	 “Jazz uhinak hirian barrena” proiektuak  
2017an hamabi urte bete ditu.Eskaintzen 
dituzten zikloetan urteko 4.992 ikusle izan 
dituztelarik. 2006tik 460 musikarik jo dute 
Vitoria-Gasteizko Jesús Guridi Musika 
Eskolaren eszenatokian.” 

•	 Zuzeneko lau diska grabatu dituzte 
eta  hauen irabazia osoa GKEetara 
zuzendu dute: “In Memory of CHET 
BAKER” Minbizidun Haurren Gurasoen 
Elkartea (ASPANAFOHA); “JONI 
MITCHEL-en oroimenez” Bular 
eta beste Minbizi Ginekologikoen 
bat duten Arabako Emakumeen 
Elkartea (ASAMMA); “BIG BAND 
& COMBOS” Arabako ELA Elkartea 
(ADELA) eta “ABOUT THE BEATLES” 
Euskadiko  Itsas Salbamendu 
Humanitarioa  (SMH)

 
Hainbat “OHOREZKO MAKILA” eman 
dituzte:Juan Claudio Cifuentes 
“Cifu” (RNE, Radio Clásica), Pedro 
turralde (Músico) Miguel Martín (Jazzaldia 
Donostia) Pablo Zuñiga (Kazetaria) Iñaki 
Añua (Vitoria-Gasteizeko Jazz 
Festibala) Iñaki Saitua (Getxoko Jazz 
Festibala ), eta azkenik Antonio Muñoz 
Molinak (Idazlea)  jasoko du.
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Etxepare Euskal Institutua Musika 
Saria: Berri Txarrak taldeari. 

Musika taldeari buruzko datuak: 

•	 1994an Lekunberrin sortutako rock taldea, 
nahzi eta zaila izan estilo bakar batean 
sailkatzea

•	 Orotara zortzi disko, bilduma lan bat eta 
dokumental bat argitaratu dituzte

•	 Bi hamarkada hauetan taldea gauza izan 
da entzulego zabala ezustean harrapatu eta 
etengabe bide berriak irekitzeko

•	 Mundu osoan zehar eskaini dituzte 
kontzertuak:
•	 Europa eta Hegoamerikan bira osoak 

egin ditu Rise Against taldearekin 
batera, Deftones edo Sick Of It All 
taldeentzako atarikoak egin 

•	 Musika jaialdi erraldoietan aritu dira 
(Hellfest -Frantzia-, Fuji Rock -Japonia-, 
South By Southwest -USA-, Canadian 
Music Fest -Kanada-, Wilwarin 
-Alemania-, Resurrection -Galiza-, Viña 
Rock, Sonorama Ribera -Espainia-, 
EHZ, Azkena Rock Festival, Bilbao BBK 
Live -EH

•	 Erresuma Batuan, Estatu Batuetan eta 
Asian barrenn hainbat bira egin dituzte

•	 Gorka Urbizuk (Ahotsa eta gitarrak), 
David Gonzalezek (Baxua) eta Galder 
Eizagirrek (Bateria) osatzen dute taldea

Epaimahaiak aintzatetsitako 
merezimenduak:

•	 “Berri Txarrak taldea aitzindari izan 
da Euskal Herriko musika eta euskara 
nazioarteko rockaren goi-mailako 
eremura eramaten” 

•	 “Europa, Hego eta Ipar Amerika eta 
Asian puntako taldeen atarikoak  egin 
dituzte; bakarkako biretan zein jaialdi 
erraldoietan. Berri Txarrak taldeak bazter 
guztietako entzuleak hunkitu ditu. Baina 
ez die inork ezer oparitu: musika egitea 
kantuak sortu, furgonetan sartu eta hango 
edo hemengo oholtzan izerditzea dela 
diote. Eta horretan dihardute” 

•	 “Kalitatezko musika, eta euskara hutsez 
egindakoa gainera, unibertsala dela 
erakutsi digute guri eta munduari. Eta 
horixe da aitortu nahi dieguna” 
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Epaimahaiaren osaera

Epaimahaia osatzen duten zortzi lagunak EHMBEren zuzendaritza-batzordeak proposatu 
eta aukeratu zituen.

Jon Bagüés

Eresbil musikaren euskal artxiboko zuzendaria, AIBM – Musikako liburutegi, artxibo eta 
dokumentazio-zentroen nazioarteko elkarteko lehendakariordea, Musikasteren zuzendaria eta 
musika-artxiboetan aditua da; euskal eszena eta musika-ekoizpena ondo ezagutzen ditu eta 
eskarmentu handia du balorazio-batzordeetan eta epaimahaietan.

