Otsaila | Maiatza

2021

SORIN-SIRBU

KONTZERTU HANDIEN
XVI. ZIKLOA

1principalantzokia.org

2021

KONTZERTU HANDIEN XVI. ZIKLOA
OTSAILAK 20. 19:00

ORFEÓN DONOSTIARRA
ZUZENDARIA:
JOSÉ ANTONIO SAinz Alfaro

maRTXOAK 6. 19:00

Il Gardellino
Baroque Orchestra
oboea eta zuzendari artistikoa:
Marcel Ponseele

APIRILAK 23. 19:00

PRÉLUDES
Alfonso Gómez
Ramón Lazkano
Ensemble Cairn

MAIATZAK 13. 19:00

Camerata Ireland
Pianoa eta zuzendaria:
Barry Douglas
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otsailak 20.. 19:00

DONOSTIAKO ORFEOIA
JOSÉ ANTONIO SAinz Alfaro
Zuzendaria

Pianoa: Pedro José Rodríguez
Armonium: Gerardo Rifón
Bakarlariak:
Miren Urbieta-Vega (sopronoa)
Ainhoa Zubillaga (mezzo sopronoa)
Beñat Egiarte (tenorra)
Jon Imanol Etxabe (baritonoa)
75 m
28 / 21 / 18
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EGITARAUA
Rossiniren meza txiki
solemnea, pianorekin
eta klabereikin.

DONOSTIAKO ORFEOIA
1897an sortua, Donostiako Orfeoiak Espainiako abesbatza
garrantzitsuena izatearen prestigioa gehitzen dio bere ibilbide
luzeari. Bere kanta sortan aurki ditzakegu ehun bat obra
sinfoniko-koral, opera eta zarzuelako berrogeita hamar bat
obra, eta folklore eta polifoniako obra ugari ere bai. 1987tik
José Antonio Sainz Alfaro da zuzendaria, eta haren aurretik
Secundino Esnaola, Juan Gorostidi eta Antxon Ayestaran izan
ziren.
Hasierako amateur-izaerari eutsi badio ere, Orfeoiak
profesionaltasunez egiten du lan, urtero 35 eta 40 kontzertu
inguru eskainiz batez beste. Espainiako musika-jaialdi
garrantzitsuenetan hartzen du parte maiz. Donostiako Musika
Hamabostaldian ia urtero parte hartu du (haren Urrezko
Domina eman zioten 1997an), eta zortzitan baino ez du huts
egin lehenbizikoz antolatu zutenetik. Urte hartan bertan,
Granadako Jaialdiak ere eman zion bere domina “garrantzi
artistiko eta profesionalagatik eta Jaialdiarekin izan duen
harreman luzeagatik”. Santanderreko Jaialdian 33 alditan
hartu du parte orain arte. Kanarietakoan ere eskuarki hartu du
parte, eta 2007ko eta 2008ko edizioetan amaierako ekitaldian
aritu zen Rattle eta Mutiren zuzendaritzapean, hurrenez
hurren; eta Peralada eta Cuencako jaialdietan ere abestu du.
Europako hainbat jaialditara gonbidatu dute, besteak beste,
Salzburgokora, Rhinekora, Ruhrtriennalera, Luzernako
Jaialdira, Parisko Saint Denisekora, Frantziako Orangeko
Chorégiesera edota Radio France et Montpellier jaialdira.
Londresko Proms kontzertuetan ere parte hartu du 2017an.
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Donostiako Orfeoia

Egitarauari buruzko oharrak
‘Petite Messe Solennelle ‘, musika erromantiko erlijiosoaren
gailurretako bat, Orfeoiaren zati da 1982tik. Abestuko den
bertsioa Rossinik 1863an piano eta harmoniorako konposatu
zuena da, lau bakarlari (sopranoa, altua, tenorea eta baxua)
eta abesbatza misto bat ditu.
Pillet-Will kondeak Louise emaztearentzat egindako
enkarguz konposatutako lan honekin, Pésaroko musikariak
moldeak hautsi zituen harmonizazioari dagokionez, eta
garaikideengandik urruntzen hasi zen. Formen sinpletasunaren
atzean, modernotasunerantz proiektatzen duen ausardia bat
ezkutatzen da. Sortzaileari zuzendurik, axolagabe jokatu
izanagatik barkatzeko eskatuz, honako hau utzi zuen idatzita:
“Jainko maitea, hau da meza txiki gaixoa... Opera buforako
jaioa nintzen, zuk ondo dakizu “.
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SAINZ ALFARO

