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Ander Telleria “Horos” 
diskoarengatik 
 
Saritutako artistari buruzko datuak: 
 
 Soinujole aktiboenetako bat da, 

nazioartean proiekzio handiena 
duten 5 interprete gazteetako bat.  

 Musikenen eta Würzburgen ikasi 
ondoren, Argentinan, Frantzian, 
Grezian, Italian, Japonian, Kroazian 
edo Holandan aritu da, eta M. 
Stockhausen, A. Nishimura edo J.M. 
Sánchez-Verdú konpositoreekin 
kolaboratu du.  

 Interprete lana eta Aragoiko Goi 
Mailako Musika Kontserbatorioko 
akordeoi irakasle lana bateratzen 
ditu. 

 
Saritutako obrari buruzko datuak: 
 
 2017an bere akordeoiaren ordez 

mesotonikoa hartu eta musika-
tresna berri horren mugak bilatzen 
hasi zenetik egiten ari den lanaren 
isla da. 

 
 Diskoak bi bide islatzen ditu: 

antzinako musikako obrak 
akordeoiarekin interpretatzea eta 
musikagileekin lankidetzan aritzea, 
musika-tresnaren aukera 
paregabeak ahalik eta gehien 
aprobetxatzeko, tenperamentu 
desberdinak txandakatuz.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Epaimahaiak aitortutako 
merezimenduak: 
 
 “Disko honetan, azken garaian 

sortutako hiru pieza daudelako, 
akordeoi mesotoniko batekin 
modu ausartean eta bikainean 
interpretatuta”.  

 
 “Bere musika-kalitatearengatik, 

interpretazio zaindu eta 
zorrotzarengatik”.  
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Arineketan taldea bere 
“Arineketan” 
zuzenekoarengatik 
 
Saritutako taldeari buruzko datuak: 
 
 Jagoba Astiazaran txistulariak eta 

Iñar Sastre piano-joleak osatzen 
dute taldea. 

 
 Tradizioa berritzeko asmoarekin 

sortu zen, dantza tradizionala 
abiapuntutzat hartuta, fandangoan, 
arin-arinean, zortzikoan eta beste 
doinu tradizional batzuetan 
oinarritutako abestiak bilduz. 

 
 
Saritutako obrari buruzko datuak: 
 
 “Arineketan” musika eta dantza 

saioa da, eta duela 200 urte J. I. 
Iztuetak jasotako melodia eta 
erritmo tradizionalak aldatzea eta 
eguneratzea du helburu, jazzarekin, 
pop-arekin edo beste musika mota 
batzuekin jokatuz. 
 

 Iñar Sastre (pianoa) eta Jagoba 
Astiazaran (txistua) musikariek sortu 
dute ikuskizuna, Haatik dantza 
konpainiarekin elkarlanean; gainera, 
esperientzia handiko musikariak igo 
dira taula gainera, Ainara Ortega 
abeslaria, Xabi Zeberio (biolina) eta 
Agate Amilibia (txeloa).  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
Epaimahaiak aitortutako 
merezimenduak: 
 
 “Originaltasuna eta ideia abian 

jartzeko gaitasuna”.  
 

 “Sormen lan zaindu eta 
dibertigarriarengatik, Juan Ignacio 
Iztuetak XIX. mendean jasotako 
doinu eta erritmoetatik abiatuta”.  
 

 “Diziplina anitzeko proiektu 
originala eta desberdina 
izatearengatik, melodia 
tradizionalak ikuspuntu berriago 
batetik landuz”.  
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Belako taldea “Plastic 
Drama” diskoarengatik 
 
Saritutako taldeari buruzko datuak: 
 
 Josu Billelabeitiak (gitarra, ahotsa) 

Cris Lizarragak (ahotsa, teklatuak) 
Lander Zalakainek (bateria, ahotsa) 
eta Lore Billelabeitiak (baxua, 
teklatuak, ahotsa) osatzen dute, eta 
bere ibilbidea 2011ko maiatzean 
hasi zen. 
 

 Laukotea 2012an aurkeztu zen Eitb 
Gazteak antolatutako Maketa 
Lehiaketara, eta lehenengo postua 
lortu zuen. Sariak goi mailako 
kontzertuetan parte hartzera 
eraman zituen, BBK Live jaialdian, 
besteak beste.  

