




 “Hostoak”,kantua, musika, eta dantza bateratzen dituen proiektu bat 
da. Zenbait artistak bat egin nahi izan dute arteen arteko elkarrizketa 
horretan, eta esan beharra dago artista horiek guztiak ereduzkoak direla 
bakoitza bere diziplinan, euskal kulturaren tradiziotik abiatuta bilakatu 

eta gaur egungo planteamendu garaikideak garatu dituzten neurrian. 
Ikuskizun eszeniko horren bitartez, musika eta kantua dantzaren 

inguruan uztartzeko ahalegina egin dute. Zuzenekoan, dantzak musika 
eta kantuarekin partekatzen du eskenatokia, eta gainera, erronka zail bati 
heldu behar dio, bi adierazpide horiek beren mugak gaindi ditzatela lortu 

behar duelako, mugimenduarekin eta koreografiekin bat eginik.



Hortaz, arte horien mugak hautsi egin nahi dira, guztiak ere moldaerraz 
bihurturik elkarren arteko jolasean murgil daitezen, beren definizioen muga 

zorrotzen gainetik. Hala, musika-tresnak dantzaren eta koreografien parte dira, eta 
kantari eta musikariek, berriz, txalapartaren makilen antzera egiten dute dantza.

Ikuskizunak iraganeko sustraiei begiratzen die, baina etorkizunari ere begira. 
Asmo eguneratzaile horri jarraiki, Oreka TX-eko kideek “tututofonoa” izeneko 

instrumentua sortu dute, baxuak egiten duenaren antzeko soinu baxua egiten duena. 
Gainera, Amaren Alabak taldekoen ahots-joko berritzaileak dakartzagu, euskal 

kantutegia eguneratzeaz gain Gaztelako eta Okzitaniako hainbat kanta erantsi 
dituztenak, baita Kukaik dantza tradizionala eta garaikidea uztartzeko 

sortutako proiektua ere.

Horren guztiaren osagarri, zuzenean sortutako hainbat irudi ematen dira aldi 
berean, ikuskizuna nolabait besarkatu egiten dutenak. 

“Hostoak” proiektua euskal 
tradizioan dago sustraitua, baina 
enbor horretako adarretatik 
askotariko itxura, kolore eta 
motatako hostoak sortuko dira, 
mota askotako sentsazio eta 
emozioak sortuz eta gogora ekarriz.
Zenbait kantu ikuskizunerako propio 
sortu dira, eta beste zenbait, berriz, 
kantu tradizionalen moldaketak dira. 
Besteak beste, Etxahun Iruriren, 
Xalbadorren, Beñat Mardoren eta 
Mixel Etxekoparren letrak entzungo 
ditugu, hainbat gai jorratzen 
dituztenak. Kantu gehienak 
euskaraz entzungo ditugu, baina 
zenbaitetan gaztelania eta 
okzitaniera ere izango ditugu 
entzungai.



BandOREKA TX
1997an, Harkaitz Mtnz. de San Vicentek (Donostia, 1975) eta Igor Otxoak (Donostia, 1973) 

Oreka TX txalapartari bikotea sortu zuten. Harrezkero, haien txalapartaren soinua ezin konta ahala 
proiektu eta talderen partaide izan da. 2008an Mikel Ugartek bat egin zuen txalapartari 

bikotearekin, eta orduz geroztik hirukotea izan dira.
1997an Kepa Junkeraren bandara bildu ziren, eta harekin 10 urte ibili ziren alde batetik bestera, 

herrialde ugaritan joz eta aldi horretan grabatutako diskoetan parte hartuz, Grammy® Latino sari 
bat irabazi zuen “K” diskoa barne. Ospe handiko hainbat talde eta artistarekin partekatu dute 

eskenatokia, hala nola Carlos Núñez, Altan, Taraf de Haidouks, María del Mar Bonet, 
Hendirgarna, Susana Seivane, Dulce Pontes, Pat Metheny, Berrogüeto 

edo Phil Cunninghamekin.
 