Antxon Ayestan maisuarekin askotan interpretatua, 2003an
Orfeoiak obra hau Mexikon eskaini egin zuen, Patxi Aizpiri
zuzendari zela; azken aldiz 2011n interpretatu zen, Bilbon eta
Leonen.

marTXoAk 6. 19:00

Il Gardellino
Baroque Orchestra
Marcel Ponseele
oboea eta zuzendari artistikoa

90 m
36 / 25 / 18

INTERPRETEAK
Bakarlariak: Joanna Huczsza (biolin piccoloa), Jan De Winne (zeharkako flauta),
Stanislav Gres (klabezina ), Marcel Ponseele (oboea)
Zeharkako flauta: Jan De Winne
Oboeak: Marcel Ponseele, Taka Kitazato, Nele Vertommen
Fagota: EyalStreet
Tronpak: Bart Aerbeydt, Johan Vanneste
Biolinak: Joanna Huszcza, Michyio Kondo, Ortwin Lowyck
Biolak: Kaat De Cock, Amaryllis Bartholomeus, Ingrid Bourgeois
Biolontxeloak: Emmanuel Balssa, Phyllis Bartholomeus, Bernard Wolteche
Biolonea: Rico Venturo
Klabezina: Stanislav Gres
EGITARAUA
J. S. Bach - Orkestrarako 2. suitea, si minorrean, BWV 1067
J. S. Bach - BWV 174 kantataren sinfonia ( = Brandenburgoko 3. Kontzertuko
1. mugimendua, sol maiorrean, BWV 1048, oboe eta tronpak gehituta)
J. S. Bach - Brandenburgoko 5. kontzertua, re maiorrean, BWV 1050

Atsedenaldia
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J. S. Bach - Brandenburgoko 1. kontzertua, fa maiorrean, BWV 1046
J. S. Bach - Brandenburgoko 3. kontzertua, sol maiorrean, BWV 1048
J. S. Bach - 3. orkestra-suitea, re maiorrean, BWV 1068 (tronpa eta tinbalik
gabeko bertsioa)

Il Gardellino Baroque Orchestra
Vivaldiren musika-pieza batetik hartua du izena taldeak,
karnaba birtuoso bati eskainitako Il Gardellino ganberakontzertutik. Hainbat ganbera-kontzertu jotzeari ekin zioten
1988an Marcel Ponseele oboe-jotzaileak eta Jan De Winne
flauta-jotzaileak, eta, hainbat urtez ganbera-interpretazioak
egiten aritu ondoren, hari-instrumentuak jotzen dituzten
beste bost musikari elkartu zitzaizkien 1998an. Errepertorio
askoz zabalagoa landu ahal izan dute geroztik. Sumendi aktibo
batekin aldaera daitezke berorien errepertorioa eta filosofia:
etengabe berregin eta berritzen da. Sakon ikertzen ditu Il
Gardellinok jotzen dituen obren aurrekari historikoak, eta,
hartara, ondu ziren garaiko interpretazio-estiloan eskaintzen
die pieza bakoitza entzuleei. Johann Sebastian Bachen obrak
dira taldearen errepertorioaren ardatz.
Marcel Ponseele
Marcel Ponseelek oboea eta ganbera-musika
ikasi zituen Brujas, Gante eta Bruselako
kontserbatorioetan. Gerora, gogotik ekin zion
oboe barrokoari, eta saria irabazi zuen, 1981ean,
Brujasko Antzinako Musikaren Nazioarteko
Lehiaketan. Ordudanik, izen handiko talde barroko askotako
kide izan da, hala nola La Petite Bande, Amsterdam Baroque
Orchestra edo La Chapelle Royale formaziokoa. Nazioarteko
ospea bereganatua du Marcel Ponseelek barrokoan aditu gisa,
eta zuzendari askok gonbidatu izan dute bakarlari aritzera,
bai kontzertuetan, bai hainbat diskoetxeren grabazioetan.
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Il Gardellino Baroque Orchestra

