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Musikak ez du etenik 
Musika ›› Askotariko
musikaz gozatzeko aukera
izango da maiatzean ere
Bonberenean; 18 kontzertu
izango dira, guztira.

ERREDAKZIOA

Ohiko moduan, musika eskaintza
zabala antolatu dute Bonberenean
maiatzerako. Denetarik izango da,
gainera: bertako taldeak, nahiz
kanpokoak, eta ezagunak nahiz
hasiberriak. Apirileko egitarauari
dagokionez, gaurko Balerdi Erdi
eta Fiachras taldeen kontzertue-
kin amaituko da. Hauek 22:30ean
hasiko dira zuzeneko musika es-
kaintzen. 

Gose eta Sagarroi
Maiatzak 1, ostirala.
]Gose Arrasaten sorturiko musi-
ka taldea da. Talde honek egiten
duen musika trikitixa eta musika
elektronikoaren arteko uztartzea
da. Taldeak bere ibilbide musikala
2004an hasi zuen. Hiru pertsonak
osatzen dute taldea: Ines Osina-
gak (Ekon taldeko partaide ohia),
Iñaki Bengoak (Bad F-line taldeko
partaidea izandakoa) eta Osoro-
nek (Gatillazo taldeko gitarra-jo-
tzailea izandakoa).
]Sagarroi Iñigo Muguruzak (gita-
rra eta ahotsa, lehenago Kortatu,
Delirium Tremens, Negu Gorriak
eta Joxe Ripiau taldeetan), Carlos
Zubikoak (lehen Apurtun) eta
Gorka Baskaranek (bateria-jotzai-
le ohia Gatazka eta Be quieten)
2001ean sortu zuten taldea da. 4
disko kaleratu dituzte: Meatzaldea,
Euria ari duela, Toulouse eta Baleike.

We are standard
]Maiatzak 7, osteguna.Modako
euskal taldea dela diote askok.
Izan ere, Getxoko taldeak ez dauka
mugarik: kritika bikainak eta sariak
ugari izan ditu, eta bira luzea iraga-
rri du taldeak hurrengo hilabetee-
tarako. Ameriketan izan dira euren
musika aurkezten, Euskal Herrian
daude orain, eta Espainian ere
izango dira.

Acido C eta Mamba beat
Maiatzak 8, ostirala.
]Acido C 2002, urtean sortu zen,
hainbat ideia eta estiloko bedera-
tzi musikari gipuzkoar elkartu os-
tean. Ez zaizkie etiketarik guzta-
tzen, baina, beraien musika funk,
jazz eta acid-jazz arteko nahaske-
ta bat dela esan daiteke. 
]Mamba Beat taldea 2006 urteaz
geroztik ari da hurbiltzen zaion oro
dantza makina bihurtzen. Izan ere,
diotenez, eginkizun horretarako
elkartu dira ibilbide luzea duten
musikariak. 

Innerve eta Kaskezur
Maiatzak 9, larunbata.
] Innerve taldeko kideek euren az-
ken lana, Tripulante izenekoa aur-
keztuko dute Bonbereneako esze-
natoki gainean.
]Elizondoko Kaskezur taldea 
rock eta soul doinuak nahasten 
dituen bere lehen diskoa aurkezte-
ra dator: Itzulera kapsularik gabe
espaziora bidalitako azken zaku-
rrak.

Xabi San Sebastian
]Maiatzak 15, ostirala.Txikitatik
izan du lotura musikarekin. Orain-
goan, Ospela diskoa aurkeztuko
du, bere bakarkako bigarrena, hain
zuzen. Autoreak nortasunez bete-
riko rock melodiko interesgarria
eskaintzen digu, argi-itzaletan ñir-
ñir distiratzen duten 13 kanta zu-
zen bezain samur, biziak bezain
gozoak, sentiberak eta, aldi bere-
an, indartsuak, bizitzaren iraganak
uzten dituen zertzeladen lekuko
musikal erakargarria osatuz.

Yakuzi eta Ioan
]Maiatzak 16, larunbata.Yacuzi
Durango eta Elorriotik datorren
taldea da, eta Ioan, berriz,
2005ean sortu zen, Bilbo ingu-
ruan, rock talde baten oinarrizko
formatua erabiltzen duelarik.