2000. urtean Oreka TX taldeak bere lehen diskoa kaleratu zuen, ‘Quercus Endorphina’ izenekoa 
(Elkarlanean), eta banda propioa sortu zuen kontzertuak emateko. 2006. urtean Nömadak Tx 

proiektua kaleratu zuten, urtetan ondo landu ondoren. Urte horretan ere Nömadak Tx dokumentala 
estreinatu zuten, sari ugari jaso dituen filma, baita izen bera daraman CDa ere. 2008. urtean 

‘Nömadak Tx zuzenean’ multimedia-ikuskizuna aurkeztu zuten, baita “Karpa Nömada” ere. 



Juanjo Otxandorena,  Iñigo Egia, Harkaitz Mtez. De San Vicente, Mikel Ugarte, Mixel Ducau, Igor Otxoa



KUKAI DANTZA KONPAINIA

Kukai Dantza Konpainiak ikuskizunak sortzen ditu euskal dantza tradizionaletik 
abiatuta. Ildo horretatik, beste arte-diziplina batzuekiko, beste dantza-estilo 
batzuekiko eta artea ulertzeko beste modu batzuekiko elkarreraginak eta 
lankidetzak bultzatzen ditu.

2001. urtean hasi zen Kukairen ibilbidea, ‘Deiadarra’ koreografia aurkeztuz, eta 
harrezkero zenbait ikuskizun sortu dituzte, beste zenbait elkarlan gauzatu dituzte 
eta ekitaldi berezi ugaritan parte hartu dute.

Beren lehen sormen-lana aurkeztu ondoren, Tanttaka Teatroarekin elkarlanean hasi 
ziren. Kukai-Tanttaka ospe handiko uztarketa da, aipatzeko moduko zenbait ikuskizun 
sorrarazi dituena, hala nola ‘1937, oroimenaren bidezidorretatik’ (2002), 
‘Otehitzari Biraka’ (2005) eta ‘Hnuy illa…’ (2008). Ikuskizun horiek arrakasta handia 
lortu dute, baita zenbait sari lortu ere. Nabarmentzekoa da, esaterako, 2009an 
errebelazio-ikuskizunaren Max saria lortu zutela. Gainera, ikuskizun horiek hainbat 
herrialdetan aurkeztu dituzte, hala nola Argentina, Txile, Uruguai, Venezuela, 
Kolonbia, Estatu Batuak, Ekuador, Berlin, Paris, Ingalaterra eta abar.



Alain Maya,
Eneko Gil,

Urko Mitxelena,
Nerea Vesga,

Nagore Indakoetxea,
Ibon Huarte,   

Jon Maya



AMAREN ALABAK
ABESLARI TALDEA 

Sei gaztek, sei ahotsek osatzen dute Amaren 
Alabak taldea. Eta taula gainean antzeztu ere egiten 
dute, hori argi dago. Tradiziotik abiatuta, gaur 
egungo ikuskizuna eskaintzen dute, oso ikuskizun 
egungoa. Oso ahots sendoak dituzte, eta indar horri 
esker, efektu benetan zirraragarri eta iradokitzaileak 
eragiten dituzte sarri. 
Zuberoako kantu-tradiziotik abiatuta, hainbat kantu 
egokitu dituzte, modu polifonikoan kantatuz jokoak eta 
ahots-teknika berriak erantsita. Gainera, Gaztelako, 
Frantziako Okzitaniako eta Portugalgo zenbait kantu 
bere egin dituzte, eta kontzertuetan jatorrizko 
hizkuntzetan kantatzen dituzte. 

Orain hiru urte 
AndereGatik ikuskizuna 
estreinatu zuten, eta hortik
izen bereko lehen diskoa 
sortu zen. 
Zalantzarik gabe, euskal 
kantaren “etorkizuna” 
dira une honetan.



Graxi Bedaxagar, Lüxi Agergarai, Arantxa Camus, Maider Bedaxagar, Maika Etxekopar, Ihitz Iriart



Proiktuaren zuzendaria eta eszena-zuzendaria

Musika-zuzendaritza

Koreografoa

Proiektuaren zuzendaritza eta produkzioa

MIREIA
GABILONDO

MIREIA GABILONDO. Proiektuaren 
zuzendaria eta eszena-zuzendaria.

