
Eguraldi txarrari musika ona
Zure abestia grabatu nahi duzu? Musika egitea inoiz ez da hain erraza eta 
ekonomikoa izan. Denbora pixka bat beharko duzu, sortzeko gogoa eta zure 
smartphonea.

Doako app batekin grabazio-estudio oso bat izango duzu poltsikoan.
Besarkada bat ezin dugunez partekatu, gure emozioa gure musika-
sorkuntzaren bidez partekatzen dugu.

* Tailer hau egungo araudi osoa errespetatuz egin daiteke, bakoitzak bere 
mugikorra erabiliko baitu uneoro.

bandlab workshop
sormen eta musika-tailerra teknologia berriekin



EDUKIA

HELBURUA

MATERIALAK

Trakamatrakatik beti ari gara musika egiteko bide berriak aztertzen, 
eta oraingo honetan garai zail eta pandemiko horietara egokitutako 
tailer bat sortu dugu.

BandLand Tailerra garai hauetara egokitutako tailerra da, non segurtasun, 
distantzia eta higiene arauak mantendu behar ditugun.

Tailer honetan musika sortzeko musika aplikazio oso bat erabiltzen 
ikasiko dugu: estilo ezberdinak, instrumentuak, grabatzeko moduak.

Ondoren, sormen-prozesuan murgilduko gara, eta prozesu horretan
bakoitzak bere abestiak grabatuko ditu, azkenik guztion arteak abesti 
parte-hartzaile bat sortzeko.

Mugikorra (BandLab aplikazioa 
deskargatuta izatea, entzungailuak 
eta sormena).

Abesti baten grabazio baten prozesua ulertzea
Grabazio-estudio bateko tresnak ezagutzea
Hainbat musika-estilo balioestea
Hainbat familiatako musika-tresnak ezagutzea
Abesti bat elkarlanean sortzea
Kontzeptu berriak ikastea edo indartzea
Musikari, soinuari eta norberaren instrumentuei buruzko 
hiztegia eta oinarrizko kontzeptuak ezagutzea, ulertzea 
eta erabiltzea.



Tailer hau publiko guztiarentzat sortu da.
Tailerra egiten duten irakasleek musika-sorkuntzarako 
tresna ahaltsu bat eramango dute, eta tresna horrekin 
ikasleekin lan egin ahal izango dute.  
Nerabeek musika modu dibertigarrian eta elkarlanean 
sortzen ikasiko dute.  
Familiek ondo pasatzeko eta elkarrekin ikasteko aukera 
izango dute

NORI ZUZENDUTA DAGO?

GOMENDIOA
Musika-irakasleentzako tailerra
Nerabeentzako tailerra 12-16
Familientzako tailerra: gurasoak eta 6 
eta 12 urte bitarteko haurrak



BIO
Jon Urrutia (Bilbao 1978). Kitarra eta 
bibolina jotzen ikasi zuen  “Juan Crisostomo 
de Arriaga” (Bilbo) kontserbatorioan.

Musika hezkuntza eta Antropologia burutu 
zituen (EHU / Deustuko Unibertsitatea) 
Proiektu ezberdinetan parte hartu du eta 
instrumentu ezberdinak landu ditu, kitarra 
elektrikoa kasu.

Horrez gain, musika ikerketa arlotik 
jarraitu du bere formakuntza: perkusio 
instrumentuak, haize musika-tresnak, 
armonia, konposizio-teknikak, moldaketak, 
eta abar, aztertuz.

Bere irakasleen artean hauek aurki 
ditzakegu: Carlos Velasco, Miguel Salvador, 
Blas Fernandez, Efren Lopez, Sofia 
Ribeiro, Miguel Gil, Iñaki Salvador, Kurt 
Rosenwinkel, Kenny Barron, Luis de 
Pablo, Raul Marquez, Diego Galaz, 
Eliseo Parra...

Bere antzerki-heziketan Johnny Melville, 
Pablo Ibarluzea, Nuria M. Cres edo Aitor 



www.trakamatraka.com
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTEKAK ETA KONTAKTUA

https://www.youtube.com/watch?v=H382rxO7fn0&t=43s
https://www.facebook.com/trakamatrakamusic/
https://www.youtube.com/channel/UCRyQ3RxKtsscpGkOmQBsRFA
https://www.instagram.com/trakamatrakamusic/
http://www.trakamatraka.com/
http://www.trakamatraka.com/contacto/
https://drive.google.com/open?id=0B3WdC-KDBeSZRU5vV2daTWViRzh2cHRBYWdGSkpCUnJJYjZJ
https://vimeo.com/334433310