 
 2013ko martxoan atera zuten lehen 

disko luzea, “EURIE” izenekoa, eta 
Estatu osoan zehar lehen bira egin 
zuten.  

 
Saritutako obrari buruzko datuak: 
 
 Belako Rekordsek Nazioarteko BMG 

lizentziarekin autoekoitzitako 
albuma, agian taldearen titulurik 
asmo handieneko, gogoetatsu eta, 
batez ere, aldarrikatzaileena. 
 

 Estatuko rock independentearen 
barruan nazioartean oihartzun 
gehien duen talde gisa finkatzera 
eraman ditu. 

 
 

 Abesti gehienak ingelesez abestu 
arren, taldeak euskarazko abestiak 
ere baditu bere errepertorioan. 

 
 
 
 

 
Epaimahaiak aitortutako 
merezimenduak: 
 
 “Euskal Herriko egungo musika 

panorama ulertzeko edo 
deskribatzeko ezinbesteko diskoa 
delako”.  
 

 “Estetika eta originaltasun 
bikainarengatik”.  

 
 

 “Bere bilakaera handiarengatik eta 
ibilbide interesgarriarengatik”.  
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Brais Novoa, “Madera 
Quemada” lanarengatik 
 
Saritutako artistari buruzko datuak: 
 
 Urte batzuetako ikasketa 

autodidakten ondoren, pianoan, 
inprobisazioan, harmonian, 
kontrapuntuan eta analisian trebatu 
zen Javier González Sarmiento 
pianista eta konpositorearekin. 

 
 Musikenen sartu zen konposizioa 

ikasteko, eta, ondoren, Konposizio 
Elektroakustikoko Masterra egin 
zuen Madrilgo CSKGn. 

 
 BBVA-Bilbao musika zikloan, 

Musikasten, musika garaikideko 
Musikagileak jaialdian, Bernaolaren 
Jaialdian, Estorilgo Musika Jaialdian 
eta Synchresis Jaialdietan estreinatu 
da bere obra. 

 
 
Saritutako obrari buruzko datuak:  
 
 Konposizio-proiektu hau 

Musikagileak 2020 ziklorako gitarra 
eta elektronikarako obra bat 
konposatzeko Aitor Ucarrek 
egindako enkarguari esker sortu zen.  
 

 Obraren konposizioa musikaz 
kanpoko gaietan inspiratzen da. 
Zehazki, obra klase gatazketan 
zentratzen da, azken aldian gero eta 
handiagoak ari diren 
desberdintasunetan.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Epaimahaiak aitortutako 
merezimenduak: 
 
 “Bere kalitatearengatik, 

nortasunarengatik eta konposizio-
teknikarengatik”.  
 

 “Bere konposizio pertsonal eta 
berritzailearengatik”.  

 
 

 “Musika-tresna jotzeko duen 
moduarengatik, sorkuntzarengatik 
eta interpretazioarengatik”.  
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Izaro “Limones en invierno” 
diskoarengatik 
 
Saritutako artistari buruzko datuak: 
 
 2014an hasi zuen bere ibilbide 

musikala, eta hasieratik oso bizkorra 
izan da. “Paradise” YouTubera igo 
ondoren, 2015eko Donostiako 
Zinemaldian estreinatu zen Pikadero 
filmaren soinu-banda gisa aukeratu 
zuten. 
 

 Bere lehenengo albuma “om” izan 
zen 2016an, eta 2018an lortu zuen 
ospea, “Eason” izeneko bigarren 
lanarekin. 
 

 Izarok, bere sormenerako 
aurreiritzirik eta oztoporik gabe, 
ingelesa, euskara eta gaztelania 
erabiltzen ditu,  eta bere lanetan 
baita popa, folka, mediterraneoaren 
itzala edo melodia urratu eta motela 
ere. 

 
 
Saritutako obrari buruzko datuak: 
 
 Bere Limoi Unibertsoak berarekin 

konektatzen laguntzen du, bere 
pertsonarengan identifikatu dituen 
bost espazioen bidez: etxea, 
oroitzapenak, pasioa, heriotza eta 
iraultza. 
 