Norman eta Brankan
]Maiatzak 22, ostirala.Eibarko
Norman taldea, orain urte eta erdi
hasi ziren musika jorratzen. Bes-
talde, Rockaren olatuaren pean
sortu zen Antiguako Brankan.

Biok eta Pog mo thon
]Maiatzak 23, larunbata.BioK
taldea Euskadi Gazteko maketa
lehiaketako irabazle izan da, Pog
mo thon, berriz, Mungiakoa da,
eta ezaugarririk esanguratsuena
bere etengabeko bilakaera dela
esan daiteke. 

The inteligence
]Maiatzak 25, astelehena.Estatu
Batuetako Seattle hiriko taldea da
The inteligence. Lars Finberg (A
Frames eta Dipers taldeetan aritu-
takoa) da taldearen liderra. The
Fall, Le Shok edota The Residents
bezalako taldeen jarraitzaileentzat
bereziki gomendagarria da, eta
euren zuzenekoagatik, ikusgarria
baita.

Rosalia Roio
]Maiatzak 29 ostirala.Rosalia
roio madrildarrak musika ugari jo-
rratzen ditu, espainiar herrikotik
flamenkoraino baitoa, esaterako.

Napoka iria eta Gora japon
]Maiatzak 30, larunbata.Eiba-
rren sortu eta garatutako bikote
artistikoa da Napoka iria, eta Gora
japon, berriz, 2005 urte bukaeran
sorturiko rock taldea da.

4 TOLOSA TOLOSALDEKO ETA LEITZALDEKO HITZA
LARUNBATA, 2009KO APIRILAREN 25A

San Joan jaietako
Bordondantza entseguak
JAIAK ]San Joan jaiei begira, Uda-
berri dantza taldea Bordondantza-
ko prestaketekin hastear da. Dato-
rren ostegunean, hilaren 30ean,
egingo dute lehendabiziko entse-
gua. Hau, 20:30ean izango da,
Usabal kiroldegian. Hemendik 
aurrera ostegunero izango dira
saioak.

Osoko bilkura izango da
datorren asteartean
UDALA ]Tolosako Udalak, datorren
asteartean, hilaren 28an, egingo
du osoko bilkura. 19:30ean izango
da, eta besteak beste, ondorengo
gaiak eztabaidatuko dituzte: Alon-
digan dagoen plaza berriaren izen-
dapena onartzea eta EB-Aralarrek
aurkeztutako mozioa, UEMAn
sartzeari buruz.

Gatazkak konpontzeari
buruz hitzaldia asteartean
HEZKUNTZA ]Datorren asteartean,
hilaren 28an, Gatazkak konpontze-
ko modu positiboak gaiaren ingu-
ruan hitzaldia antolatu du Elkarbi-
zitza Planaren barruan. Geuz tal-
deko arduraduna den Lucia
Gorbeña izango da hizlaria.
16:30ean izango da Haur Hezkun-
tzako erabilera anitzeko gelan. 

Hungariar menua eta
musika Fronton jatetxean
GASTRONOMIA ]Hungariar gastro-
nomiari buruzko jardunaldiak ari
dira burutzen egunotan Fronton
jatetxean, gaur izango da azken
eguna. Hungariar menuaz eta ber-
tako musikaz gozatu ahalko da.

L Laburrak

Agur aurtengo Naturaldiari
INGURUMENA ]Naturaldiaren baitako azken ekitaldia
izan zen atzokoan, Kultur Etxean. Hain zuzen ere, Adi-
men ekologikoaz aritu zen Jose Antonio Marina ira-
kasle eta filosofoa, Jonan Fernandez Baketik-eko zu-
zendaria aurkezle zuela. Kultur Etxea jendez bete zen
azken ekitaldi honetan. Hasiera batean datorren aste-

lehenerako Atanar Juat: La leyenda del hombre veloz fil-
ma aurreikusi zen Leidorren, baina azkenean bertan
behar geratu da. Bestalde, Tolosako ekitaldiak bukatu
diren arren, Naturaldiaren egitaraua ez da amaitu,
maiatzean eta ekainean Errenterira, Zarautzera eta
Hernaniko Txillida Lekura zabalduko baitute. I.T.


