
• Zertan datza musikari baten lana? 
• Zer da sormena? 
• Sormenarekin jaio egiten gara edo ikasten dugu?
• Musika sortzeko bide berriak daude?

musikariaren lanbidea
MUSIKA SORTZEKO BIDE BERRIAK

Sormena, musikaltasuna eta ingurumen-kontzientzia 
sustatzen lagunduko duen hitzaldia.   
Musikariaren lan mundua ikasleengana hurbiltzeko 50 minutuko hitzaldi 
parte-hartzailea.
Lana, hezkuntza, sorkuntza eta musika buruzko filosofia alternatiboari tarte 
egingo diogun solasaldia.  
* Hitzaldi hau egungo araudi osoa errespetatuz egin daiteke.



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

50 minutuko hitzaldi musikatu atsegin eta dibertigarri baten bidez, musika, 
sorkuntza eta lanbideen munduan murgilduko gara modu erakargarri baten.

Hitzaldi musikatua garai hauetara egokitutako ekintza da, non segurtasun, 
distantzia eta higiene arauak mantendu behar ditugun.
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HELBURUALan mundua ikasleengana hurbiltzea.   
Ikasleak bere gaitasunak eta zaletasunak 
identifikatzen laguntzea.   
Ahaleginaren garrantzia eta etengabeko 
formakuntzaren beharra azpimarratzea.   
Euskara eta lan mundua eskutik doazela 
erakustea.    
Sormemaren indarra azpimarratzea   
Kontzientzia eta jarrera kritikoa eta 
erreflexiboa landu, aire-kutsadura eta 
kontsumo arduragabearen aurrean.    
Musika eta kultura aniztasuna balioetsi.



NORI ZUZENDUTA DAGO?  Lehen Hezkuntzako 3. zikloko ikasleei
DBH, Batxilergo ikasleei.
Lanbide Heziketako ikasleei

Denbora: 50minutuko 
hitzaldi-solasaldia
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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.

BIO

Jon Urrutia musikariak 2017an sortua, Trakamatraka sormen 
musikalaren inguruan etengabeko bide alternatiboen bilaketan 
dagoen konpainia dugu.

Harrezgeroztik mundutik zehar ibili da tailerrak  formakuntza 
eta kontzertuak ematen ematen, kritika bikainak jasoz bere 
freskotasun eta originaltasunagatik.
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info@trakamatraka.com

www.trakamatraka.com

https://www.facebook.com/trakamatrakamusic/
https://www.youtube.com/channel/UCRyQ3RxKtsscpGkOmQBsRFA
https://www.instagram.com/trakamatrakamusic/
https://www.trakamatraka.com/kontaktua/?lang=eu
https://www.trakamatraka.com/?lang=eu
https://vimeo.com/334433310
https://www.youtube.com/watch?v=H382rxO7fn0&t=43s