Egitarauari buruzko oharrak: Kepa Pinedo
Dantzaren segida modura XVI. mendean sortutako musikaforma bat da suitea. XVII. mendean, batez ere Frantzian izan
zuen bilakaera handia, eta Europa osora zabaldu zen handik,
baita egungo Alemaniara ere. Garai bakoitzean, modu bateko
eta besteko hainbat dantzek osatzen dute suitea; beren artean
afinitate handiagoa edo txikiagoa duten dantzek, nahiz eta ia
beti tonalitatea mantentzen duten, lotura gisa. J. S. Bachen
orkestrarako 2. suitea obertura batek eta dantza hauek osatzen
du: rondo, sarabande, bourrée I eta II, polonesa / double,
minuet eta badinerie. Hainbat mugimendutan, zeharkako
flautaren soloen estiloan idatzita dago; hortaz, suitearen eta
kontzertuaren nahasketa berritzailetzat jo daiteke neurri
batean. Si minorra da aukeratutako tonalitatea, baina, hala eta
guztiz ere, nolabaiteko baikortasuna —are poz isil bat ere—
transmititzen duen bat obra da. Oberturak leku handia hartzen
du, bere protokolo-izaera solemnearekin; sarabanda dantza
dator hurrena, Bachen estilorik ezagunena islatzen duen atal
kanoniko bat barne. Birtuositaterik handiena eskatzen duten
zeharkako flautaren zatiak bukaerako badinerie ezagunean
burutzen dira.
J. S. Bach - Sinfonia, BWV 174
Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte [Bihotz-bihotzez
maite dut Gorena] kantata erlijiosoaren lehen aldia da
sinfonia hau, Mendekosteko astelehenerako konposatua, eta
Leipzigen estreinatua, 1729an. Brandenburgoko hirugarren
kontzertuaren (BWV 1048) lehen mugimendua (Allegro
moderato) abiapuntutzat hartuta konposatua dago. Bertsio
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honetan, tromba da caccia edo ehiza-adarraz jotzeko bi zati
berri gehitu ziren, eta bi oboe, bi biolin eta biola batentzako
trio ripieno bat. Zalantzak daude haize-instrumentuentzako
zati horiek Bachek berak gehitu ote zituen, ala dizipulu batek.
Egitarau berean bi bertsioak alderatzeko eskaintzen zaigun
aukerak areagotu egiten du kontzertu honen interesa, ez
baita ohikoa.
J. S. Bach - Brandenburgoko 5. kontzertua. (Allegro - Affettuoso
- Allegro)
Brandenburgoko kontzertuen konposizioaren kronologia
zalantzazkoa da; horregatik, nagusiki irizpide estilistikoetan
oinarrituta finkatu zen hurrenkera. Concerto grosso barrokoa
hartu eta nahierara egokitu zuen Bachek, orkestra-atal
bakoitzari askatasun eta nortasun handiagoa aitortuz; gainera,
metalezko haize-instrumentuak sartu zituelarik, aparteko
ezaugarriez hornitu zuen bere kontzertuen tinbrea.
5. kontzertuan, klabezina da instrumentu bakarlaria,
zeharkako flautarekin eta biolinarekin batera, eta hori,
bere horretan, berrikuntza bat da. Fuga-pasarteen gaiei
ekiten die klabezinak, eta lehen mugimenduaren kadentzian
nabarmentzen. Behin eta berriro moldatu zuen kadentzia hori
J.S. Bachek; lehen bertsioan 19 konpas bazituen ere, 65 izango
zituen behin betiko partituran.
Re maiorreko goranzko arpegioarekin hasten da lehen
mugimendua, eta garaipen, bozkario eta zoriontasun giroa
sortzen. (Hala diosku XVIII. mendearen bukaera aldeko
Christian Schubart musikologo alemaniarrak, zeinek berezko
nolakotasun subjektiboak aitortu baitzizkion tonalitate
9 bakoitzari.)

Bigarren mugimendua —Affettuoso—, behin eta berriro
errepikatzen den formula erritmiko baten inguruan idatzia
dago, eta bakarlarientzat —biolina, flauta eta klabezina—
erreserbatua.
Hirugarren mugimenduak instrumentu-dentsitatea irabazten
du, fuga-pasarte harrigarriekin, eta guztiaren buruan giga
eder bat.