Honako hau KUKAI Dantza 
Konpainiarekin egiten duen hirugarren 

lana da. Aldez aurretik, “1937”, 
“Otehitzari Biraka” eta “Hnuy illa…” 

muntaketetan ere zuzendu ditu 
Kukaikoak. Ibilbide luzea egin du 

zuzendaritzaren eta antzezpenaren 
munduan, eta horrenbestez Euskal 

Herriko arte eszenikoen alorreko izen 
nagusietako bat da, antzerkian, 

dantzan, zineman edo telebistan 
arrakastaz jardun duelarik. “Kutsidazu 

bidea Ixabel” pelikula zuzendu du, 
baita “El Florido Pensil”, “Emakumeak 
izarapean” edo “Gauzen zergatikoa” 
antzezlanak ere; orain gutxi, zuzendari 

eta protagonista izan dugu 
“Mugaldekoak” TV moviean.

Sei urte zituela sartu zen dantzaren 
munduan. Aurresku-dantzari gisa, 
garrantzizko sariak irabazi ditu, eta, 
zenbait urtetan, Euskal Herriko 
txapelduna izan da modalitate 
horretan. 90ko hamarkadaren amaieran, 
Laxok taldearen sortzaileetako bat 
izan zen. Geroago, 2001. urtean, 
Kukai Dantza Konpainia fundatu zuen, 
eta gaur egun ere horren zuzendaria 
da. Ikuskizun garaikideak sortzen ditu 
Kukaik, euskal dantza tradizionaletik 
abiatuta eta beste zenbait 
arte-diziplinaren arteko 
elkarreraginaren alde eginez. Besteak 
beste, Euskadiko Orkestra 
Sinfonikoarekin, Carlos Nuñezekin, 
Jose Inazio Ansorenarekin, Juan 
Mari Beltranekin eta Tanttakarekin 
jardun du elkarlanean. 

Txalap.art produkzio-etxeko bazkide 
fundatzailea da. Ikus-entzunezkoen 
produkzioaren munduan sartu da 
“Nömadak TX” pelikularen 
produktore eta produktore eragile 
gisa, nazioarteko ehun jaialdi baino 
gehiagotan eman dutena eta 15 
aldiz saritu dutena. 
Bere musika- eta arte-ibilbidearekin 
batera, ikus-entzunezkoen eta arte 
eszenikoen alorretako beste zenbait 
lan produzitu ditu. ‘Todo lo que sube’ 
film laburra produzitu du, eta une 
honetan ‘Cuando muera Fidel’ eta 
‘Pura Vida’ dokumentalen 
produkzioan murgilduta dago; 
azken horretan, Iñaki Ochoa de 
Olza Annapurnan erreskatatzeko 
ahalegina kontatzen da.

Utikan taldeko sortzaileetako bat izan zen, 12 
urte baino ez zituela. Musikazale eta 
instrumentuzale izaki, txalapartaren mundura 
hurbildu zen, eta zenbait txalaparta-talderen 
sorreran parte hartu zuen (Zurartean 
adibidez), baita musikaz girotutako zenbait 
antzezlanetan ere, hala nola “Txalaparta 
Maitasuna da”. 97. urtean Kepa Junkeraren 
bandan jotzen hasi zen, eta, handik gutxira, 
Oreka TX sortu zuen, Igor Otxoarekin 
batera. Hainbat kontzertu eta bira eman 
ondoren, Harkaitzek eta Igorrek Nömadak TX 
proiektua sortu zuten. Dokumentalaren 
soinu-banda ere konposatu zuen, 
Nömadak TX CDan argitaratu ondoren World 
Villagek munduan barrena banatu zuena. Lan 
sortzaile eta tekniko horri esker, konpositore 
eta soinu-diseinatzaile bihurtu zen.

