
Ireki da epea Txikijazz Big Band-en
izena emateko

Txikijazz jaialdiaren 6. edizioaren barruan, ireki da deialdia Txikijazz Big Band formazioaren kide izateko 
izena emateko.

Instrumentu baten ezagutza musikala duten 10 eta 14 urte arteko gaztetxoei zuzenduta dago eta jarduerak 
jazzeko big band batean jotzeko esperientzia bizitzeko aukera eskaintzen du.

Egingo diren entzunaldietan hautatuko dira bandako kide berriak. Behin eratuta denean, entseguak egingo 
dira eta big banderako prestakuntza espezifikoa jasoko dute taldekideek. Esperientzia Txikijazz jaialdiaren 6.
edizioaren barruan programatutako zuzeneko kontzertu batekin amaituko da, 2018 honetako uztailean.

Ondoren, deialdiaren informazio xehatua eta jarduera honen garapenaren berri ematen da.

Txikijazz Big Band-en parte hartzea zer den

Gai hauek landuko ditugu ekainean eta uztailean zehar: jazzeko lengoaiaren hastapenak, zifratuaren 
irakurketa, erritmoa, inprobisazioa, taldeko lana, elkar hartuta aritzea eta musikaren sorkuntza. Ikastaroaren 
amaiera gisa, big bandak Txikijazzaren 6. edizioan joko du (2018/07/29).

Izen-emateak

 Noiz: 2018ko ekainaren 1era arte
 Non: jazzaldia@donostia.eus helbidera idatzita, ez dago beste modurik. 
 Bidali beharreko datuak: izena, abizenak, adina eta musika-tresna

Izena emateko betebeharrak

 Adina: 10 eta 14 urte bitarteko gaztetxoak. 10 eta 18 urte arteko gazteak kontrabaxurako, baxu 
elektrikorako eta saxo baritonorako.

 Eskatzen diren ezagutza musikalak: maila ertain-altua honako instrumentu hauetakoren batean:
1. Bateria
2. Gitarra elektrikoa
3. Baxua
4. Pianoa edo teklatua
5. Tronpeta
6. Tronboia
7. Saxoa
8. Ahotsa
9. Kontrabaxua

Entzunaldiak

Izena eman duten pertsona guztiek hartu beharko dute parte bandara sartzeko entzunaldietan.
 Noiz: ekainaren 2an (haize instrumentuak) eta ekainaren 9an (oinarri erritmikoa eta ahotsa), 
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10:00etan.
 Non: Udalaren Musika eta Dantza Eskola, Atotxako Zelaia Plaza, 3. 20012 Donostia.
 Probak nortzuk egingo dituzten: Javier Pérez Rouco (tronpetaria eta musika-irakaslea), eta Iban 

Gurrutxaga (jazzeko musikaria eta musika-irakaslea).
 Prestakuntza probarako: 2 pieza eraman behar dira prestatuta, entzunaldian jotzeko. Pieza hauen 

izenburuak Easy Money eta Relax Max dira. Izena ematerakoan, antolakuntzatik partiturak bidaliko 
dira. Abesten dutenek, aipatutako abestiak ez ezik, soul, jazz edo bossa nova estiloko beste bi 
edozein abesti prestatu ditzakete.

Entseguak

Behin big banda eratuta dagoenean, hainbat entsegu egingo dira gero kontzertuan interpretatuko diren 
piezak prestatzeko. Entseguren batera faltatzeagatik ez da inor kanpoan utziko, baina erantzukizuna eta 
entseguetara joateko konpromisoa eskatuko da.

 Entsegu-egunak:  uztailaren 23tik 28ra, 10:00etatik 14:00etara.
 Non: Udalaren Musika eta Dantza Eskola, Atotxako Zelaia Plaza, 3. 20012 Donostia.
 Eskakizun partikularrak: Bandan parte hartzeak entseguetatik kanpo egin beharreko lan 

pertsonala eskatzen du.

Kontzertua

 Noiz: 2018ko uztailaren 29an.
 Non: Txikijazzeko agertokian.
 Ordua: Goizez.

www.txikijazz.com     - @txikijazz     - Flickr Txikijazz

http://Www.txikijazz.com/

