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Musika Bulegoa Sarien
hirugarren edizio honetan
Gabriel Erkoreka, Elkano
Browning Cream, Atom
Rhumba, Izaro eta Tosta
Banda proiektuak sarituak
izan dira. EHMBE sari
berezia Juan Mari Beltranek
jasoko du “SoinueneaHerri Musikaren Txokoa”
proiektuagatik eta Etxepare
Euskal Institutua Musika
Saria 2018 Kalakan
taldearentzat izango da.

Gabriel Erkoreka OCNEk (Orquesta y
Coros Nacionales de Españak) eskeinitako
“Carta Blanca”gatik, Tosta Bandaren
“Tosta” proiektua, eta Elkano Browning
Cream taldearen “Bor Bor” , Atom
Rhumbaren “Cosmic Lexicon”, Izaroren
“Eason” diskoak izan dira aitortuak Musika
Bulegoa Sarien hirugarren edizio honetan.
EHMBE sari berezia Juan Mari Beltraneri
emango zaio “Soinuenea- Herri
Musikaren Txokoa” proiektuagatik eta
Etxepare Euskal Institutua Musika Saria
2018 Kalakan taldearentzat izango da.
EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGOA
ELKARTEKO presidentea den Myriam
Mirandak, Irene Larraza, Etxepare Euskal
Institutuko zuzendariak, Maider Beloki,
Iruñeako Udaleko Hezkuntza eta Kultura
Saileko zinegotziak eta Mikel Azpirozek,
Elkano Browning Cream saritutako
taldearen kideak, gaur emandako
prentsaurrekoan ezagutzera eman dituzte
Musika Bulegoa Sarien hirugarren edizio
honetan aitortuak izan diren sarituen
izenak. Sari banaketa datorren astelehena,
azaroaren 19an arratsaldeko 19:00etan
izango da Baluarte Nafarroako Batzar
Jauregia eta Auditorioan,Iruñean.

Iruñea, 2018ko azaroaren 14ean
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Etxepare Euskal Institutua
Musika Saria 2018

Itziar Larrinaga, irakasle eta ikerketa
koordinatzaile Musikenen; José Miguel López,
Radio 3 irratiko Discópolis saioko zuzendaria;
Ainhoa Agirre, EITB-ko kultura eta musika
kazeteria ; Suso Saiz, abangoardiako musikari
eta ekoizlea ; François Maton, Atabal aretoko
zuzendari artistikoa; Errege Belda, musikari eta
musika irakaslea; y Kristine Solano, trikitilari
eta musika irakaslea.

Bigarren urtez jarraian, 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.

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.

“Sariketaren helburuak bi erakundeen
xedearekin bat egiten dute eta honekin Euskal
Herriko musikaren kalitatea aitortzearen
erronka honi ordezkagarritasun zabalagoa
emango diogulakoan gaude”, esan dute gaurko
prentsaurrekoan.
Sari honen bidez, azken hiru urteetan
Euskal Herriko sortzaile batek, interprete
batek (bakarlaria izan nahiz taldea izan) edo
musikagile batek euskal musika nazioartera
eramaten egin duen lana aitortu nahi izan da.
Saritutako lanaren izaerari dagokionez: euskaraz
egindako (guztiz nahiz zati batean) proiektuak
hartu dira kontuan; hizkuntzarik erabiltzen
ez duten lanak ere baloratuak izan dira. Mota
guztietako musika estiloak eta korronteak.

“Ez da lan erreza izan, aurkeztu diren
proposamen guztien kalitatea kontuan hartuta”
azaldu dute. Myriam Mirandak epaimahaiak
aitortu dituen lanak “Euskal Herriko musika
esparruan dagoen kalitatearen erakusle
bikainak direla” esan du.
Honako hauek izan dira hirugarren edizio
honetan saritutako lanak:
1 - Gabriel Erkoreka OCNEk (Orquesta y
Coro Nacionales de Españak) eskeinitako
“Carta Blanca”gatik.
3 - Elkano Browning Cream “Bor Bor”
diskoagatik.
4 - Atom Rhumba “Cosmic Lexicon”
diskoagatik.
5 - Izaro “Eason” diskoagatik.
6 - Tosta Banda “Tosta” proiektuagatik.
7 - Juan Mari Beltran “Soinuenea-Herri
Musikaren Txokoa” proiektuagatik.
8 - Kalakan Etxepare Euskal Institutua Musika
Saria 2018.