 Urrian hasi zuen aurkezpen-bira 
Espainiako auditorio handietan, 
pandemiaren erdian 30 hiritan 
barrena egindako bira ikusgarri 
batekin, errepide hutsetan eta hiri 
konfinatuetan barrena, eta sarrera 
guztiak agortu zituen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Epaimahaiak aitortutako 
merezimenduak: 
 
 “Izaro erreferentzia bihurtu da 

euskal musikan. Abesti guztiak 
euskaraz egin ez baditu ere, euskara 
Euskal Herritik kanpora eramateko 
gai izan da”.  
 

 “Gizartearekin naturaltasunez eta 
hurbiltasunez konektatzeko 
gaitasunarengatik”.  

 
 

 “Forma aldetik disko polita 
izateagatik, produkzioan zaindua, 
zerbait ematen duten letrekin”.  
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Noa & The Hell Drinkers 
“Craft Blues” diskoarengatik 
 
Saritutako taldeari buruzko datuak: 
 
 Bere musika-ibilbidea 2016an hasi 

zen, Manu Gestidok, Gus Gonzalezek 
eta Sergio Villarrek Noa 
abeslariarekin indarrak batu 
zituztenean, Noa & The Hell Drinkers 
izeneko laukote «zikin eta 
koipeztatua» sortzeko. 
 

 2017an atera zuten lehen LPa, eta 
zuzenean grabatutako 
kontzertuetako 12 abesti 
esanguratsuenak bildu zituzten. 

 
 2018an eta 2019an, ohikoak izan 

dira bluesaren eszenan 
erreferentziazkoak diren artistekin 
eszenatokia partekatzen duten 
jaialdietan. 

 
 
Saritutako obrari buruzko datuak: 
 
 Azken lana, Craft Blues, 2020ko 

urtarrilean kaleratu zuten, eta 
harrera beroa izan zuen, bai bertan, 
bai nazio osoan ere. 
 

 Beren erara jotako blues artisauaren 
konposizioak biltzen dituzte lan 
honetan, calypso bluesetik hasi eta 
hegoaldeko blues/rockera doazen 
estiloetan nabigatuz, jazz eta funky 
zertzeladekin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Epaimahaiak aitortutako 
merezimenduak: 
 
 Musika-tresnak jotzeko 

moduarengatik eta emakume 
ahots txundigarriarengatik”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



musika 
bulegoa 

sariak  
2021 

Petti “Manipulazio 
estrategiak” diskoarengatik 
 
Saritutako artistari buruzko datuak: 
 
 Petti konpositorea, abeslaria eta 

gitarrista da, eta blues eta folk-rock 
estiloak lantzen ditu batez ere. 
 

 Arimatik irteten den ahots sakon eta 
urratua, bluesez tindatutako 
abestiak, gitarraren nagusitasuna 
eta bere presentzia eszeniko 
indartsua dira bere ezaugarri 
nagusiak. 

 
 
Saritutako obrari buruzko datuak: 
 
 Hamahirugarren diskoa du, eta, 

lehen mailako musikariekin batera, 
pentsamendua, poesia eta musika 
uztartzen dituen proiektua 
aurkezten du. 
 

 Musikariak abesti bihurtu ditu 
gizartea manipulatzeko 
komunikabideek erabiltzen dituzten 
eta Noam Chomskyk identifikatu 
zituen hamar estrategiei buruz 
Harkaitz Canok sortutako poemak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Epaimahaiak aitortutako 
merezimenduak: 
 
 “Bere estilo oso 

pertsonalarengatik, oso ondo 
landutako letrengatik eta Rock eta 
'folk amerikarra' estiloen 
nahasketarengatik”.  
 

 “Bere benetakotasun, zintzotasun 
eta nortasunarengatik”.  

 
 

 “Bere letrekin transmititzen duen 
mezuarengatik”.  
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Sara Zozaya “(I)” 
diskoarengatik 
 
Saritutako artistari buruzko datuak:  
 
 Sara Zozaya abeslari, konpositore 

eta multinstrumentista gaztea da.  
 

