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Kanbo otxote festibala 
12. Edizioa 

2014ko maiatzaren 2an eta 3an 

 

Taldeen aurkezpena 

 
 

ERTIZKA 

Zuzendaria : Ramon BERAZA 

Tolosa ondoan den Añorga herritik etortzen zaigu. Elizako koruan aritzen 
ziren 8 lagunek, 1964an lehen aldiko Donostiako otxote festibalean parte 
hartu zuten. Otxote honek, 44 urtez, bai herri mailan bai nazio mailan, 
arrakasta handia ezagutu du lehiaketa desberdinetan. 
Peio Mendizabalen helburua kalitatea eta interpretazioa hobetzea da. 
Dudarik gabe gustukoa ukanen duzue. 

• Lotura : http://www.argia.com/argia-astekaria/479/ertizka-
zortkotea 

 Ramón  BERAZA  
 
Andoaindar honek, musika ikasketak bertako Musika Akademian hasi 
zituen, eta Donostiako Musika Kontserbatorioan segitu. 
Benito LERTXUNDI abeslariaren taldekide izan da eta bere kontzertuetan 
eta hainbat grabaketetan parte hartu du.  
Donostiako Orfeoian 14 urtez partaide izan ondoan,  " EASO " 
abesbatzaren zuzendari egon da zazpi urtez. 
Azken 15 urtetan, ERTIZKA otxotearen zuzendaria da.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.argia.com/argia-astekaria/479/ertizka-zortkotea
http://www.argia.com/argia-astekaria/479/ertizka-zortkotea
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ADIXKIDEAK 

Zuzendaria : Frédérik WOJTYNIAK 

"ADIXKIDEAK" korua Arrangoitzetik heldu zaigu. 

Koru hau René BORDA-k sortu zuen duela berrogoita bi urte. Talde horren 
kantariak hogei bat urtez kudeatu zituen. Gero Daniel BOULIN jin zen eta 
2008az geroz Frédérik WOJTYNIAK da koruko zuzendaria. 

Zuzendari bakoitzak bere kantuaren amodioa ekarriz, abesbatzak elizako 
kantuak, baina ere ohiko kantuak eskaintzen ditu, izan euskaraz edo 
erdaraz. 

Taldeak gutti gora behera 25 kantari ditu. Horietarik zortzi prestatu dira 
egungo Otxote egunaren ohoratzeko. 

Beroki eskertuak izan daitezela... ongi etorriak baitira hemen. 

Frédérik WOJTYNIAK 

Baionan sortu zen 1973an eta 10 urtetan musika ikasten hasi zen.  

Musika alorreko A3 batxilergoa Cassin lizeoan pasatu zuen eta handik 
lekora Musikologia lizentzia Bordele III Unibertsitatean. 
 
Paraleloki, bere musika ikasketak jarraitu zituen Baionako 
Kontserbatorioan, Jacques BALLUE-rekin eta Bordeleko Kontserbatorioan 
MACE eta DEFACIO jaunekin.  
Aipaturikoez gain, musikaren inguruko pertsonalitate askoren eragina 
ukan du bere ibilbidean zehar : Jesus Aured, Renée Juzan-Lannebère-
Abadie, Christiane DUGENE.  
 
Gaur egun:  
- Musika irakaslea Marracq kolegioan,  
- Musikari talde ezberdinetan 
- Adixkideak abesbatzako zuzendaria. 
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CORO EASO 

Zuzendaria : Xalbador Rallo SAGARZAZU 

Kantari hauek Donostiatik heldu zaizkigu. 

Koru honen aurkeztea ez da erraza...hainbertzetaraino ezagutua baita.   

Duela 74 urte sortu abesbatza hau, Euskal Herriko ospetsuena da, baina 
Euskal Herritik kanpo ere ezaguna da.  Koru zuzendari biziki ospetsu 
batzuk zuzendu dute : Igor Stravinski, Jesus Lopez Cabos, Arturo Tamayo 
Günther Neuhold .... eta bertze. 

Kanboko hamabigarren Otxote festibal hau berriz ere segur ohoratu eta 
gora altxatuko dutela. 

Xalbador RALLO SAGARZAZU 

Oraiko zuzendaria funts handiko gizona. Izan formakuntzan, ala 
musikaren sorkuntzan, harrigarria da. Hala nola bertzeak bertze, EASO 
musika eskola muntatu du, bai eta Donostiako mutil korua. 