Berariaz eratutako epaimahai independiente
batek aztertu eta aukeratu ditu aipaturiko
musikarien eta artisten lanak. Guztira 71
proposamen jasoak izan dira aurten, denak
2017 ko irailaren 1etik 2018ko abuztuaren
31 bitartean kaleratutakoak. Aurtengo
berritasun garrantzitsuena sariketan parte
hartzeko aukera sektore osoari zabaltzea izan
da. Etxepare Euskal Institutua Musika Saria
baloratzeko Etxepareko ordezkari bat gehitu
zaio epaimahaiari.
Honako hauek izan dira epaimahaikideak;
Javier Sagatume, soinu teknikari eta ekoizlea;
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Epaimahairen akta eta
saritutako lanak
Gabriel Erkoreka OCNEk (Orquesta
y Coro Nacionales de Españak)
eskeinitako “Carta Blanca”gatik.
Konpositoreari buruzko datuak:
• Gabriel Erkoreka, Bilbon
jaiotakoa 1969an. “J.C de Arriaga”
Kontserbatorioan ikasketak
egina eta Carmelo Bernaolarekin
Gasteizen, Ohorezko sariak jaso ditu
Konposizioan, Pianoan eta Ganbera
Musikan. 1995ean Londreseko Royal
Academy of Music-en sartzen da bertan
Michael Finnissyrekin konposizio
graduondoko ikasketak egiten ditu
bikaintasunaren Diploma bat lortuz eta
University of Londoneko Master bat,
bereizketa bereziarekin.
• Bere lanak ondorengo lekuetan
interpretatuak izan dira: 2004ean
Veneciako Biennalen, Vienako
Musikverein-en, South Bank Centreen, Londresko ICA-n, Hong Kong
eta Manchester-eko World Music
Days ISCM-n, Sydney-eko “Musika
Berrien jaialdian”, New York-eko
Symphony Space-n, Chigacoko Crown
Hall-ean, Alikanteko “Nazioarteko
Jaialdian” eta Madrideko “Musika
Auditorio Nazionalean” Sari ugari
jaso izan ditu: 1996ean SGAE saria,
1999an Eusko Jaurlaritzako saria,
2001ean Erromako Saria, INAEMeko Konposizio Saria eta “Reina Sofía”
saria ere.

• Ondorengo erakundeen aldetik ere
enkargu ugari jaso ditu ; INAEM,
Amsterdameko Nieuw Ensemble ,
Hannover-eko Biennale für Neue
Musik, Cuarteto Arditti, Madrideko
Orkestra Sinfonikoa, Euskadiko
Orkestra Sinfonikoa, Donostiako
Musika Hamabostaldia, Bilboko
Guggenheim Museoa eta abar…
• Royal Academy of Music-eko (ARAM)
Ohorezko kidea izendatua izan
da.Gaur egun konposizioko irakaslea
da Musikenen eta BBVA Fundazioaren
Musika Garaikideko kontzertuen
zikloko koordinatzailea Bilbon.
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Saritutako lanari buruzko datuak:
• “Carta Blanca” kontzertua OCNEk
(Orquesta y Coro Nacionales de
Españak) eskeinita 2017-2018
denboraldian Auditorio Nazionalean.
• 2 kontzertu Madrideko Auditorio
Nazionalean: “Ekaitza” (ahotsa eta
orquestra), “Tres sonetos” (ahotsa
eta orquestra), “Veni Creator” (korua
eta organoa), “Cuatro diferencias”
(organoa), “Fauve” (perkusioa)
Epaimahaiak aintzatetsitako
merezimenduak:
• “OCNEk (Orquestas y Coros Nacionales
de Españak) bere “Carta Blanca”
eskeini dio. Izugarrizko balioa duen
eskaintza naziorteko panoraman
musikagile garrantzitsuenetariko bat
bezala kokatzen duelako eta honen
helburua bizirik dauden sorkuntza
ikonoen lana zabaltzea delako”.
• “Bere sortze lanaren kalitate ukaezinagatik,
eskeinitako kontzertuaren interesagatik,
interpreteen kalitateagatik eta bere
nazioarteko oiartzunagatik”.
• “Bere lanaren dimensio
esperimentalagatik”.
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Elkano Browning Cream
“Bor Bor”diskoagatik
Taldeari buruzko datuak:
• Mikel Azpirozek (pianoa eta organoa)
zuzenduta, Frank Mantegari (bateria
jotzaileak) eta Dave Wilkinson (gitarra eta
ahotsa) musikariek osatzen dute taldea.
• Taldearen ibilbidea 2007.urtean hasten da
izen bereko (Elkano Browning Cream)
diskoaren publikazioarekin.Ordutik lau
disko gehiago kaleratu dituzte: 2(Mamusik
2010), Bohemia (Mamusik 2012), UH EH
(Mamusik 2014) y el premiado Bor Bor
(Mamusik 2018).
• Taldeak beti izan du musikari buruzko
ertz askotariko ikuspegia eta horrela
ateratzen dira ñabarduretan aberats diren
diskoak, melodia landuekin eta osagai
erritmiko ahaltsuarekin.

