
EUSKADIKO ORKESTRA SINFONIKOAK ETA BERE TITULAR ROBERT
TREVIÑOK DMITRI MAKHTIN BIOLIN-JOTZAILEA HARTUKO DUTE

“KABIAR ALEMANA” PROGRAMAN 

Orkestraren abonu-denboraldiko seigarren programa Xostakovitxen Biolinerako 2. 
kontzertuak eta Beethovenen 2. Sinfoniak osatuko dute.

Bilboko sona handiko Musika-Música jaialdian asteburu honetan arrakasta handiz parte hartu ostean, 
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa Bilboko Euskalduna Jauregira itzuliko da asteazkenean, martxoak 7, 
20:00etan, abonu-denboraldiko seigarren programarekin: “Kabiar alemana”. Kontzertu honetan, 
Euskadiko Orkestra Sinfonikoak bere historian lehendabizikoz Dmitri Makhtin biolin-jotzailearen parte-
hartzea izango du.

Dmitri Makhtin (San Petersburgo, 1975) txikitatik musika-giroan hezi izan da, bere gurasoak musikariak 
baitziren —biak San Petersburgoko Orkestra Filarmonikoko biolin-jotzaileak—, eta oso goiz hasi zuen 
formakuntza musikan, lau urterekin. Makhtinek hainbat sari eta beka garrantzitsu eskuratu zituen 
nerabezaroan. Horren ostean, nazioarteko orkestra sonatuenetan hartu du parte Dmitri Makhtinek, eta 
ibilbide oparo horretan hainbatetan kolaboratu du Robert Treviñorekin.

Programa honetan, Makhtinek interpretatuko duen musikagilea bere izenkide eta herrikide Xostakovitx 
handia izango da, Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren 2017/2018ko denboraldiaren garapenean garrantzi 
izugarria hartzen ari den figura. Bere bizitzaren bukaeran idatzi zuen Xostakovitxek Biolinerako 2. 
kontzertua, osasun kaskarra zuenean, eta hartan asmakizun biografikoak hartzen ditu, baita biolina biola 
bihurtzen duen tonu iluna eta bere katalogoko aurreko lanen erreferentziak ere, esaterako, 5. Sinfonia. 
Xostakovitxek kontzertu hau Errusiako bere garaiko biolin-jotzaile ezagunenarentzat idatzi zuen, David 
Oistrakhentzat, eta Errusiako biolin-jotzaile onenetako batek joko digu guri, Dmitri Makhtinek; bera ere 
San Petersburgon jaioa, Xostakovitx bezala. Bigarren zatian, Robert Treviñok Beethovenek idatzi zituen 
bederatzi sinfonietako ezezagunena landuko du, 2. sinfonia re maiorrean. Ezezagun bezain funtsezkoa, 
edonola ere, bere lengoaiaren eboluzioan. 1803an bukatutako lan horrekin bere lehenengo estilo 
klasikoari eman zion amaiera eta Erromantizismoan murgiltzen hasi zen.

SARRERAK SALGAI (10 EUROTIK 35ERA)

Kontzertu honetarako sarrerak www.sarrerak.euskadikoorkestra.eus eta www.euskalduna.eus 
webguneen bidez eskuratu daitezke, baita Euskalduna Jauregiko leihatilan eta BBKren zerbitzu anitzetako
kutxazainetan ere. “Azken ordu gaztea”: 30 urte baino gutxiago dituztenek 10 eurotan eskuratu ahal 
izango dituzte aretoko eremu guztietako sarrerak kontzertua hasi aurretiko 30 minutuetan (leihatilan 
bakarrik).

KONTZERTUA DONIBANE-LOHIZUNEN

Programa hauxe bera, gainera, Donibane-Lohizuneko San Joan Bataiatzailearen Elizan ere eskainiko da 
ostiral honetan, martxoak 9, 20:30ean. Scène Nationale du Sud-Aquitain-ek antolatutako kontzertu 
honetarako sarrerak salgai daude dagoeneko www.secenenationale.fr webgunean.
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