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Geure jazzaldia programatuz 

 

 

 

Eremua: Musika 

Maila: Bigarren Hezkuntzako 3. maila   

Saio kopurua: 6 

 

 

Proposamenaren justifikazioa:  

Jazza musika-genero bat, gorantz doana. Orain dela mende bat baino lehen 

sortu zen, eta eboluzionatzen joan da hamaika estilo landuz, gaur egungo 

talde askoren musikaren oinarri bihurtu arte. Sekuentzia didaktika honetan, 

geure jazzaldiari buruzko erakusketa bat egitea proposatzen dugu. 

Horretarako, ikasleek genero musikal honi buruz ikertu beharko dute, mota 

horretako musikaren elementu guztiak ezagutzeko: haren oinarriak, 

konpositorerik garrantzitsuenak, tresna erabilienak eta obra musikal 

esanguratsuenetariko batzuk. Ikasleek aktiboki parte hartu beharko dute, 

informazioa bilatuz, obrak entzunaldi-fitxen bidez aztertuz eta gaur egungo 

jazzaldien egitarauak konparatuz; hori guztia egin ondoren beren 

proposamenak egin ahal izateko. Konpetentzia artistikoa Musika-arlotik 

garatzea da unitate honen ardatz nagusia, baina gainerako oinarrizko 

konpetentziak ere garatzen ditu, proposatzen diren zenbait jardueraren 

bidez.  

 

Arazo-egoera: 

Testuingurua:  

Askotan swing, soul edo bluesen erritmoaz hitz egitea entzuten dugu, saxo 

baten akordeez, blues batean murgilduta dagoen tronpeta baten soinu 

paregabeaz, bossa-nova interpretatzen ari den ahots melodiko batez. Nola 

definitu jazza? Zer ezaugarri ditu? Nondik dator? Zer korronte desberdin 

ditu? Nola eboluzionatu du? Zein musikari ezagutzen ditugu? Zein kanta? 
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Arazoa: 

Musikaren Eguna heltzeko gutxi falta denez, erabaki dugu jazz-musikari 

buruzko proiektu artistiko bat aurkeztea edizio honetarako, “geure 

Jazzaldia” izenburupean. Horretarako, programazio erakargarria eta 

bideragarria prestatu beharko dugu. Arrakasta izatea lortuko dugu? Jende 

asko etorriko al da ikustera? Gure grabazioa jendearen gustukoa izango al 

da? Kontratatuko al gaituzte hurrengo ediziorako? 

Xedea: 

Gaur egun jazzarekin lotuta dagoen eskaintzaren berri izan, eta genero 

musikal horren oinarriak ulertu.  

Ataza: 

Jazz-musikan oinarritutako programazio bat egin eta aurkeztu. Haren 

historiari eta eboluzioari buruzko ikus-entzunezko elementuez gain, 

produkzio propioak ere eduki beharko ditu. 

 

Oinarrizko konpetentziak: 

Zeharkakoak 

- Komunikatzeko konpetentzia: hitzezkoa, ez hitzezkoa eta digitala. 

Jarduerak: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. 

- Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. Jarduerak: A5, A8, A9, A11 

- Elkarbizitzarako konpetentzia: Jarduerak: A3, A8, A9, A10, A11, A12. 

- Ekimen eta espiritu ekintzailea garatzeko konpetentzia. Jarduerak: A5, A8, 

A9, A10, A11 

- Izaten jakiteko konpetentzia. Jarduerak: A3, A6, A10, A12 

Bereziak: 

- Arterako konpetentzia. Jarduera guztiak. 

 

Helburu didaktikoak: 

 Jazz-musikaren ezaugarriak ezagutu. 

 Sarean idatzizko eta soinuzko informazioa bilatu, aukeratu, eta 

proposatutako jardueretan erabili. 

 Produkzio musikal desberdinak baloratu, haien interpretazioei 

dagokienez, bai eta haien erabilerei eta funtzioei dagokienez ere. 
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 Ulertu kultura desberdinek egindako ekarpenak ondare musikala 

aberasteko. 

 Musikak zenbait agerraldi artistikotan duen presentzia baloratu: 

zineman, antzerkian,... 

 Jatorri desberdinetako proposamen musikalak identifikatu eta aztertu, 

eta haiek baliatu erreferente estetiko berri modura. 

 Gure inguruneko eskaintza artistikoa eta kulturala ezagutu eta baloratu. 

 Lengoai artistiko desberdinak ezagutu eta baloratu, adierazpen 

kulturaleko elementuak diren heinean. 

 Ezagutu eta erabili lengoai musikalaren berezko kodeak, musikaren 

sormenean, interpretazioan eta komunikazioan. 

 Elkarlanean eta talde-lanean ibiltzeko ohitura garatu. 

 Lankidetzan egindako proiektu artistiko bat planifikatu, garatu eta 

ebaluatu. 

 

Edukiak 

 Konposizio musikalak entzun, modu aktiboan, eta ezagutu haien 

ezaugarriak: melodikoak, erritmikoak,tinbrekoak eta estrukturalak. 

 Musika entzuten ari den bitartean, adi eta isilik egon. 