Epaimahaiak aintzatetsitako
merezimenduak:

• Taldearen kultur aniztasunak, beraiek
jokaera nomada bat izatea dakar.
hasi zirenetik Europa, Amerika, Asia
eta Ozeaniako jaialdi desberdinetan
kontzertuak eman izan dituztelako.

• “Jazz garaikidearen apustua da, ez Euskal
Herrian bakarrik, Espainia osoan eta
Europa mailan ere. Mikel Azpirozek
aparteko heldutasuna lortu du, disko
hau bereziki gustoko dut sicodeliara
hurbiltzen delako”.

Saritutako lanaren datuak:
• 2018.urteko udaberrian kaleratutako
diskoa da.

• “Disko honek influentzia asko eta oso
desberdinak ditu. Eklektikoa eta oso
interesgarria”.

• Bartzelonako “Jamborre Jazz”
aretoan, Donostiako “Covent Garden”,
Leoneko “Festival de Jazz Cuna de
Parlamentarismo”, Zarautzeko “Adarretatik
Jaialdia” eta Eibarko Coliseoan aurkeztu
dute diskoa, beste leku askoren artean.
• Radio 3ko “Como lo oyes” eta “Hoy
empieza todo” saioetan ere egon dira.
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Atom Rhumba “Cosmic
Lexicon”diskoagatik
Taldeari buruzko datuak:
• Taldea Rober-ek (gitarra eta ahotsa),
Oskar Benasek (gitarra eta koruak),
Andoni Etxebestek (bateria) eta Jaima
Nietok (baxua) osatzen dute.
• 1996.urtean Bilbon sortutako taldea da.
20 urte baino gehiago daramatzate musika
arloan eta 9 estudioko lan kaleratu dituzte.
Horretaz gain “single” ugari plazaratu
dituzte eta beste talde askorekin bilduma
desberdinetan parte hartu ere bai.

Epaimahaiak aintzatetsitako
merezimenduak:

• Zuzeneko sutsu bat eskeintzen dutelako
dira ezagunak eta beraien doinu
gordinagatik (estudioko lanak zuzenean
grabatzen dituzte).

• “Atom Rhumbaren itzulera ikusgarria
izan da, energiaz betea”.

• Erraietatik ateratzen zaien musika
egiten dute.

• “ Fat Jackson abestiaren bideoclipa
taldearen proposamen singular eta
kontundentearen adierazgarri da eta aldi
berean lan handiko ikus-entzunezkoa.
Stop Motion teknika erabiliz sortu du
bideoklip hau Beatriz Sanchezek”.

• Sekula ez dute besteren nahierara jokatu,
ez arlo artistikoan, ezta musikaren
negozio ere.
Saritutako lanaren datuak:
• Cosmic Lexicon 2018ko urtarrilean
kaleratutako lana da. Publikoak eta
hedabideek gogoz jaso duten diskoa izan
da 2010. urtean atera zutelako beraien
azken lana.
• Mota desberdineko abestiak dituen
diskoa da eta horrek beharbada lehen
iristen ez ziren publiko batera iristea
erraztu egiten du.
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Izaro “Eason” diskoagatik
Taldeari buruzko datuak:
• 2014.urtean hasi zuen Izarok bere
ibilbidea “OM” diskoarekin.
• 2016.urtetik aurrera ondorengo kideak
osatzen dute taldea: Iker Lauroba
(gitarra) Oriol Flores (bateria) ,Julen
Barandiaran(baxua) eta Garazi Esnaola
(teklatua).
Saritutako lanaren datuak:
• “Eason” Izaroren bigarren diskoa da.
• Sei aste egon da Espainiako diska
salduenen zerrendan.
•

Aurkezpen kontzertuek Mexikoraino
eraman dute.

•

“Sold out” (dena salduta) izan da Euskadi
eta Madriden eman dituen kontzertuetan.

