
IVAN MONIGHETTI BIOLONTXELISTA, MSTISLAV
ROSTROPOVITXEN AZKEN IKASLEA, BAKARLARI GONBIDATUA
EUSKADIKO ORKESTRA SINFONIKOAREN PROGRAMA BERRIAN

  Andrey Boreyko zuzendari gonbidatu bezala itzuliko da Orkestraren podiumera.

“Maitagarria eta hileta” izenburupean, Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren abonu-denboraldiaren 
zazpigarren programak ohiko lau hiriburuetara Ivan Monighetti biolontxelista ekarriko du. 
Orkestran sarri parte hartu duen Andrey Boreyko errusiarrak zuzenduko duen programa honek Igor 
Stravinskiren bi obra —Hileta-kanta eta Maitagarriaren musua— eta Richard Straussen Don Quixote 
hartuko ditu barne.

Kontzertuak honako data eta tokietan izango dira: martxoaren 16an Gasteizko Principal Antzokian, 19 
eta 22an Donostiako Kursaalen, 20an Bilboko Euskalduna Jauregian eta 21ean Iruñako Baluarte 
Auditorioan.

Programa bi zatitan banatuko da, eta bigarrenean hartuko du parte biolontxelo bakarlari gisa Ivan 
Monighettik (Riga, 1948), Moskuko Kontserbatorioan Mstislav Rostropovitxen azken ikaslea 
izandakoak. Hainbat sari eman dizkiote; horietako nabarmenena 1974an Moskuko Nazioarteko 
Txaikovski Lehiaketa entzutetsuan jaso zuena da. Aintzatespen garrantzitsu honek bere karrerari 
bultzada eman zion, eta gaur egunera arte nazioarteko orkestra eta zuzendari onenekin bakarlari gisa 
kolaboratzeko aukera izan du.  

Kontzertuaren bigarren zati hau Richard Straussen Don Quixote lanean zentratuko da. 1897an 
idatzitako poema sinfoniko hau osatzen duten hamar bariazioek On Kixoteren abenturak irudikatzen 
dituzte. Hiru instrumentuk ematen diete ahotsa obrako pertsonaia nagusiei: biolontxeloak On Kixoteri, 
biolak Santxo Panzari eta oboeak Dulcineari. Eta, hain zuzen, garrantzi berezia du biolontxeloaren 
bakarlari parteak, Monighettiren ardurapean egongo denak.

Kontzertuaren lehenengo zatia, berriz, Igor Stravinskiren bi obraz osatuko da: Hileta-kanta poema 
sinfonikoa eta Maitagarriaren musua balletaren suitea. Euskadiko Orkestra Sinfonikoak historian 
lehendabizikoz joko du Hileta-kanta, izan ere, Stravinskik bere maisu Nikolai Rimski-Korsakov 1908an 
hil zenean haren omenez idatzitako obra honen partituraren ale bakarra galduta egon baitzen ia ehun 
urtez, harik eta 2015ean aurkitu zuten arte. Maitagarriaren musua, 1920ko hamarkadako etapa 
neoklasikoko konposizio bat, Txaikovskiren eragin handikoa, izango da programa honetako 
Stravinskiren bigarren obra.

Programa Andrey Boreykok (San Petersburgo, 1957) zuzenduko du, Euskadiko Orkestra Sinfonikoko 
abonatuen zuzendari gogokoenetako batek, urtero bisitatzen baitu errusiarrak Orkestra. Boreyko 
musika errusiarrean aditua da eta orkestra garrantzitsuek deitu ohi dute bere herrikide Txaikovski, 
Stravinski eta Xostakovitxen lanak zuzentzeko; besteak beste, New Yorkeko Filarmonikoak, Leipzigeko 
Gewandhausorchesterrak edo Los Angeles, Cleveland edo Filadelfiako Orkestrek. Gainera, 2014tik, 
Napleseko Filarmonikoaren Musika Zuzendaria (AEB) ere bada Boreyko.

Sarrerak salgai (10€tik 35€ra). Kontzertu hauetarako sarrerak salgai daude 
sarrerak.euskadikoorkestra.eus webgunean eta kontzertu-aretoetako webguneetan zein leihatiletan. 
"Azken ordu gaztea": 30 urtetik beherako lagunek aukera izango dute gune guztietako sarrerak 10€tan 
erosteko, kontzertua hasi baino 30 minutu lehenago (leihatilan). 
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