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Berezko estiloa in crescendogarikoitzmendizabal

Bilboko Udal Txistu banda, bere 
zuzendaria Garikoitz Mendizabal 
eta Xabier Zabala proiektu 
berritzaile bezain inspiratzaile 
batean bildu dira, aro berri baten 
atarian jartzen gaituen esperien-
tzia batean.

Ikuspegi artistiko batetik, oso 
estimulatzailea da sustrai tradi-
zionalak eta herrikoiak dituen 
talde bat egungo soinu elektro-
nikoei batzea. Are gehiago, New 
Age musikaren ildotik egiten bada. 
Hauxe da proiektu honen bihotza.

New Age delakoa baikortasuna, 
inspirazioa eta lasaitasuna 
sortzen dituen musika-generoa 
da. Proiektu honek erakusten du 
Mistizismoari lotutako mugimendu 
honek aparteko laguna bilatu 
duela txistuan; izan ere, txistua-
ren soinu atabikoa eta barea 

aproposa da horrelako bidaia 
batean murgiltzeko. 

Ikuskizun honetan, gainera, sinteti-
zatzailearen eta Txistu Bandaren 
soinua "irudi" bilakatzen da, irudi-
proiekzio oso berezi bati esker. 
Horrek guztiak egiten du emanaldi 
hau ahaztezina izatea, IKUSTEKO 
modukoa eta ikusgarria.

Xabier Zabalaren konposizioak 
gure arbasoen doinuekin nahas-
ten dira lan honetan, beti ere 
Txistu Bandaren eskutik. Hitz 
gutxitan esanda, sonoritate 
bakarra sortzen duen ikus-
entzunezko baten aurrean gaude,  
erlaxazio eta hausnarketarako 
espazio ezin hobea.

IKUSI BIDEOA: “GOGOETA”
http://bit.ly/1oy5tJt 
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PROGRAMA
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Konposizio guztiak Xabier Zabalarenak dira.

 Adagio
 Bisitan 1
 Bisitan 2
 Itsasontzia
 Zure begi beltzak
 Jai txiki
 Izarren izarra
 Eran tu voz y tu mano
 Parking
 Isiltasunean
 Esperantza

 Gogoeta
 Hodeietan
 Tagaeri
 Ostroen dantza
 Unblenble
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XABIER ZABALA GARCIA

Zarauzko musikari, musikagile 
eta moldatzailea. Aitak ezarritako 
musikarekiko grina dela medio, 
Manolo Urbietaren Musika Esko-
lan hasi zituen bere ikasketak. 
Soinu ikasketak Karmelo Mendiza-
balekin egin ondoren, beste 
musika-tresna batzuetara bidera-
tu zuen bere formazioa, eta mu-
sika elektronikoaren eta ikus-
entzunezkoaren konposizioan es-
pezializatu zen.

Bere ibilbide profesionalak espa-
rru zabala hartzen du bere 
baitan: pedagogia lanetan aritu 
da, Ekintza bezalako eskoletan, eta 
baita musika irakasleak trebatzen 
ere erakunde ospetsuetan (UEU, 
Hik Hasi, etab.). Hainbat aldizkarire-
kin kolaboratu du eta “Txirulaz” I 
eta II, “Gitarraz”, ”Eskusoinuaz” eta 
“Pianoaz" liburuak argitaratu ditu, 
haiekin musika-tresnen ikaskun-
tza bultzatu nahian euskal kultu-
raren ikuspegitik.

Ezagunak dira artista honek 
egindako musika-moldaketak, 
Barricada taldearentzat eginikoak 
esaterako. Baita “Ilargiaren sekre-
tua” ta “Parking” filmentzako egin-
dako konposizioak ere. Halaber, 
Donostiako 61. Nazioarteko Zi-
nemaldian musika ofizialaren 

MUSIKARIAK

 
egilea izan zen. Bestalde, "Maite 
zaitut" fenomenoaren bultzatzai-
lea izan zen, berak konposatu 
baitzuen abesti hau Pirritx eta  
Porrotx pailazoentzat.

Nabarmentzekoak dira ere Eus-
kadiko Orkestra Sinfonikoaren-
tzat eta Bilboko Orkestra Sinfo-
nikoarentzat eginiko moldake-
tak. Haien artean aipamen 
berezia merezi dute “Txistu Sym-
phonic” lanean egindakoak.

Gaur egun musika-lanak sortzen 
jarraitzen du, eta hainbat ikasta-
ro eta mintegitan hartzen du 
parte irakasle gisa.
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Bilboko Udal Txistu Banda gaur 
egun dauden danbolin-joleen 
talde profesional bakanetarikoa 
da; Erdi Aroko juglareen udal-
taldeen lekukotza bizia. Flauta-
danbolin multzoak Antzinaroraino 
garamatza, ospe handiena Goti-
koan izan bazuen ere.

Garikoitz Mendizabal (Zuzendaria), 
Idoia Kareaga, Gorka Zabaleta, 
Sabin Bikandi eta Asier García 
dira bere partaideak. Taldea bere 
emanaldien kalitatea eta anizta-
sunagatik nabarmendu da. Aipa-
tzekoa da Gregory Fritz musikagi-
le amerikarrak konposatutako 

BILBOKO UDAL TXISTU BANDA

"Euskal Dantzak" lanaren mundu mai-
lako estreinaldia, Bilboko Udal 
Musika Bandarekin batera egina. 
Baita Bilboko Euskalduna Jaure-
gian urtero ematen duten 
kontzertu-zikloa ere.

Protokolozko ekitaldietan parte 
hartzeaz gain, mugaz haratagoko 
musika ekitaldiak eskaintzen ditu. 
Formatu eta estilo desberdinak 
uztartuz, nortasun propioa eta 
bereizia lortu duen taldea da. 
Jazz, New Age eta hari-laukoteekin 
eginiko kontzertuek nazioarteko 
erreferente bihurtu dute.
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GARIKOITZ MENDIZABAL

Garikoitz Mendizabal txistuaren 
adierazgarririk onena da; mu-
sika-tresna honekin eta euskal 
kulturarekin guztiz konprometi-
turik dagoen musikaria.

Goi Mailako Gradua du Txistuan 
eta Karrera Amaierako Ohorezko 
Saria lortu zuen Donostiako Goi 
Mailako Musika Kontserbatorioan.

Euskal Herriko Txistularien Le-
hiaketan bi sari irabazi zituen 
eta 2002an lehenengo saria 
eskuratu zuen Errenterian ospa-
tutako Txistularien Banden Sa-
riketan, Gasteizko Txistularien 
Bandarekin batera. Banda horren 
zuzendaria ere izan zen. 

Musika-talde ospetsu ugarirekin 
egin du lan bakarlari moduan: 
Madrilgo Erkidegoko Orkestra 
Sinfonikoarekin, Bilboko Orkes-
tra Sinfonikoarekin, Hego Koreako 
Chun Cheon Philarmonic Or-

chestrarekin eta Gyonbook Phi-
larmonic Orchestrarekin eta 
Madrilgo Udal-Bandarekin, esate 
baterako. 

Folk musika-taldeekin ere kolabo-
ratzen du, besteak beste Korron-
tzirekin,  eta Carlos Nuñez eta 
Kepa Junkeraren mailako artis-
tekin hainbat musika proiektu gau-
zatu ditu.

Garikoitzek diskografia zabala du. 
Bilboko Udal Txistularien Ban-
daren zuzendaria da egun, eta 
bakarlari moduan ere aritzen da.
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