 Abandonu nostalgikoa eta 
abangoardiako estiloen eta inguruko 
soinuen arteko nahasketa erakusten 
duten bere sorkuntza-lan intimoek, 
oso berezi bihurtzen dituzte bere 
proposamenak.  

 
 
Saritutako obrari buruzko datuak:  
 
 Lan berri honek folk pop, lo-fi eta 

beats elektronikoekin uztartzen du 
bere unibertsoa, eta artistak modu 
berritzailean aletzen du bere arima.  
 

 Joaten utzi eta berriro hasteari 
buruzko lana da. Benito Lertxundik 
'Benetan' abestian hartu du parte. 

 
 Diskoa nazioarteko soinu 

modernoen eta euskal musika 
tradizioaren arteko nahasketa 
handia da. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Epaimahaiak aitortutako 
merezimenduak: 
 
 “Proiektu zaindua da, eta 

proposamen interesgarria egin du, 
bai musikari, bai irudiari 
dagokienez”.  
 

 “Konponketetan duen 
kalitatearengatik eta estilo propio 
desberdinarengatik”.  
 

 “Oso emaitza lortua ematen duen 
folk, elektronika, tradizional eta 
pop fusio onarengatik”.  
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EHMBE sari berezia EKE-ICV 
Euskal Kultur Erakundeari 
 
Proiektuari buruzko datuak: 
 
 Euskal kultura babesteko 1990eko 

apirilean sortutako elkartea da, 
kultura-elkarteen bultzadari eta 
Estatuaren, Akitaniako 
eskualdearen, Pirinio-Atlantikoetako 
departamentuaren eta Udalerrien 
Mankomunitatearen finantza-
inplikazioari esker. 
 

 Ustaritzen du egoitza, eta bere 
jardun-lurraldean, Ipar Euskal 
Herrian, euskal hizkuntza eta kultura 
garatzen laguntzea du eginkizun. 

 
 Rol garrantzitsua betetzen du 

koordinazioaren eta kultura-
egituraketaren arloan, eta elkarteen 
eta erakundeen arteko harremanak 
errazten ditu. 

 
 Bere estatutuen arabera, 

lehentasuna ematen dio euskaraz 
egiten diren ekintzetan parte 
hartzeari. Ekintza horiek bi 
modutakoak izan daitezke: Euskal 
kultura-erakundeak zuzenean bere 
talde profesionalarekin sustatu eta 
kudeatutakoak, edo EKEren 
laguntzarekin elkarteek proposatu 
eta kudeatutakoak. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
EHMBEko Zuzendaritza Batzordeak 
aitortutako merezimenduak: 
 
 “Ipar Euskal Herrian euskal 

hizkuntza eta kultura garatzeko 
egindako ekarpenarengatik, 
adierazpen artistiko guztien bidez, 
musikaren bidez, batez ere”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



musika 
bulegoa 

sariak  
2021 

Etxepare Euskal Musika 
Institutuaren 2021eko saria 
Korrontziri 
 
Taldeari buruzko datuak: 
 
 Korrontzi folk musika banda Agus 

Barandiaran trikiti joleak osatu zuen. 
 

 Euskal musika herrikoiari eta 
bertako soinu zahar eta tradizionalei 
alderdi modernoagoa eta 
garaikideagoa emateko 
helburuarekin sortu zen, baina 
betiere trikitian eta beste 
instrumentu tradizional batzuetan, 
txalapartan edo albokan, besteak 
beste, oinarritutako musikaren 
ikuspegitik. 

 
 Musika-estilo modernoagoez 

inguratu da, eta mandolinaren, baxu 
elektrikoaren, kontrabaxuaren edo 
perkusioaren laguntza eta elkarketa 
ere izan du. 

 
 Korrontzik mundu osora eraman ditu 

bere kultura, hizkuntza, dantza eta 
musika, jaialdi handietan joz eta 
herrialde ugari bisitatuz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Etxepare Euskal Institutuak 
aitortutako merezimenduak: 
 
 “Euskal musika, kultura eta 

nortasuna mundu osoan 
zabaltzeagatik”.  
 

 “Sortu zenetik eta azken urteotako 
folk musikaren ibilbidean 
erreferente bihurtu delako”.  

 
 
 