• Disko hau “maitasun ezaren ondoren
datorren amodio propioa aurkitzearen
prozesuari buruz” datza.
Epaimahaiak aintzatetsitako
merezimenduak:
• “Izaroren Eason diskoa da, lan biribila da”.
• “Norabide askotara begiratzen duen lana
da eta denak egokiak dira”.
• “Ahots limurtzaile eta liluragarria du”.
• “Aurreko lanaz agerraldi txalotua egin
bazuen disko honekin, jada, euskal
musikaren eszenara geratzeko etorri dela
erakutsi du Izarok”.
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Tosta Banda “Tosta” proiektuagatik
Saritutako lanaren datuak:
• Tosta banda atlantiar kostaldeko 7
herrialdetako 11 musikari eta abeslariek
osatzen dute: Eskozia, Galizia, Frisia,
Irlanda, Gales, Kornualles eta Euskal
Herria.
• Haien kalitate eta beraien kultura eta
herrialdeetan erreferente izateagatik izan
dira aukeratuak.
• Guztiek dute amankomunean hizkuntza
gutxituak hitzegitea eta nazioarte
mailan ezagunak diren musika tradizio
aberatsetako kulturetako kide izatea.

Epaimahaiak aintzatetsitako
merezimenduak:

• Oreka TX-eko kideak dira euskal
ordezkariak eta taldearen oinarria
osatzen dute. Igor Otxoa da proiektuaren
zuzendaria eta Mixel Ducau musika
zuzendaria.

• “Tosta Bandaren “Tosta” kanta urteko
proposamen berezienetako bat izan da
folk doinuen esparruan. Nazioarteko
musikarien kolaborazioa, hizkuntza
gutxituen aldeko aldarrikapena,itsasoak
batu dituen kultura zaharren
anaitasuna…festa giroko melodia alaia.
Bizipoza dakarren kantua”.

• 2017an diska argitaratu ondoren, aurten
Euskal Herriko antzoki handienetatik bira
aurkeztu dute eta ondoren beste herrialde
eta plaza batzuetara zabaldu da emanaldia,
Celtic Connections jaialdi ospetsuan ere
joko dutelarik, besteak beste.

• “Kulturartekotasuna. Hizkuntza gutxituak
oinarrian jartzearen ideia”.

• Bandak Europako kostalde atlantikoko
hainbat hizkuntza gutxituetan txalupako
bankua izendatzeko erabiltzen den Tosta
hitzetik hartzen duela izena.

• “Zuzeneko ikaragarria,dantzarekin
fusio polita eta bisualki ederra,kultura
desberdinetako musikak bat egiteak asko
gustatu zait, arregloak ere ezin hobeak”.

• Tosta Bandaren proiektuak europako
ahots “txikiei” bozgorailua jarri nahi die
eta haien arteko elkar-ezagutza sustatu
nahi du, txikitasunaren eta aniztasunaren
garrantzia azpimarratuz.
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EHMBE sari berezia Juan Mari
Beltraneri “Soinuenea- Herri
Musikaren Txokoa” proiektuagatik.
Saritutako proiektuaren datuak:
• 2002.urteko martxoaren 1ean Herri
Musikaren Txokoak ireki zituen ateak
publiko ororentzat eta 2012 urtean
Soinuenea fundazioa sortu zen.
• Musika eta soinu tresnak ezagutzeko
dokumentazio zentroa da.
• Musika eskoletako ikasleei formakuntza
ematen zaie: klase teoriko eta
praktikoak ere.
• Ireki zenetik 32.000 bisita izan dituzte,
152.000 bisita web orrian eta ehunka
kontsulta kudeatu dituzte.

EHMBEko Zuzendaritza Batzordeak
aintzatetsitako merituak:

• Euskal Herriko nahiz mundu osoko 400
tresnatik gora daude.

• “Bere sustapen, formakuntza eta
zabalkunde lanagatik, ez musikari bezala
bakarrik, ikertzaile bezala ere”.

• Liburutegian 5.800 erreferentzi baino
gehiago dituzte, liburuak, banakako
publikazioak, bildumak eta abar kontuan
hartuta, denak musika eta musika tresna
tradizionalen inguruan.

• “Juan Mari Beltranen lan nekaezinagatik
Euskal Herriko herri musikaren ikerketa
eta dokumentazio esparruan”.
• “Herri honi eskaini dion ondare kultural
eta musikalagatik”.
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Etxepare Institutua Musika Saria
2018: Kalakan taldeari
Taldeari buruzko datuak:
• Iparraldeko hiru musikarik osatutako
taldea da: Jamixel Bereau, Xan
Errotabehere eta Xan Sangla.
• 2009.urtean beraien ibilbideari ekin
ziotenetik taldean aldaketak egon
diren arren beti mantendu izan dute
beraien oinarria.
• Euskal musika tradizionalaren
errepertorioari egiten dizkioten
konponketa minimalistak (ahotsa eta
perkusioa bakarrik) dira taldearen
bereizgarri.