Lan gogorrari lotuz eta bera langile errabiatua izanez, Xalbador-ek EASO 
abesbatza eremu ezberdinetara eramaten du : opera, jaialdiak… 

EASO abesbatzak Otxote festibalaren 12. ediziora etortzeko ohorea egiten 
digu eta bihotzetik eskertzen ditugu. Zortzi gizon kantariz osaturiko talde 
zoragarri honek lilluratuko gaitu. 
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CORO DE CAMARA GAZTELUPE 

 

Zuzendaria : Jose Javier ETCHEVERRIA AGUIRREZABAL 

Gaztelupe korua 1965 urtean sortu zen. Bere ibilbidea koru gisa OXOTE 
Gaztelupe izenarekin hasi zuen. Eskualdeko herri eta hirietan bai eta 
Frantzia hego-mendebaldean arrakasta izanik ere, gehienbat inguruan ari 
zen hastapenean. 
1975 urtean Otxote Gaztelupe izena aldatu eta gaur egungo " CORO DE 
CAMARA Gaztelupe " izena hartu zuen, izen berria taldearen musika 
beharretara hobeki egokitzen baitzen. 
Gaur egun, 19 kantariz eta zuzendari batez osatu abesbatzak arrakasta 
handia biltzen du urtez-urte ematen dituen kontzertu guzietan. 

" A capella " ematen dituen kantuak, eliza kantuak dira, Mozart, Gounod, 
Haendel bezalako maisu handien polifonietatik, Sorozabal, Guridi edo 
Zapiain bezalako batzuek ahots larriendako konposatu eskualde, Frantzia 
edo nazioarte izaerako folklore doinuetaraino.  
Bere historian zehar, Gaztelupe abesbatzak 6 disko grabatu ditu. Momentu 
honetan erlijio polifoniaren inguruko disko bat grabatzen ari dira, 
udazkenean aterako dutena. Gaztelupe koruak ateraldi anitz egiten ditu 
eta jaialdi askotan parte hartu du, izan Euskal Herrian, Katalunian, 
Malagan, Kanarietan ala Madrilen. 
Nazioarte mailan, kontzertu frango eman ditu Frantzian, Italian, 
Alemanian, Austrian, Errusian, Txekiar Errepublikan, Polonian, 
Venezuelan, Kolonbian, Mexikon , Kuban, Brasilen, Uruguaien, Txilen, 
Argentinan, Estatu Batuetan, Kanadan, Turkian, Grezian eta Egipton. 

Gaztelupe koruak Erroman kantatu du ere, San Pedro Basilikan Aita 
Sainduak eman mezan. 
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Jose Javier ETCHEVERRIA AGUIRREZABAL 

Jose Javier Etcheverria Aguirrezabal Donostian sortua da. Musika 
ikasketak bertako goi Kontserbatorioan eginak ditu Jesus Maria Irigoyen 
irakaslearekin. Nota hoberenekin musika irakaslearen (kantuan 
espezializatua) titulua lortu zuen bai eta mota guzietako sariak ere.  
Ondotik, bere ikasketak Baionako Kontserbatorioan jarraitu zituen, eta 
bere formakuntza osatu zuen Devos, Tibere, Iñaki Olazabal edota 
Herminia Laborde-ren klase batzuekin. 
Koru ezberdinetako sortzaile edo partaide izanik, abesbatza ospetsu 
batzuetan parte hartu du, hala nola, CoroEaso-n. Inguruko koru horietan, 
kantu klaseak eman eta ahots teknika erakatsi du.  
Aipamen berezia merezi duten bere azken lanen artean : Lied eta 
Zarzuela-ren muntatzea, El Caserio, Katyuska, Tosca. Zarzuela-n bakarlari 
gisa kantatzen du. 
 
Koru desberdinetan kantatzen du eta horietarik batzu zuzentzen ditu : 
Coro de Camara Gaztelupe, Lurra ahots taldea, Agao eta Otxote Ozenki. 
2014an Coro Gaztelupe koruarekin, Txinara joanen dira kontzertu bira 
baten egiteko.  
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VOCES GRAVES 

 

Zuzendaria : Koldo Pastor ARRIAZU 
 
"Voces Graves" abesbatza  Iruñetik heldu zaigu.  
Talde hau bakarrik gizon ahotsez osatzen da.  
1977 urtean sortu zen, bi otxote elgarretaratu ondoan. Gaur egun, 
hamabost abeslariz eta musika-zuzendari batez osatzen da. 
Kantari guziek musika esperientzia zabala dute,  zeren eta beste koru 
ospetsu batzuetan izan dira edo ari dira, hala nola, Iruñeko Orfeoian edota 
Iruñeko Ganbara Koruan. 
Sortu zenetik, abesbatzak kontzertu anitz eskaini ditu, festibal edo musika 
aste anitzetan parte hartuz Espainia guzian (Madril, Valladolid, Tenerife, 
Teruel, Huesca, Borja, Logroño, Badajoz ....) eta Frantzian ere (Paris). 
Beren errepertorio zabala, erlijio polifoniaz, musika laikoz, Nafartar eta 
euskal musika herrikoiez, "negro-spiritual" kantuez osatzen da nagusiki. 
Bereziki a capella kantatzen dute eta hiru disko atera dituzte orain arte.  
2002ko irailaz geroz, Koldo Pastor Arriazu da abesbatzaren zuzendaria. 
 