IGOR OTXOA

JON MAYA

HARKAITZ 
MTNEZ 
SAN VICENTE



Soinu-diseinatzailea

Kresala dantza-taldeko kide ohia, besteak beste Oreka TX 
taldearen eta Kepa Junkeraren txalapartari izan da. 

Arkitekto-lanbidearekin batera, artearen eta ikus-entzunezkoen 
zenbait jardueratan laguntzen du, musikaren inprobisazioa eta 

interpretazioa eta irudien sorrera uztartuz.

Soinu-ingeniaria. Oreka Tx taldearen bi CDak grabatu 
ditu, eta, 2000. urteaz geroztik, taldearen zuzeneko 
emanaldien soinu-ingeniaria da. 2004an Grammy® 
Latino sari bat irabazi zuen Kepa Junkeraren “K” 
CDaren zuzeneko grabazioarengatik.
Nazioarteko artista ugarirekin jardun du elkarlanean, 
hala nola Flaco Jiménez, Gwendal, John 
Renbourn, Liam O´Flynn, Marta Sebestyan eta 
beste hainbatekin.

Argiztapen-diseinua

91. urterako argazki-zuzendaria zen zinemako eta publizitateko zenbait 
proiektutan. Hortik aurrera, argiztatzaile eta argiztapen-diseinatzaile gisa 
jardun du hainbat proiektu eta alorretan: antzerkia, dantza, opera, zarzuela, 
moda, telebista-programak, erakusketak eta eraikinen argiztapena.

XABIER LOZANO

MIKEL
FERNANDEZ

Zuzeneko irudiak
EÑAUT MUÑOA



Abeslariak:
Maider eta Graxi Bedaxagar, Lüxi Agergarai,

Arantxa Camus, Ihitz Iriart eta Maika Etxekopar
Musikariak:

Harkaitz Mtez. De San Vicente, Igor Otxoa, Mikel Huarte,
 Iñigo Egia, Mixel Ducau eta Juanjo Otxandorena

Dantzariak:
Jon Maya, Ibon Huarte, Alain Maya, Urko Mitxelena,

Eneko Gil, Nagore Indakoetxea, Nerea Vesga
 

Bideo proiekzioak: Eñaut Muñoa

Talde tekniko eta artistikoa:
Proiektuaren Zuzendaritza: Mireia Gabilondo eta Igor Otxoa
Eszena Zuzendaritza: Mireia Gabilondo
Produkzioa: Igor Otxoa
Koreografoa: Jon Maya
Musika Zuzendaritza: Harkaitz Mtez. De San Vicente
Soinu Diseinua: Mikel Fernandez
Argi Diseinua: Xabier Lozano
Produkzio Zuzendaria: Zuriñe Goikoetxea
Jantziak: Ana Turrillas
Argazkiak: Gorka Bravo
Ikusentzunezkoak: Pablo Iraburu, Arena Comunicacion, 
                     Jorge Fernandez eta Filmotek
Argi teknikaria: Sendoa Lusarreta
Alor Teknikoa: Ander Sierra, Juan Carlos Tapia eta Jon Mentxaka
Produkzio laguntzaileak: Vanesa Castaño, Iker Aranbarri, 
   Lucia Ocariz eta Natxo Odriozola
Irudi grafikoa: tempografix.com
Gracias a Harri Xuri / Sivom Artzamendi
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“HOSTOAK emankizunak aztarna sakona utzi du”
A. Manterola (GARA)
 

El espectáculo es impactantemente atrevido. 
Un vibrante encuentro 
donde la música, la danza y el canto 
forman un dinámico conjunto sonoro, gestual y visual. 
Iñaki Zarata (DIARIO VASCO)

 
“El ambiente fue mágico y etéreo, 
y lo vernáculo
trascendió las fronteras de todo tipo”
Oscar Cubillo ( EL CORREO)



TXALAP.ART EKOIZPENAK
Artikutza plaza 4 behea 2

20015 Donostia
T. 943 314 736  / 665 728 252

www.txalapart.com
info@txalapart.com




