
 
 

Alfredo Rodriguez pianista eta Jazz 
artista handia, Grammy sari baterako 
proposatua izan dena eta Quincy 
Jonesen babesa duena, Arriaga 
Antzokian izango dugu 
 

- Pianista eta konpositore kubatarrak hirukote formatuko errezitaldia 
eskainiko du apirilaren 19an, asteartean, 19:30ean, Yarel Hernández 
baxu-jotzailearekin eta Michael Olivera bateria-jotzailearekin batera. 

- Kontzertu hau Bilbaína Jazz Clubek eta Arriaga Antzokiak bultzatutako 
«BJC Arriagan» zikloaren parte da. 

 
Bilbo, 2022ko apirilaren 13a.- Bilbaína Jazz Clubek eta Arriaga Antzokiak 
bultzatutako «BJC Arriagan» zikloak beste musika-hitzordu bat eskainiko du datorren 
astean, apirilaren 19an, asteartean, 19:30etik aurrera. Emanaldiaren protagonista 
nazioarteko artista garrantzitsuenetako bat izango da: Alfredo Rodriguez pianista 
kubatarra.  
 
Rodriguez mailarik goreneko musikaria da eta, haren talentuari esker, jazz-pianista 
mitikoen oinordetza jasotzen du, Keith Jarrett, Thelonious Monk edo Art Tatum-ena, 
besteak beste, legatu hori haren sustrai kubatarrekin eta Jazzarekin uztartuz. Pianista 
kubatarrak Habanako kontserbatorio klasiko zorrotzetan ikasi zuen eta, haren 
musikaren bitartez, hainbat jenioengandik ikasitakoa ere hedatzen du, hala nola Bach 
edo Stravinskyrengandik ikasitakoa. Azken batean, musikaren ezagutza aberatsa eta 
askotarikoa duen artista batez ari gara; baliabide estilistiko asko ditu eta, horri esker, 
hein handi batean jazz-inprobisazioan oinarritutako musika sor dezake. 
 
Bere ibilbidean, funtsezkoa izan da Quincy Jonesen bultzada, zeinak 2006ko 
Montreuxeko Jazzaldian ezagutu baitzuen. Txinan egin zuen lehen biran, Rodríguezi 
Tan Dun, Siedah Garrett eta Quincy Jonesekin lan egiteko eskatu zioten, 2010eko 
Shanghaiko Munduko Erakusketako abesti nagusiaren ingelesezko bertsioa 
konposatzeko, eta ohore hori izan zuen eta txinatarra ez zen lehen artista izan zen. 
Beste mugarri garrantzitsu bat 2015ean Grammy bat jasotzeko izandako proposamena 
izan zen, "Moldaketa, instrumental edo a capella onena" kategorian, 2014an kaleratu 
zen The Invasion Parade-eko "Guantanamera" abestiagatik. 
 
Artea hain ongi menderatzen duenez, mundu osoko agertoki ospetsuetan ikusi ahal 
izan dugu maiz, hala nola Hollywood Bowl-eko Playboy Jazzaldian, Montreuxeko 
Jazzaldian, North Sea Jazz Festival-en, Jazz in Marciac-en, Umbría Jazz-en eta Jazz a 
Vienne-n, batzuk aipatzearren. Orain, Arriaga Antzokiko ikusleak izango dira bere 
magiaz gozatzeko aukera izango dutenak. Gainera, bere talde karismatikoenarekin 
etorriko da, hirukote formatuan, Alfredo Rodriguez Trio izenarekin, haren lagun leialak 



diren Yarel Hernándezekin —baxu elektrikoan— eta Michael Oliverarekin —baterian—.  
 
ARRIAGA ANTZOKIKO SARRERAK 

- 21 euro (beherapenekin) 
- Salgai www.teatroarriaga.eus helbidean edo antzokiko txarteldegietan, 

aurretiazko salmenta ordutegian. 
 

Informazio gehiago: 
Komunikazioa - ARRIAGA ANTZOKIA 
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