Epaimahaiak aintzatetsitako merituak:
• “Indarra, kalitatea, adierazkortasuna eta
benekotasuna transmititzen dute”.

• Eszenatokian haien kultura milenarioaren
modernitatea orainean idaztea dute
helburu.

• “Euskal Herriko musikaren erroak
naziorteratzeagatik”.

• Emozioa, soiltasuna eta dotoretasunaren
erakusle dira.

• “Bertako musika tradizioaren eraskule
direlako”.

• Nazioarteko artista ugarirekin lan egin
dute:Ara Malikian, Kukai, Madonna,
Dobet Gnahore eta abar…
• Mundu osoan zehar kontzertuak ematen
dituzte eskeintzen duten proposamen
zaindu eta minimalista dela eta.
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Epaimahaiaren osaera
Epaimahaia osatzen duten zortzi lagunak EHMBEren zuzendaritza batzordeak proposatu eta
aukeratu zituen.
Itziar Larrinaga

Historia eta Musikaren Zientzietan Doktore Oviedoko Unibertsitatean, Donostiako
Orfeoia-EHU saria jaso zuen 2009an eta 2010.urtean Doktoregoko Sari Berezia.Egitasmo
editorial handiekin aritzen da elkar lanean, hala nola The New Grove Dictionary of Music,
Die Musik in Geschichte und Gegenwart eta Brepols eta Peter Lang bezalako argitaletxekin.
Eusko Ikaskuntzako Musika Atalaren Lehendakari izan da eta Musiker ikerketa aldizkariaren
zuzendari. Irakasle eta ikerketa koordinatzaile Musikenen, honetaz gain Sergio del Campo
Olasoren euskal organeriaren tailerreko aholkularia ere bada.
Errege Belda

Kontserbatorioan Musika Goi Mailako ikasketak eta unibertsitatean Magisteritzakoak
eginikoa. Musikaria eta musika irakaslea. Juan Mari Beltran-ekin urteak daramatza musikari
gisa. Euskal Herriko folk esparrua barrutik oso ondo ezaguten duen emakumea.
Ainhoa Aguirre

EITB-ko kultura eta musika arloko kazetaria. Esparru honetan lanean urteak daramatzan
profesionala da. Euskal Herriko musikagintzan jakitua eta musika jarraitzailea da.
Javier Sagastume

Euskal Herriko musika esparruko profesional polifazetikoa. Soinu teknikari eta ekoizlea
da. “Espacio Sinkro” eta Bernaola Jaialdiko ohiko lankidea eta Koru Zuzendaria ere.
Programatzaile lanak ere gin izan ditu areto eta jaialdi desberdinetan eta urte askotan
zehar Gasteizko txosnetan. Euskal Herriko musikagintzan aditua da.
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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 Susok, 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, Goya Sariak, Zinebi…
Euskal Herriko herri musikarekin lotura berezia duen gizona da, 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 komitetan parte hartutakoa.
2006. urtean Musika Akademiak Komunizao Arloko Ohorezko saria aitortu zion.
Francois Maton

Biarritzeko Atabal aretoko zuzendari artistikoa da. Naziorteko musika esparruan aditua.
Iparraldeko disketxe eta ekoiztetxe askotan lanean ibilia izan da. Formakuntza zein
musikarekin lotutako ekimen ugari kudeatu izan ditu bere ibilbide profesionalean.
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Euskal Herriko Musika
Bulegoa -EHMBE-

Lehiaketaren ezaugarriak
Musika Bulegoa Sariak lehiaketa
integratzailea, irekia eta plurala izateko
sortu dira:

Musika Bulegoak duela hiru 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.
.

• 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.

Musika Bulegoa Sariak
lehiaketaren jatorria

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

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.

• 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.

Lehiaketa zeharkako proiektu anitz eta
aglutinatzailea dela esan genezake, Musika
Bulegoaren une horretako isla, Euskal
Herriko musika-proiektuen kalitatea
ezagutarazteko helburu nagusia duena.
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Lehiaketaren sinesgarritasuna eta ospea
honako hauetan oinarritzen da:

Aurrera egiten
jarraitzeko izaera

• Saritutako edukien kalitatea.

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

• Epaimahai plurala eta entzutetsua musikaren
sektorean.
• Musika-agertokiaren zenbait sektoreren
artean lortutako adostasuna, sariketaren
filosofiari eta balioei dagokienez.

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.

• 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).

15