Aintzane Cámara

Musikari bizkaitarra. Filosofia eta Hezkuntza Zientzietan lizentziatu zen Deustuko 
Unibertsitatean, 1981ean. Musikako goi-mailako ikasketak eginak ditu, Musikologia, Musika 
Pedagogia eta Solfeoa, Laguntza eta Transposizio espezialitateetan, Donostia eta Bilboko 
Kontserbatorioetan. Halaber, Piano irakasle titulua lortu zuen Bilbokoan eta musika- 
irakasle gisa jardun du Lehen eta Bigarren Hezkuntzan. Eusko Ikaskuntzaren Musika saileko 
lehendakaria-ohia eta Musiker. Musika Koadernoak bildumako zuzendaria 1996tik Aurrera.
1994-1995 ikasturteaz geroztik EHUko Irakasle Eskolako irakaslea da. Musikaren eta sorkuntza 
garaikidearen ikerketan aditua.

Yavhé M. De La Cavada

Jazza eta Amerikar Musika lantzen duten talde batzuetako kidea da, idazlea eta musika- 
kritikaria (El País, Jazzaldia, Cuadernos de Jazz, Mondo Sonoro, Rolling Stones). Bilboko La 
Riberako goizeko jazz-saioak programatzen ditu. Euskal musika-eszena ezagutzen du.

Edurne Ormazabal

Komunikatzailea da, musikazale eta zinemazale amorratua. Gaur egun EITBko Arlo 
Komertzialeko zuzendaria da, eta esatari, kazetari eta aurkezle lanak ere egiten ditu. Lehiaketetan 
eta jaialdietan eskarmentua du, besteak beste, Donostiako Zinemaldian eta Euskadi Gaztea sarien 
banaketan aritu izan da eta baita balorazio batzorde eta epaimahaietan ere.
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Ixiar Uria

Musika arloko kazetari gisan urte askotan aritu da, EITB-ko hainbat musika saiotan parte hartu 
du. Musikazale amorratua. Euskal Herriko hainbat ekoiztetxetan lan egin du, komunikazio eta 
zuzeneko ekitaldiak antolatzen bereziki. Euskal Herriko musikagintzan aditua.

Kistiñe Solano

Trikitilaria eta gaur egun musika irakaslea. Fermin Muguruzarekin ibilitakoa eta M-n Ezten eta 
KS taldeen sortzailetako bat. Euskadi Gazteako maketen lehiaketako irabazlea. Euskal Herriko 
hainbat musikariekin lan egin du.

Suso Saiz

Abangoardiako musikari eta ekoizlea. Ibilde luze eta ugaria du Saizek musika arloan. 
Espainiako New Age musika arloko aintzindaritzat hartua izan da musika sektorean. Bere 
ibilbide luze eta profesionalagaik sari eta izendapen ugari jaso izan ditu, besteak beste: Goya 
Sariak, Zinebi… Euskal Herriko herri musikarekin lotura berezia izan du eta bertako musikari 
askoren lanetan parte hartu du musikari eta ekoizle bezala.

 
José Miguel López

Radio 3 eta Radio Nacional de España-n 30 urtetan kazetari lanetan ibilitakoa. Discopolis 
saioko zuzendaria. Musikazale eta kritikari ospetsua. Nazioarteko hainbait jaialdi eta sariketa 
desberdinetako balorazio batzordetan parte hartut du. 2006. urtean Musika Akademiak 
Komunizao Arloko Ohorezko saria aitortu zion.
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Euskal Herriko Musika 
Bulegoa -EHMBE-

Musika Bulegoak duela bi urte ekin zion bere 
bideari, EHMBE –Euskal Herriko Musika 
Bulego Elkartea– sortuta eta erregistratuta. 
Elkarte zabala da, euskal musikaren barruan 
eta inguruan lan egiten duten eragile guztiei 
irekia. Musika Bulegoaren helburuak eta 
jarduera-ardatzak, funtsean, Euskal Herriko 
musikaren eta, oro har, musika-jardueraren 
balioa nabarmentzea da. Horretarako, 
zerbitzuak eta sektore-mailako lankidetza 
garatzen ditu.

