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Txikijazz  Big  Bandek  kontzertua
eskainiko  du  Victoria  Eugenia
Antzokian

Txikijazz  Big  Band  Victoria  Eugenia  Antzokiko  agertokira  igoko  da
apirilaren  15ean,  12:00etan,  10  piezaz  osatutako  emanaldi  zirraragarri
batekin.

10 eta 14 urte arteko ia 50 gaztetxok osatzen dute banda hau (14 eta 18 urteko kontrabaxu bat eta saxo
baritono bat barne). Sarrerak salgai daude jada bai leihatilan eta bai  www.donostiakultura.eus webgunean, 8
€ko prezioan.

Javier Pérez Rouco eta Iban Gurrutxagaren zuzendaritzapean –irakasleak eta musikari profesionalak biak–,
bateria,  gitarra  elektrikoak,  pianoak,  teklatuak,  tronpetak,  tronboiak,  saxoak,  ahotsak,  baxua  eta  klarinetea
barnean dituen formazio honek, 2017an Big Band modura estreinatu zeneko errepertorio berbera eskainiko du.
Piezak swingeko klasikoak,  jazzeko estandar handiak eta musikal  klasikoak dira,  big banderako moldaketa
berriak  egin  bazaizkie  ere.  Kontzertuan  ez  da  sorpresarik  faltako,  adibidez,  euskarara  itzuli  eta  egokituta
emango den ingelesezko klasiko bat edota errepertoriora gehituko den erritmo latinoko pieza berri bat.

Kontzertuko errepertorioa

Ondorengo zerrendan kontzertuko errepertorioari buruzko informazioa eskaintzen dugu (ez dator bat, nahitaez,
emanaldian izango duten ordenarekin).

Relax Max: Orain arte kontzertuan eman ez duten pieza da. 1950eko hamarraldiaren azkenetako amerikar big
band handiei ohore eginez –kontuan harturik erritmo latinoak ere jotzen zituztela–, Dinah Washingtonek 1956an
grabatutako txa-txa-txa bat interpretatuko dute. Pieza ahostuna.

Easy Money: Swingeko pieza klasikoa, Benny Carter-ek konposatua eta Count Basieren big band ospetsuak
1961ean grabatu zuena. Instrumentala.

American Patrol: Swingeko pieza klasikoa. Jatorriz pianorako idatzia, Glenn Miller-ek grabatu eta jendarteratu
zuen 1942an, bere big bandarekin. Instrumentala.

Summertime: Jazzeko  estandarra. Michael  Sweeneyren  moldaketa  bat.  George Gershwinek 1935ean
idatzitako pieza "Porgy and bess" operarako. Jazzeko estandar bat bihurtu zen berehala, Ella Fitzgerald, Louis
Armstrong eta abarrek interpretatu ostean. Instrumentala.

Love Me or  Leave Me + Cheek to Cheek: Jazz  eta  swingeko  estandarrak, Ella  Fitzgeraldek abestu eta
bertsionatu zituen. Pieza ahostunak.

What  a  Wonderful  World: Louis  Armstrongen interpretazioari  esker  oso  ezaguna  egin  zen  balada  hau.
Abestiaren sarrera pianoan eta ahotsez egingo da, eta gero bigarren abeslari bat gehituko zaio.

What I´d Say: Instrumentaleko pieza, Ray Charlesek idatzia 1957an, eta genero desberdinetako artista handiek
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– Roy Orbison, Elvis Presley…– interpretatu dutena. Txikijazz Big Bandek Ray Charlesen jatorrizko bertsioaren
egokitzapen bat joko du.

Three Little Words: Bossa Nova. Pieza garaikidea, 1993koa,  Kevin Mahoganyk idatzia –artista gonbidatua
izan zen 2017ko Heineken Jazzaldian–. Pieza ahostuna.

The  Bare  Necessities: "Oihaneko  liburua”  filmerako  idatzitzako  pieza.  Javier  Pérez  Roucok  eta  Iban
Gurrutxagak  big  banderako  egindako  moldaketa  bat  joko  dute.  Itsaso  Trekuk  –Txikijazz  Big  Bandeko
ahotsetako  bat–  euskaratu  egin  dizkio  hitzak.  Horrela  bada,  ingelesez,  gaztelaniaz  eta,  azkenik,  euskaraz
abestuko da. Pieza honekin itxiko da kontzertua. Emankizunean, Txikijazz Big Bandek ikuskizun berezi  bat
eskainiko du: banda guztia altxatu eta New Orleanseko estiloan joko dute, ikusleen artean sakbanatuta. Pieza
honetan, gainera, Txikijazz Big Bandeko bi musikari abesten entzungo ditugu: tronboi-jotzailea eta saxofonista
tenorra.

Txikijazz Big Bandaren aurrekariak

Gaztetxoenei jazzeko banda batean jotzeko eta parte hartzeko esperientzia eskaintzeko xedearekin, Txikijazz
jaialdiak bere laugarren edizioan –2016koa–, deialdi bat egin zuen 10 eta 14 urte arteko musikariz osatutako
banda bat sortzeko helburuarekin.

Lehen ekimen hark –8 plazakoa aurreikusi zen, hasieran– egundoko arrakasta izan zuen eta, hala, 13 talentu
gaztez osatutako taldea sortu zen. Prestakuntza espezializatua jaso ondoren, jaialdiari amaiera eman zioten
Kursaaleko terrazetan eskainitako kontzertu jendetsu batean. Halaxe jaio zen Txikijazz Big Band.  

Emaitza  onek,  proiektuak  izan  zuen  harrerak  eta  sortutako  dinamika  Txikijazz  jaialdiaren  balioekin  eta
helburuekin koherente izateak bultzatuta, proiektuak jarraipena izan zuen. Hala, 2017an errepikatu egin zen
deialdia, formazioa handitu eta big band bat sortzeko helburuarekin. Hasieran 20 kideko banda bat izango zena,
parte-hartzaileen eskariz eta ekimenaren arrakastagatik, 50ekoa bihurtu zen. Big Banda osatuta zegoen.

Ikasle eta irakasleek, behar zituzten eskolak eta prestakuntza-probak aurrera eraman ostean, kontzertua eman
zuten uztailaren 23an,  Txikijazz  jaialdiaren IV.  edizioan (2017),  eta  arrakasta  errepikatu  zuten,  hala  parte-
hartzaileen esperientzia mailan nola ikus-entzuleen kopurua kontuan hartuta. Musika-banda batean sortzea eta
parte-hartzea esperimentatzeko aukera emateko pentsatutako jarduerak, era horretan, jauzi kualitatibo bat egin
zuen, eta belaunaldi berriak jazz musikarekin lotzen zituen konexio modura sendotu zen.

Orain, ibilbidea bi urte soilekoa izan arren, ekimenak urrats garrantzitsua eman du aurrera, Victoria Eugenia
Antzokiaren kontzertuen programazio-zirkuituan sartzea lortzearekin.

Dinamika  honi  esker,  Txikijazzek  Donostiako  Jazzaldiaren  barruan  hasieratik  garatzen  ari  den  proiektua
zabaltzea  lortu  du,  hau  da,  jazzeko  musikari  belaunaldi  berriei  sostengua eta  zabalkundea  ematea.  Kasu
honetan, Txikijazzek artista hauen oinarrira eta jatorrira jo du, belaunaldien arteko arrakala gainditu eta musikari
profesionalen unibertsoa txikienei hurbiltzearen bitartez.


