
M. HAYDN ETA BRAHMS PARTITURA DIGITALEN BIDEZ
INTERPRETATUKO DITUZTE LARUNBATEKO MIRAMONGO MATINÉEAN

Arli du Daprik Bi bioladun boskoteak izeneko kontzertuan Michael Haydnen eta Johannes 
Brahmsen boskote bana eskainiko du partitura digitalak erabiliz, lehendabizikoz 
Orkestraren egoitzan.

Miramongo Matinéeak larunbat honetan, apirilak 21, 11:00etan, itzuliko dira denboraldiko hamahirugarren 
hitzorduan Arli du Daprik eskainiko duen Bi bioladun boskoteak izeneko kontzertuarekin. Arli du Dapri 
Euskadiko Orkestra Sinfonikoko bost kidek osatzen dute: Nathalie Dabadie (biolina), Delphine Dupuy (biola),
Natacha Dupuy-Scordamaglia (biola), Irene Echeveste (biolina) eta Estíbaliz Ponce (biolontxeloa). Taldeak 
Michael Haydnen eta Johannes Brahmsen hari-boskote bana eskainiko du.

Bi bioladun boskoteak kontzertu berezia izango da, Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren egoitzan musika 
partitura digitalen bidez interpretatuko den lehendabiziko aldia izango baita. Tableta elektroniko batean, 
etengabeko jarioan, partiturak aurrera egingo du musika-piezaren erritmo berean, musikariak orrialdea pasa 
behar ez dezan. Horrela, partitura da musikariari moldatuko zaiona, eta ez alderantziz. Musika-esperientzia 
ezberdin hau Miramongo Parkean egoitza duten bi erakunderen, Orkestraren eta Blackbinder enpresaren, 
arteko kolaborazioak ahalbidetuko du. Blackbinder nazioarteko hedapena duen euskal enpresa bat da eta 
berak patentatu du teknologia berritzaile hau.

Arli du Daprik interpretatuko duen lehen obra Michael Haydnen Hari-boskotea izango da. Joseph Haydnen 
anaia gaztea 1737an jaio zen Austrian, Hungariako mugatik gertu. Biolina eta organoa jotzen ikasi zuen eta, 
hainbat tokitan kapera-maisu izan ostean, 1763an, Salzburgoko printzearen gortean kontzertino eta 
musikagile izendatu zuten. 1777tik aurrera, Salzburgoko katedralean organista-lanetan hasi zen, eta hainbat 
ikasle izan zituen bertan, besteak beste, Carl Maria von Weber eta Anton Diabelli. Gizon zuhurra eta lotsatia 
zen, publikoarekin kontaktua ekidin ohi zuen, eta horregatik agian ez da beste egile batzuk bezain ezaguna 
egin. Alabaina, karrera joria izan zuen, zortziehun obra baino gehiago idatzi baitzituen. Mozart, Michael 
Haydnen talentuaren miresle, austriarraren Requiemaren emanaldian izan zen 1771n, eta hogei urte 
geroago idatziko zuen bere Requiemerako inspirazioetako bat izan zen.

Programaren bigarren zatian, protagonista Johannes Brahms izango da, 1833an Hanburgon jaio zena 
familia xume batean. Hamar urte zituela, bere aita kontrabaxujoleari gauetan tabernaz taberna jotzen 
laguntzen hasi zitzaion. 1853an, bere bizitza osoan lagun eta musika-aholkulari izango zuen Joseph 
Joachim biolinjolea ezagutu zuen, baita Robert Schumann ere, hasieratik Brahmsek pianojole eta musikagile
gisa zuen talentuarekin liluratuta geratu zena. 1862an Vienara joan zen bizitzera, eta han igaro zituen bere 
karrerako urte gehienak. 1890ean idatzi zuen 2. hari-boskotea, Bad Ischl-en emandako udako oporraldian. 
Ordurako zahartuta eta konposatzeaz nekatuta zegoen Brahms, eta hau izango zen bere azken obra 
Richard von Mühlfeld klarinetista ezagutu izan ez balu. Berak eman zion bultzada obra gehiago ontzeko: 
Klarinete, biolontxelo eta piano hirukotea; Klarinete-boskotea eta bi klarinete eta piano sonata.

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 Matinéeek Kutxa Fundazioaren babesa dute sortu zirenetik.

Elkarrizketak. Matinée honen berezitasuna dela-eta, elkarrizketak egiteko aukera zabaldu nahi diegu 
komunikabideei. Eskaerak: ilertxundi@euskadikoorkestra.eus.
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