
BIOLIN, BIOLA ETA PIANO HIRUKOTE EZOHIKOA IZANGO DA
LARUNBAT HONETAKO MATINÉEAREN PROTAGONISTA

Hiruki hirukoteak Ez erabat jatorrizkoa izeneko kontzertuan Mozarten eta Brahmsen obra 
bana eskainiko du. Bi obrak moldatu egin behar izan dituzte biolin, biola eta pianoak 
osatutako formazio batek jo ahal izateko.

Miramongo Matinéeak larunbat honetan, martxoak 10, 11:00etan, itzuliko dira Hiruki hirukotearen Ez 
erabat jatorrizkoa kontzertuarekin. Maialen Rezabal (biolina), Monika Mazur (biola) eta Pedro José 
Rodríguezek (pianoa) bi obra eskainiko dituzte matinéen denboraldiko hamaikagarren hitzordu honetan: 
Mozarten Klarinete, biola eta piano hirukotea mi bemol maiorrean eta Brahmsen Tronpa hirukotea mi bemol 
maiorrean. Kontzertu honek hasiera batean aurreikusitakoa, Bitabilau taldeak eskaini behar zuen 
Glasstakovich izeneko kontzertua, ordezkatuko du.

Kontzertuaren tituluak zera iradoki nahi du, Hiruki hirukoteak jotzen dituen instrumentuak eta joko dituzten 
obrek jatorrian aurreikusten zuten instrumentu-hirukotea ez datozela bat. Izan ere, oso gutxi baitira 
musikaren historian biolin, biola eta pianoak osatutako hirukoteentzat idatzitako partiturak. Horrela, bada, 
Mozarten piezan biolinarekin ordezkatu dute jatorrizko obrako klarinetea, eta Brahmsenean biola erabiliko 
dute berezko tronparen partez.

Mozarten obrak, 1786ko udan idatzitakoa denak, Kegelstatt-Trio edo Bola-jokoaren hirukotea izena jaso du 
tradizioan, lagun batzuen etxean izandako balizko bola-joko partida bati erreferentzia eginez. Berez, gainera,
pieza hau aurkeztu zen lehen aldian, lagunarteko kontzertu batean, Mozartek ez zuen pianoa jo, biola baizik.
Obra intimo eta samurra da, etxeko musika soila.

Brahmsek 1864ko udan hasitako obra hau urtebete geroago amaitu zuen, ama hil ostean. Orduan eman 
zion behin betiko forma hirugarren mugimenduari, obraren benetako bihotza dena eta mi bemol minor 
tonalitatean idatzita dagoena. Nabarmentzeko modukoa da Brahmsek obra hau tronpa naturalarekin jotzeko 
idatzi zuela, garai hartan dagoeneko pistoi-tronpa existitzen zen arren. Instrumentuen konbinazio berezi 
honek egitura bitxiko obra bat idaztera eraman zuen Brahms, sonata formaren mugak zabaltzeko saiakera 
batean.

Sarrera solteak (7€) salgai daude sarrerak.euskadikoorkestra.eus webgunean eta Kursaal Auditoriumeko 
leihatilan. Gainera, leku librerik geratuko balitz, Orkestraren egoitzako leihatilan bertan eros ahal izango 
lirateke kontzertuaren egunean.

Miramongo Matinéetara eroso joateko, Euskadiko Orkestrak doako autobus-zerbitzua eskainiko dio 
bertaratu nahi duen orori. 10:25ean abiatzen da autobusa Gipuzkoa Plaza 4tik eta geldialdiak egiten ditu 
Antso Jakituna 18an eta Madril Hiribidea 34an.

Miramongo Matinéek Kutxa Fundazioaren babesa dute sortu zirenetik.
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