Atsedenaldia
J. S. Bach - Brandenburgoko 1. kontzertua, fa maiorrean, BWV
1046. (Allegro - Adagio - Allegro - Menuet da capo - Trio I Polacca - Menuet da capo - Trio II - Menuet da capo).
Bi tronpek, hiru oboek, biolin piccolo batek, fagotak, harien
atalak eta baxu jarraituak osatzen dute instrumentazioa. Lau
mugimendu ditu kontzertu honek; azkena, dantza-nahastura
bat —minueta eta polonesa—, suite frantsesaren eraginaren
seinale. Instrumentazioaren bikaintasuna nabarmentzen
laguntzen du biolin piccoloak.
J. S. Bachen estiloa ongien islatzen duen Brandenburgoko
kontzertuetako bat da. Azken mugimenduan tronpei ematen
dien tratamenduak originaltasun harrigarria erakusten du.
J. S. Bach - Brandenburgoko 3. kontzertua, sol maiorrean,
BWV 1048. (Allegro moderato - Allegro)
Bi mugimendu ditu; tartean, bi horiek lotzen dituzten bi
kadentzia-sekuentzia. Gorago adierazi bezala, kontzertu
honetako allegroa beste instrumentazio batekin eskaintzen
da egitarau honetan bertan (BWV 174 sinfonia).
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Kasu honetan instrumentazioa harientzat bakarrik da —hiru
biolin, hiru biola eta baxu jarraitua—, eta etengabe trukatzen
dituzte atal horretako kideek kontrapuntu-motiboak —
zenbait momentutan, bere edertasun guztiarekin ageriko da
Bachen konposizio-teknika—. Giro errepikaezinik ere sortzen
du estilo horren berezko tentsio dramatikoak. Kadentzia
laburren ondoren, dantza moduko allegro alai batekin
bukatzen da, kontrapuntu-joko miragarriekin.
J. S. Bach - 3. orkestra-suitea, re maiorrean, BWV 1068 (tronpa
eta tinbalik gabeko bertsioa)
Joshua Rifkin musikologoak (New York, 1944) sakon aztertu du
Bachen obra, eta, bereziki, orkestra-suiteak. Beraren ustez, J.
S. Bachen 3. orkestra-suitearen jatorrizko bertsioan ez zegoen
ez tronpa ez tinbalik, eta orobat dio gerora gehitu zizkiola
instrumentu horiek obra horri egilearen seme Carl Philipp
Emanuelek.
Nolanahi ere, J. S. Bachen suiterik ezagunenetako bat da, haren
estiloa ongien erakusten dutenetako bat. Bost mugimendu
ditu. Lehena, berebiziko obertura bat, lan zorrotzaren
erakusgarri: tinbre-oreka handia, aparteko gai-jokoa eta
fugaren artearen tratamendu bikaina, maisu paregabea izan
baitzen konpositorea horretan.
Bigarrena —Air, edo ‘re suitearen aria’—, pieza hunkigarria
da —hunkigarririk bada—, entzuleek, oro har, gogokoen izan
ohi duten musika-zatietako bat, eta hamaika bertsio egin
izan dira. Dantzak datoz ondoren: Gavotte I/II, Bourrée eta,
bukatzeko, Gigue, energiaz betea.
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23 de ABRIL 19:00

PRÉLUDES
Alfonso Gómez - Ramón Lazkano - Ensemble Cairn
Pianoa: Alfonso Gómez
Gitarra: Christelle Séry
Zuzendaria: Guillaume Bourgogne

EGITARUA
24 Préludes Op.28,
Frédéric Chopin 0:40
(Prélude Op.45, Frédéric Chopin)