Koldo Pastor ARRIAZU 
 
Koldo Pastor Arriazu Iruñean sortua da. Bere musika ikasketak bertako 
Pablo Sarasate Kontserbatorioan hasi zituen. 
Ondotik, bere ikasketak Donostiako Kontserbatorioan eta  Zaragozakoan 
jarraitu zituen. Unibertsitate klaseetaz gain, konposizioa eta musikaren 
soziologia ikasi ditu, Agustín González eta Ramón Barce Azilu irakasleekin. 
Iruñeko “Otamendi Paulino Ganbara mistoa”-ren eta " Los Amigos del 
Arte"  taldeen sortzailea eta zuzendaria izan da, bai eta “Choral Society”  
eta Iruñeko Ganbararen Koruaren zuzendaria. Gaur egun, Iruñeko Graves 
Voices taldeko zuzendaria da. 
Bestalde, instrumental talde ezberdinetan aritu da jotzen edo zuzendari 
bezala : The Band Pamplonesa , OSN, Orquesta Pablo Sarasate 
Conservatory Band , ganbara-musika talde batzu...  
 
Iruñeako Taldea-ren sortzailea eta partaidea izanik, XX. mendeko musika 
hedatzeko asmoz, mintzaldi eta kontzertu desberdinetan parte hartu du 
talde horrekin. Hamar urtez egon da Pablo Sarasate Kontserbatorioko 
erakasle. Bestalde, musika informatika erakatsi du, eta obrak sortu ditu 
talde frangorentzat (koruak, ganbara orkestrak...). 
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OTXOTE LURRA 

Zuzendaria : Jordi FREIXA 

Duela hamahiru urte Jordi FREIXAK Bordelen sortu Otxote hau, Euskal 
Herriko Otxote profesional bakarra dugu. Talde hau osatzen duten 
ofizioko zortzi kantariak, beren ahotz landuen arabera hautatuak izan dira, 
Otxotea berriz osatzeko."LURRA" izenak dioen bezala, Jordi Freixak euskal 
lurreko kantuak eta batez ere kantu xaharrak nahi ditu ahanztetik salbatu, 
biziarazi, hiltzerat ez utzi. Lurra Otxoteak euskal kultura gora atxiki nahi 
du eta atzerrian ezagutarazi. 

LURRA aipatzea baino, hobe entzutea, entzuleari hotzikara lotzen baitzaio 
bizkar hezurrean goiti. 

Ez da entzuleen lekukotasunetan eskasik, horra bertzeak bertze batek 
dioena : 

"Kantaldia ebiakoitz arrats huntan (...) zoragarria ! Berriz ikusi ditut 
Euskal Herria, mendia, itsasoa, elurra, bai eta harrotasun, kemen eta 
amodio sentipenak." 

Aurten Lurrak ohoratzen gaitu, festibal honen hamabigarren edizioan 
parte hartuz. 

 

Jordi FREIXA 

Jordi Freixa Irunen sortua da. Musika ikasketak Donostiako eta Baionako 
Kontserbatorioan, Milango Picola Scalan eta Donostiako Orfeoiko kantu 
eskolan eginak ditu. 
Solfeoa , harmonia,  kantua , musikologia (tesia Europako eta Euskal 
Herriko herri musikaz), zuzendaritza, musikaren historia, bai eta ere 
instrumentista izateko oinarria landu ditu. 
Euskal Herrian, bi abesbatza ospetsuren zuzendari laguntzaile izan zen, 
bai eta koru ezberdinetako kidea. Horietarik batekin, Italiako Arezzo-ko 
lehen nazioarteko saria erdietsi zuen gainera.   
Obra batzu grabatzeko parada izan du, izan bakarlari edo zuzendari gisa. 
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Lombard, Lavilla, Muller, Yepes, Benini, Wagner, Avares, Janocks edota 
Aragües bezalako musikariekin lan egin du. 

Jordi Freixa bakarlari gisa ibiltzen da Espainian, Frantzian eta Alemanian. 
 
Bordelen, Otxote profesional bakarra den LURRA otxotea sortu du, bai eta 
ETXEKOAK gizon korua eta EGUZKI LORE emazte korua.  
Hamabost bat urtez, Jordi Freixa Bordeleko Opera Nazionaleko kide izan 
da. Gaur egun, Iruñeako Operako zuzendaria da. 
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