
AURKEZTEN DU:

Sukalde xelebre honetan edozer gerta daiteke, edo soinua atera



Auzoko rock star eta sukaldari handiena, bere bi pasioak 

uztartuta aurkeztuko dizkio publikoari: musika eta 

sukaldaritza. Menu/kontzertu formatuan, haren plater 

musikal onenekin gozatuko dute entzuleek.
Sambatik rapera, punketik Indiako giro-soinuetara... 

Lapikoak, paella-ontziak, azenarioak, makarroiak, 

kuiatxoak, erratzak eta sukaldeko koilarak izango dira 

bere banda bitxiaren tresnetako batzuk.Erritmoz eta jokoz betetako ikuskizuna, freskotasunez eta 

alaitasunez betetako chef batek girotua, adin guztietako 

ikusleak entretenitu eta harrituko dituena.

MATRAKA CHEFAK



Jon Urrutia musikariak 2017an sortua, Trakamatraka 

sormen musikalaren inguruan etengabeko bide 

alternatiboen bilaketan dagoen konpainia dugu.

Trakamatrakak familia osoarentzako musika-

ikuskizunak proposatzen ditu, txunditurik utziko 

gaituzten  eguneroko edo berrerabilitako elementuak 

erabiliz. Umorez beteriko musika eta antzerki 

proposamen honek bizi garen munduari buruzko 

gogoetara eramango gaitu

Harrezgeroztik munduan zehar ibili da kontzertuak 

ematez , kritika bikainak jasoz bere freskotasun eta 

originaltasunagatik.

TRAKA
MATRAKA



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 arloan jarraitu osatu 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, Pedro Esteban,Raul Marquez, Diego Galaz, Eliseo 

Parra...

Bere antzerki-heziketan Johnny Melville, Pablo Ibarluzea, Maite 

Guevara edo Aitor Basauri besteak beste izan ditu irakasle.

BIO



GENEROA:

PUBLIKOA:

HIZKUNTZA:

IRAUPENA:

Musika- antzerkia

Ikusle guztientzat

Euskera edo gaztelania

50min

ERAKUTSI

ESTEKA BIDEORAKO

https://www.youtube.com/watch?v=_yUgfo338O0


Aktore/musikari:

Teknikaria:

Zuzendaritza:

Dramaturgia:

Diseinu grafikoa: 

Eszenografia:

Jantziak:

Argiztapen-diseinua:

Argazkiak:

Bideoa:

Jon Urrutia

Xabier Urrutikoetxea

Maite Guevara

Jon Urrutia eta Maite Guevara

Tía María

Atx Teatroa

Betitxe Saitua

Arantxa Heredia

Jose Urrutia eta Tía María

Buklean

info@trakamatraka.com

747 42 95 45

www.trakamatraka.com

Especificaciones técnicas

mailto:info%40trakamatraka.com?subject=
https://www.trakamatraka.com/?lang=eu
https://drive.google.com/file/d/1Kyb9AesuUbSVWWfftdPnfozyz7GPlaRk/view
https://www.youtube.com/channel/UCRyQ3RxKtsscpGkOmQBsRFA
https://www.facebook.com/trakamatrakamusic/
https://www.instagram.com/trakamatrakamusic/