75 m

ALFONSO GÓMEZ

30/21/18

12

Préludes (Shapes),
Ramón Lazkano 0:35

Laburbilduta
Berridaztea, berrimajinatzea eta berrasmatzea: haiek dira
Ensemble Cairn-en zereginaren hiru ardatzak, zenbait urtetik
hona; auzitan jartzen dute zer lotura duten gaur egungo
konpositoreek beren historiarekin, inspirazio hartzen duten
herentziarekin.
Proiektu honetarako, Ensemble Cairnek Ramón Lazkano
konpositorea gonbidatu du berekin lan egitera Chopinen
pianorako preludioak abiapuntu hartuta, eta zortzi musikatresnatarako preludio sorta bat enkargatu dio. Alfonso
Gómez piano-jotzailea gehitu da proiektura, Emsemble Cairek
gonbidatuta.
Eszenatokia bi esparrutan bereizita dago; han, bakarlariak
Emsemble Caireko instrumentistei erantzungo die, gaur
egungo musikak iraganekoari erantzungo balio bezala.
Pianorako preludioa musika-tresnen ingurune arrotz batera
jaurtitzean, Ramón Lazkanok galdetzen dio konposatzeko
era horri, eta entzumenerako konposatu den bidearen
bizkarrezurra eratzen du.
Chopin eta Lazkanoren obrei aurre egiteak, zeinak
antagonikoak baitira baina elkarrekiko indarra baitute,
unibertso eraldatua sortzen du, heterogeneoa eta oparoa,
iraganaren eta orainaren artean kulunkatzen dena.
Alfonso Gómez
Kontzertu handien zikloak ohorea du Alfonso Gómez
piano-jotzaile gasteiztarra berekin egoteko, zeina
nazioartean aintzatetsia baita musika garaikidearen bere
interpretazioengatik.
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Alfonso Gómez bost urte besterik ez zuela hasi zen pianoa
jotzen. Gasteizko Goi Mailako Kontserbatorioan ikasi zuen,
Albert Nieto irakaslearekin, eta ohorezko aipamen gorenekin
graduatu zen. Rotterdameko (Herbehereak) Kontserbatorioan
jarraitu zituen ikasketak, Aquiles delle Vigne irakaslearekin,
zeina Claudio Arrauren ikaslea izan baitzen, eta kalifikazio
gorenekin amaitu zuen.
Geroago, Tibor Szász irakaslearekin ikasi zuen, Friburgoko
Musikhochschule-n (Alemania), eta sariarekin graduatu zen
bere “Konzertexamen-en”. Bere hezikerarako —musikala zein
artistikoa— funtsezkoak izan ziren, era berean, Vitali Margulisen, Jaques Rouvier-en, Éric Haedsieck-en, Jan Wijn-en eta Galina
Egiazarova-ren eskola magistralak, eta Rainer Kussmaul-en, Jörg
Widmann-en, Jean-Jacques Kantorow-en, Donald Weilersteinen eta Juanjo Mena-ren ganbera-musikari buruzko eskolak.
Ramón Lazkano
Ramón Lazkano (Donostia, 1968) konposizioa ikasi zuen,
Donostian, Parisen eta Montrealen. Konposizioaren Lehen
Saria irabazi zuen Pariseko Conservatoire National Supérieur
de Musique kontserbatorioan, eta XX. mendeko Musikan eta
Musikologiako Ikasketa Aurreratuen Diplomaren titulua jaso
zuen Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales ikastegian.
Pierre de Mónaco Printzea Fundazioaren Saria eta Frantziako
Arte Ederren Akademiaren Georges Bizet Saria irabazi ditu,
besteak beste. Espainiako Orkestra Nazional Gaztearekin
egonaldian egon zen, baita Estrasburgoko Musika Jaialdian eta
Pariseko Ensemble 2e2m-rekin ere.
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Gaur egun, orkestrazio-irakaslea da Musikene Euskal Herriko
Goi-Mailako Musika Ikastegian.

Ensemble Cairn
Cairn bat mendietan egoten diren harri-meta txiki bat da.
Handik igarotzen direnentzako bidearen seinalea da, eta
oinezko bakoitzak harri bat gehitu ohi du harri-metan. Eta
horixe bera dugu helburu: geure kontzertuetan entzuketa-bide
baten sentsazioa sortzea, musika mota ezberdinak ondoz ondo
jartzea, entzuleei aukera ematea Cairn multzoko kideen arteko
kohesioa entzuteko, eta berez objektuak bezalakoak, musikakonposizioak bezalakoak, diren programak sortzea.
Cairn Ensemble 1998an sortu zen. Jérôme Combier da zuzendari
artistikoa, eta Guillaume Bourgogne, musika-zuzendaria. Cairn
Ensembleren asmoa da kalitate handiko musika garaikidearen
kontzertuak sortzea. Cairn Ensembleren kontzertuetako
batzuetan beste arte-forma batzuekin ondoz ondo jarri nahi
dute, hala nola arte plastikoekin, argazkigintzarekin eta
bideogintzarekin, baita beste musika mota batzuekin ere hala
nola jazzarekin, inprobisazioarekin eta musika tradizionalarekin.
Cairn Ensemblek zuzendaridun taldea izan nahi du, eta ganberamusikaren interpretazio zorrotzak eskaini nahi ditu.

RAMÓN LAZCANO

Gaur egun, Cairn Ensemblek Région-Centre Val de Loire
eskualdean du egoitza, eta Orleanseko Antzoki Nazionaleko
egoiliarra da.
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Préludes

