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« Euskal H erriko kantuak eta m usikak » CD -RO M -a 

 

Euskal kultura Euskal H erritik kanpo ezagutarazi nahiz, Euskal Kultur 

Erakundeak Euskal kantuari eta m usikari buruzko CD -RO M  bat plazaratu du. 

H onen xedea, Euskal Kultur Erakundeak antolatzen dituen kultura anim azioen 

sustatzea da.  H alaber, euskarri honek ipar Euskal H erriko kantarien eta 

m usikarien hautaketa bat eskaintzen du. 

 

Euskal kultur erakundeak euskal kultura ahal bezainbat zabaldu nahi du, bertzeak 

bertze bere berezitasunak Euskal H erriko m ugetatik kanpo erakutsiz. CD  Rom  hau 

nahikeri honen froga argia da. 

 

Euskarri berri hau hiru sailetan banatzen da (ohiko kantua, rock-folk-jazz saila eta 

abesbatzak). Testuen, argazkien, prentsa artikuluen eta m usika zatien bidez, Euskal 

H erriko artista gazteak nahiz konfirm atuak aurkezten ditu. H orrela, Euskal kultur 

erakundeak beren hedapena Euskal H erritik kanpo lagundu nahi luke. 

 

2005-2006 ediziorako  hautatuak izan diren 21 artistak eta taldeak 

 

• Jean Bordaxar  

• M ixel Etxekopar 

• Pier-Paul Berzaitz 

• M agali Zubillaga 

• N iko Etxart 

• M addi O ihenart 

• Beñat Achiary 

 

• G arazi Philantropik(e) O rkestra 

• M aialen Errotabehere 

• Skunk 

• M iren Aranburu Jazz Ensem ble 

• Céline M ounole 

• Anje D uhalde 
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• Bidaia (C.Phillips &  M .D ucau) 

 

• Itsasoa abesbatza 

• Xaram ela abesbatza 

• Ahoz abesbatza 

• N ekez Ari abesbatza 

• Lurra abesbatza 

• O ldarra abesbatza 

• Anaiki abesbatza 

 

 

Tresna m oderno bat irudi berri batentzat 

 

M ultim edia euskarria eta tresna interaktiboa izanik, euskal kulturaren itxura m oderno 

bat em aten du ere, betiko iruditik urrun.  A labaina, helburua m ediak gurutzaraztea 

da eta tokiko kultura aberastasuna testuz baina ere soinuz eta irudiz ezagutaraztea.  

 

G ai nagusia kantua eta m usika dira, baina bisitariak inform azio orokor bat aurkituko 

du Euskal H erriko historiaz, geografiaz, kulturaz eta hizkuntzaz, bideo bati esker.  

 

Bertzalde, CD  Rom -ak Euskal kultur erakundearen partaidetzarekin antola daitezkeen 

ekintza ezberdinak (anim azioak, erakusketak,etab.) aurkezten ditu hala nola :  

 

Anim azioak – Trukaketak 

Kantua-M usika (tailerrak… ) 

Literatura-Kondairak (hitzaldiak, gaualdiak… ) 

D antza (ikastaldiak, dantzaldiak… ) 

 

Erakusketak  

Euskarari, euskal m usikari eta orohar Euskal H erriari buruzkoak 
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H asiera batean, CD -Rom aren 200 ale banatuko dira Frantzian, urririk.  Izan ere lehen 

bertsio hori ez dago frantsesez baizik eskuragarri. 

 

 

Laburbilduz egitasmoaren helburuak 

 

Hauek dira CD -RO M -aren helburu nagusiak : 

Euskal kultur erakundearen aurkeztea, besteak beste kultura animazioaren eta hedapen 

artistikoaren alorrean eramaten dituen ekintzen bidez. 

• Erabiltzaileak informatzea Euskal H erriko historiaz, geografiaz, kulturaz eta 

hizkuntzaz. 

• Zehaztea nolako kultura ekintzak antolatzen ahal diren Euskal Kultur 

Erakundearekin partaidetzan. 

• Bereziki kantuaren eta musikaren alorrean, artista profesionalen ala 

profesionalisatzen ari direnen ibilbidea baloratzea, baina ere talendu berrien 

laguntzea beren gaitasunak erakutsiz.  

 

Lehen aipatu bezala, CD -RO M  hau kultura eragileentzat egina da, bereziki animazioan 

eta ikusgarrigintzan programatzaileak direnentzat. 

 

 

 

Euskarriaren ezaugarriak 

 

• M ultim edia eta interraktiboa : helburua da, soinuen eta irudien bidez, 

Euskal Kultur Erakundeak eta berekin elkarlanean ari diren artistek eskaintzen 

dutena kultura eragileei ezagutaraztea. Erabiltzailea nahi bezala ibil daiteke 

sailetan zehar bere beharren eta interesen arabera. 

• CD -RO M -ak euskal kulturaren irudi dinam ikoago eta irekiagoa eskaintzen 

du, betiko itxuratik urrunduz.   

• H izkuntza bakarrean hastapanean, baina hizkuntza desberdinetan 

laster : hastapen batean, frantsesezko bertsioari em an zaio lehentasuna (izan 

ere, sustatze indar berezia egin nahi izan dugu frantses kultura egiturei buruz). 

O ndoko aleentzat, hiru hizkuntzetako bertsioa aurreikusia da (frantsesez-



Euskal kultur erakundea – 2005eko abendua ��

euskaraz-gazteleraz) hedapen egoki baten lortzeko Frantzian, Euskal H errian 

eta Espainian.  

• Profesionalentzat : CD -RO M -a kultura arloko profesionalei zuzendua da eta 

ez publiko zabalari. Kom unikazio tresna bat da balizko program atzaileentzat 

egina dena (ikusgarri gela, jaialdi...). 

•  G aurkotua eta osagarria : diskoa erregularki gaurkotua izanen da Euskal 

Kultur Erakundearen kultura eskaintzen garapenari eta tokiko kantari-

m usikarien ibilbideari egokitzeko. Bestalde, kultura agendaren gaurkotzea 

w w w .eke.org w ebgunean eginen da, CD -RO M  honen bidez bertan sar 

daitekelarik.  

 

Beharrezko gutxieneko konfigurazioak : 

 

Erabilpen plataform ak : M acintosh (O SX) / PC (W indow s) 

 

PC (W indow s) 

* Pentium  Prozesadorea 

* RAM  m em oria : 64 M b 

* 8X CD -RO M  irakurgailua ala D VD -RO M  irakurgailua 

* Soinu-txartela eta bozgorailuak  

* W indow s 98 eta ondokoak 

 

M acintosh 

* Pow er PC G 3 Prozesadorea 

* RAM  m em oria : 64 M b 

* 8X CD -RO M  irakurgailua ala D VD -RO M  irakurgailua 

* M ac O S X.1.5 eta ondokoak 

 

G utxieneko bereizm ena : 16 bit kolorezko 800 X 600 pixeleko ikuspegia 