Musika Bulegoa Sariak 
lehiaketaren jatorria

Duela urte batzuetatik hona, euskal musika- 
eszenako hainbat eragilek eztabaidatu dute 
sektore-foroetan Euskal Herriko musika eta, 
oro har, musikarien eta musika-sektoreko 
gainerako eragileen lana aitortzeko aukera 
eta komenigarritasuna. Musika Bulegoa 
sortu zenean, sariketa bat sortzeko 
bideragarritasunari buruzko azterketa eta 
eztabaida areago sustatu zen eragile horien 
artean. 2016ko hasieran, EHMBE elkarteak 
Musika Bulegoa Sariak sortzea erabaki zuen. 
Horixe izan zen, hain zuzen ere, Musika 
Bulegoak 2016an jorratutako proiekturik 
garrantzitsuenetakoa.

Lehiaketa zeharkako proiektu anitz eta 
aglutinatzailea dela esan genezake, Musika 
Bulegoaren une horretako isla, Euskal 
Herriko musika-proiektuen kalitatea 
ezagutarazteko helburu nagusia duena.

Lehiaketaren  
ezaugarriak

Musika Bulegoa Sariak lehiaketa 
integratzailea, irekia eta plurala izateko 
sortu dira:
•	 Euskal Herriko musika-adierazpen guztiak 

hartzen ditu barne.
•	 Planteamendu eta sentsibilitate anitzei 

erantzuten die.
•	 Musika-agertokiko agente guztientzat da 

interesgarria (musikariak, sustatzaileak, 
diskoetxeak, programatzaileak, 
argitaletxeak, zaleak eta abar).

•	 Musika-agertokiko hainbat publikorekiko 
hurbila. 

Gainera, halako sariketetan ohikoak ez diren 
planteamendu berritzaileak txertatu ditu.

•	 Ez du izaera lehiakorrik, ez baitago 
lehenengorik edo bigarrengorik, onenik 
edo finalistarik. Lan eta obra jakin batzuk 
sarituko dira, horien kalitatea kontuan 
hartuta. Bigarren edizio honetan, zazpi lan 
musikal sarituko dira.

•	 Ez da kategoria estilistikorik egongo; musika 
obrak eta lanak sarituko dira, horien musika 
estiloa dena dela.

•	 Edozein musika-lan mota saritu ahal izango 
da, hura publikoari aurkezteko erabili 
den jarduera-tipologia dena dela; hala, 
sorkuntza-lan bat (grabatua edo ez, formatu 
batean edo bestean) nahiz interpretazio-lan 
bat (kontzertu bat, bira bat eta abar) saritu 
ahal izango da. 
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Lehiaketaren sinesgarritasuna eta ospea 
honako hauetan oinarritzen da: 

•	 Saritutako edukien kalitatea.
•	 Epaimahai plurala eta entzutetsua musikaren 

sektorean.
•	 Musika-agertokiaren zenbait sektoreren 

artean lortutako adostasuna, sariketaren 
filosofiari eta balioei dagokienez.

•	 Galaren eredua, topagune sektorial baten 
gisa planteatua.

•	 Sariek eduki ekonomikoa izango dute, 
sorkuntzarako pizgarri gisa.

Lehiaketaren helburuak

1. Euskal Herrian sortutako eta/edo 
ekoitzitako musikaren kalitatea 
ezagutaraztea, baita musikarien eta 
sektoreko gainerako agenteen jarduera 
ere.

2. Euskal Herrian sortutako eta/edo 
ekoitzitako musikaren ikusgaitasuna 
areagotzea.

3. Publikoa eta, oro har, gizarte osoa gure 
musikaren inguruan sentsibilizatzea.

4. Musika Bulegoa proiektuak honako 
hauekin duen lotura sakontzea: 

•	 Gaur egungo musika-sorkuntzarekin 
eta agertokiarekin.

•	 Sektoreko agenteen jarduerarekin.
•	 Prestakuntza, sentsibilizazio eta 

hedapen jarduerekin eta proiektuekin 
(Musika Bulegoaren jarduera 
ardatzak).

Aurrera egiten 
jarraitzeko izaera

Lehiaketak hazten jarraitzeko eta euskal 
musikaren agertokiko erreferentziazko sari 
gisa finkatzeko bokazioa du.

Era berean, haren bilakaera eta 
autoanalisia etengabeak izango dira, 
eta, aldian behin, egokitzat jotzen diren 
aldaketak egingo dira, hala, deskribatutako 
helburuak lortzeko eta sariketaren 
hasierako balioak bermatzeko.