Egitarauari buruzko oharrak: Alfonso Gómez
“Frédéric Chopinen préludes Op. 28 inkognita handia
dira, konpositorearen obraren barruan ez ezik, pianorako
errepertorioren barruan ere bai. Hainbat tamainako
24 miniaturen konpilazio hau —haietako batzuk nekez
gainditzen dituzte 16 konpas—, zeina J. S. Bachen Klabe
Ondo Tenperatuko preludio eta fugetan oinarrituta baitago,
musika-poemen bilduma hutsa baino areago, gizakien egoera
psikologikoen sintesia da, eta bertan haren idazkuntzaren
bidez mamitzen dira autorea obsesionatzen zuten gai batzuk,
hala nola gaixotasuna eta heriotzarekiko beldurra.
Ramón Lazkano (Donostia, 1968*), nazioartean itzala duen
konpositore garaikidea izanik, gure artean izateko aukera
edukitzea eta Chopinen izen bereko obran oinarrituta dagoen
ensemblerako bere Préludes obra eskaintzea zeruaren oparia
baten modukoa da. Beraren Préludeseko piezak (kontzertu
honetan Cairn ensemble frantziar bikainak interpretatuko
ditu, Guillaume Bourgogne-k zuzenduta) Chopinen preludioen
iruzkin eta musika-omenaldi gisa tartekatuko dira. Lazkanok
planteatzen digun bezala, obra “mosaiko edo kaleidoskopio
moduko bat da, bi argi zapuzturen arteko joan-etorri baten gisa
jarduten baitu (…) korapilatutako sare sortu, zeinean bi obrak
ispilu kontrajarrietan elkartzen baitira. (…) Formaren, figuren,
izaeraren eta iraupenaren aldetik, musika-asmakizunaz dudan
ideiaren jatorrira bidaltzen gaituzten galderak plazaratzen
dituzte. Antzinako zeramikan buztinaren eta esmaltearen
arteko borrokak adierazpen kontraesankorrera eramaten
16

duen bezala, hondar greko eta etruskoen oroitzapen
dardarati batera, zeinean bi materialek bat egiten duten eta
bereizten diren, ezkutatu behar bide duten horretatik itzala
agerrarazten duen laba bihurtuta pigmentuak.”
Oso egitarau sortzaile eta berritzailea aurkituko dute
entzuleek; horretan, historiak eta gaurkotasunak, usadioak
eta abangoardiak, elkar ukitzen dute, elkarrengana jo eta
espektakulu berean batzen dira”.
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maiatzak 13. 19:00

Camerata Ireland
Barry Douglas
Pianoa eta zuzendaritza
EGITARAUA
W. A. Mozart - 33. sinfonia, si bemol maiorrean, K. 319
L. Beethoven - Piano eta orkestrarako 2. kontzertua,
si bemol maiorrean, op. 19

Atsedenaldia
E. Elgar - Harientzako serenata, mi minorrean, op. 20
J. Haydn-85. sinfonia, si bemol maiorrean, “Erregina”
38/28/21
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Camerata Ireland
1999an sortu zuen Camerata Ireland formazioa Barry Douglas
piano-jotzaile, orkestra-zuzendari, pedagogo eta artista
diskografikoak. Ganbera-orkestra bikain bat sortzea izan zuen
helburu, munduko onenen pare jardun ahal izango zuena.
Irlandako musikaririk onenak biltzen ditu Camerata Irelandek,
uharteko talentu musikalari gorazarre egin, Irlandaren irudi
berri eta positibo bat erakutsi eta orkestrako kide guztien
herentzia komunaren emaitza den soinu paregabea sortzeko.
Energia handia eta interpretazio-grina helarazten die Camerata
Irelanden sortzaile eta zuzendari artistikoak orkestrako
kideei, eta lehen notatik azkenekora arte bereganatzen ditu
entzuleak. Ibilbide profesionalaren lehen etapetan dauden
musikari gazteak ditu orkestrak, baita izen handiko musikaririk
ere, Camerata Irelandekin ez ezik Europa osoko orkestra eta
musika-talde nagusietan jo ohi dutenak.
Barry Douglas
Moskuko Tchaikovsky International Piano Competition
lehiaketan urrezko domina irabazi zuenez geroztik, ibilbide
bikaina egina da Barry Douglas. Camerata Irelanden eta
Clandeboye Festivaleko zuzendari artistiko gisa, herentzia
irlandarrari gorazarre egiten jarraitzen du, eta, aldi beran,
nazioarteko bira ugari egiten.
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Egitarauari buruzko oharrak: Kepa Pinedo
Sinfonia klasikoaren sortzailetzat jotzen da Haydn. 104
sinfonia konposatu zituen, eta gauza jakina da Mozartekin
adiskidetasun-harremanak izan zituela; eragin artistikorik izan
zuten elkarrengan. Hasiera batean, Mozartek —Haydn baino
aski gazteago izaki— asko ikasi zuen haren estilotik, baina
1788tik aurrera, Mozartek bere hiru sinfonia handiak idatzi
zituelarik —mi bemolean, sol minorrean eta Jupiter sinfonia—,
Haydn izango zen Mozarten eragina jasoko zuena. Garai hartan,
Londresko hamabi sinfonien zikloa konposatu zuen Haydnek, eta
Mozarten sinfonien erreferentzia argiak ikus daitezke horietan,
estiloari dagokionez, baina, batez ere, sakontasun handiagoa
erakusten dute, baita perfekzio maila handiagoa ere. Ikusirik
nola menderatzen duten konposatzeko teknika —harmoniari,
formari nahiz orkestratzeari dagokionez— nabarmen ageri da
bien maisutasuna; Europako eta mundu osoko musikan eragingo
zuten musika-lan ikaragarriak sortu zituzten biek ere.
Jatorrizko talentua erakusten du Mozarten musika
instrumentalak. Egia da lanik gabe, ikasi gabe, ez dela lortzen
konposizioaren arte konplexua menderatzea. Mozarten kasuan,
aita Leopold haurtzarotik bertatik ahalegindu zen musika
teknikoki menderatzeko beharrezkoak ziren tresna teoriko
horiek eskura zitzan semeak, baina, edonola ere, haur prodijio
hark berezkoa zuen musikarako dohaina, eta hala erakutsi
zuen bere bizitza laburrean konposatu zituen musika-lanen
heldutasunaren bitartez. Musika instrumentalean erakutsi zuen
heldutasun artistiko hori Mozartek, beste ezertan baino lehen.
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W. A. Mozart: 33. sinfonia, si bemol maiorrean, K. 319
1779ko sinfonia honek lau mugimendu ditu:
1. Allegro assai, 3/4.
2. Andante moderato, 2/4.
3. Menuetto, 3/4.
4. Finale: Allegro assai, 2/4.
Sinfonia honetan Mozartek ez ditu klarineteak erabiltzen,
Salzburgoko orkestran ez baitzeukaten garai hartan oraindik
berria zen instrumentu hura, nahiz eta berak oso gogokoa
izan. Ereduzko sinfonia bat da, zeinetan aldeen arteko
kontraste erritmikoa bilatzen baita. Lehen bertsioan hiru
mugimendu zituen, nahiz eta jakina den urte batzuk geroago
Mozartek minueta gehitu ziola, Vienan aurkezteko. Gaur
egun maiz interpretatzen ez den sinfonia bat da, Mozartek
23 urte zituela konposatua, egilearen garapen estilistiko
goiztiarraren erakusgarri; izan ere, musika unibertsalaren
benetako jenio haren konposizioen elementu bereizgarriak
ageri dira bertan jada.
L. Beethoven: Piano eta orkestrarako 2. kontzertua, si bemol
maiorrean, op. 19
Ludwing van Beethovenen jaiotzaren 250. urteurrena
da aurten. Jaio zenetik bi mende eta erdira, interes bizia
pizten du oraindik ere haren musika paregabeak, gizakion
sentsibilitatearen geruzarik sakonenak inarrosteko gai baita.
Haydn eta Mozartek sinfonia klasikoa sendotzeko egin zuten
lanaren ondoren, garai guztietako sinfonia-egilerik handiena
suertatu zen Beethoven, gorenera eraman baitzuen musika
egiteko modu hori.
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Gaztetako obratzat jo daiteke Beethovenen piano eta
orkestrarako 2. kontzertua, nahiz eta behin baino gehiagotan
zuzenduko zuen gerora. Bere burua Bonn eta Vienako eliteen
aurrean agertzeko baliatu ahal izan zuen Beethoven gazteak,
berak jotzen zuelarik pianoa.
Estiloa mozartarra da artean, gerora Beethoven beraren
ezaugarri izango diren zenbait bereizgarri ageri badira ere:
drama eta bizi-larritasuna. Lehen mugimenduan —Allegro
con brio—, Mozartenaren gisako cantabile batekin hasten da
bakarlaria, nahiz eta bukaerako kadentzia jada Beethovenen
beraren estilokoa den. Bigarren mugimenduan ere —Adagio,
garapenik gabeko sonataren eran—, zurekin aurkezten da gai
nagusia, Mozarten estiloan, pianoak zenbait irudi apaingarri
jotzen dituen bitartean. Erritmo alai eta izaera bakuneko
azken mugimenduan ere —Rondo— bakarlariak egiten du
sarrrera.
Edward Elgar - Harientzako serenata, mi minorrean, op. 20
Musikagile ingeles hau (1857-1934) Britainiar Inperioaren
musikaritzat jo izan da zenbaitetan, eta posromantiko
soiltzat, baina nortasun handiko eta barne-bizitza biziko
konpositorea izan zen, eta hala erakusten du bere musikak.
Musikari miretsia da Ingalaterran, izugarri maitea, eta,
nahiz eta kontinentean ez den hain ezaguna, mundu osoan
aitortzen zaio duen balioa eta interpretatzen da beraren
musika-katalogoa. Besteak beste, hiru sinfonia idatzi zituen
—hirugarrena, bukatu gabe utzi zuen—.
Harientzako serenata, mi minorrean, op. 20, 1899an estreinatu
zen, 1892an bukatu bazuen ere.
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Hiru alditan banatuta dago:
Lehena —Allegro piacevole—, artzain-girokoa; etengabe
gora egiten duen melodia bat, biola eta biolinen arteko
elkarrizketa. Garai horretan ohikoa ez den protagonismoa
ematen die biolei Elgarrrek pieza horretan.
Bigarrena, Larghetto erromantiko sentimental bat da, tradizio
germanikotik hartutako zenbait soinu-elementurekin.
Ahotsen tratamendua korala da, goranzko progresioekin.
Hirugarrena, Allegretto bat da; obraren espiritu orokorrari
eusten dio, bertan biolontxeloek protagonismo handiagoa
hartzen badute ere. Bukatu aurretik, lehen mugimendua
dakarte gogora biolek.
J. Haydn - 85. sinfonia, si bemol maiorrean, “Erregina”
Haydnen Parisko sinfonien ziklokoa da sinfonia hau. Izan
ere, 82. sinfoniatik 87.era artekoak hartzen ditu ziklo horrek,
zeinek ospe handia eman baitzion konpositoreari. “Erregina”
izenarekin ezagutzen da 85. sinfonia, antza denez Frantziako
erregina ezkontide Austriako Marie Antoinetten sinfoniarik
gogokoena zelako.
Lau mugimenduko forma tipikoa du, eta flauta batek, bi
oboek, bi fagotek, bi tronpak eta sokek jotzeko idatzia dago.
1. Adagio-Vivace
2. Romance: Allegretto
3. Menuetto: Allegretto
4. Finale: Presto
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SARRERA SALMENTA
Dagoeneko salgai

SALTOKIAK
Principal Antzokiko leihatilan ohiko ordutegian.
• Telefonoz: 945 161 045, kreditu-txartelaren
bidez, ohiko ordutegian.
• Interneten bidez:
www.ticket.kutxabank.es/principalantzokia/
Inprima itzazu txartelak etxean!
• Kutxabankeko orotarako kutxazaina, 24 orduz
(Dendaraban eta Andre Maria Zuriaren plazan).

OTSAILAK 20
marTXOAK 6
APIRIlAK 23
MAIATZAK 13
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DonostiaKO ORFEOIA
Il Gardellino Baroque Orchestra
Préludes
Camerata Ireland

28 €
36 €
30 €
38 €

21 €
25 €
21 €
28 €

18 €
18 €
18 €
21 €

GOGOAN IZAN
• Sarrerak erostean begiratu ondo dauden, gerora ezingo baitira
ez aldatu, ez itzuli.
• Ikuskizunak hala eskatuz gero, ikusleen kokalekua aldatzerik
izango dute antolatzaileek.
•
Ikuskizuna hasi baino 20 minutu lehenago zabalduko dira
ateak.
• Garaiz hasiko dira ikuskizunak, eta saioa hasi ondoren ezingo
da aretora sartu atsedenaldira arte, baldin badago.
• Aretora sartzerakoan deskontuaren ziurtagiria aurkeztu behar da.
•
Galarazita dago grabazioak nahiz argazkiak egitea,
zuzendaritzaren berariazko baimenik gabe.
• Ezingo da ez jan ez edan areto barruan.
• 
kuskizun bat bertan behera uztea izango da dagokion
zenbatekoa itzultzeko arrazoi bakarra.
•
Ezinbesteko arrazoiren bat egokituz gero, iragarritako
ikuskizunen partehartzaileak ordezkatzerik izango dute
antolatzaileek.
•
Erlojuak, telefonoak eta soinua ateratzen duten bestelako
tresnak itzalita eduki behar dira, emanaldiak iraun bitartean.
•Areto guztietan dago mugikortasuna murriztua duten
pertsonentzako lekuren bat:
- Principal antzokian, 20 leku.
- Federico García Lorca antzokian, 4 leku.
- Jesús Ibáñez de Matauco antzokian, 6 leku.
- Félix Petite antzokian, 6 leku.
(Ikuskizuna hasi baino bi ordu lehenagora arte erreserbatu
daitezke)
• Areto guztiek dute larrialdietarako plana.
• Ezin da sartu aretora hiru urtetik beherako adingaberik 0-3
urteetako haurrentzat ez diren emanaldietara.
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TEATRO PRINCIPAL ANTZOKIA
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