 Ezagutu abestietan edo adibide musikaletan errepikatzen, kontrastatzen 

eta itzultzen diren esaldi musikalak eta zatiak. 

 Partiturak irakurri, ahotsez, instrumentuz eta gorputzez interpretatzeko 

(idazketa musikala konbentzionalekoak zein ez konbentzionalekoak 

izan). 

 Koordinazio eta sinkronizazio indibiduala eta kolektiboa, ahotsezko zein 

instrumentuzko interpetazioan. 

 Sentsibilitate estetikoa landu proposamen musikal berrien aurrean, haien 

elementu sortzaileak eta berritzaileak ezagutuz. 

 Laguntzazko eta errespetuzko jarrera izan, komunikazio-trukea zein 

ikaskuntza partekatua lantzen diren egoeretan. 

 Jazz-lanekin zerikusia duten kontuak ikertu eta aztertu, hala nola: 

konposizioren baten testuinguru kulturala, egilea, forma eta elementuak. 

 Lan-taldearekin parte hartu eta lankidetzan aritu, proiektu artistiko bat 

egiteko. 
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Jardueren sekuentzia: 

Lehen fasea: 

1. jarduera 

1.1 Aurkezpena: Jazz Euskadi 

Garapen-fasea: 

2. jarduera 

2.1: Historiaren itzalak zineman: Amistad 

2.2 :Dry Your Tears, Áfrika entzun eta interpretatu. 

3. jarduera 

3.1 “Spiritual song”ak: Cotton Needs Picking.entzun eta interpretatu.  

4. jarduera 

4.1 “Jazzaren estandarrak”. Summertime entzun eta komentatu. 

5. jarduera 

5.1 Jazz- musika eta instrumentuak. 

6. jarduera  

6.1 Tronpeta-jole bikaina: Louis Amstrong 

7. jarduera. 

7.1 Jazz-musikariak eta musika Euskadin 

7.2 Entzunaldia:Blue Monk 

8. jarduera.   

8.1 Jazzaldi famatuak 

Aplikazio- eta komunikazio-fasea: 

9. jarduera.  

9.1 Geure Jazzaldia programatuz 

10. jarduera:  

10.1 Geure Jazzaldia aurkeztuz 

Orokortze- eta transferentzia-fasea: 

11. jarduera:  

Ikasitakoa helarazi. 

12. jarduera:  

12 1 Landutakoa berrikusi. 
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Ebaluazioa: 

Adierazleak: 

 Baliabide desberdinak erabiltzen ditu lan musikal bat interpretatzeko edo 

berregiteko. 

 Baliabideak jartzen ditu, taldeari ekarpen bat egiteaz gain, eraikitze 

pertsonalaren faktorea izan dadin. 

 Lan musikal baten ezaugarri garrantzitsuak antzematen ditu, bai eta 

teknikak eta estilo desberdinak ere. 

 Behar duen material musikala behar bezala aukeratzen du, uneko 

premien arabera. 

 Egokiro prozesatzen ditu gaiari buruz dakiena, proiektu musikal bat 

egiteko. 

 Eraginkortasunez erabiltzen ditu informazio- eta komunikazio-

teknologiak, emandako iturrien bidez informazioa lortzeko. 

 Bere inguruneko eskaintza artistiko eta kulturalekiko interesa erakusten 

du. 

 Bere lan artistikoa aztertzen du, eta hobetzen saiatzen da,. 

 Lan-taldearen garrantzia baloratzen du. 

 Azken helburuei erantzuteko moduan antolatzen du bere lanaren 

erakustaldia. 

Baliabideak 

 1., 2., 3., 4. eta 6. jarduerak aztertzeko galdetegiak. 

 4. jardueraren entzunaldiaren komentarioari buruzko laburpena. 

 5. jardueraren taula. 

 6. eta 7. jardueren entzunaldiaren egituraren azterketa. 

 7. jardueraren galdetegia. 

 8. jardueraren fitxa. 

 9. jardueraren fitxa. 

 10. eta 12. jarduerak baloratzeko galdetegiak. 

 Irakasleek erabakitako beste edozein. 
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HASIERAKO FASEA 

 

 

1. JARDUERA 

1.1 Aurkezpena 

 

Jazz-zaleek udaro daukate derrigorrezko hitzordua Getxoko, Gasteizko eta 

Donostiako jazzaldietan; garai horretan, bakarlaririk eta bandarik onenak 

etortzen baitzaizkigu Euskadira, lehenengo mailako programazioa 

eskaintzeko.  

Euskadin ez ezik, mundu osoan ere tradizio bihurtu dira jazzaldiak:Newport, 

Montreux, Monterrey eta Oslokoak, esaterako, ospe handikoak dira… 

 

 

 



 
Geure Jazzaldia programatuz. 

 
 

   9 

Musika. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. maila 

Unitate didaktiko honen bidez, ibilbide laburra egingo duzue mota horretako 

musikan zehar, eta, hori egin ondoren, jazzaldi baten programazioan 

oinarritutako erakusketa bat egin beharko duzue. 

Horretarako, taldeka jarri (gehienez 4 lagun), lanak banatu eta izen bat jarri 

jazzaldiaren programatzaile-taldeari. 

Unitateari ekin aurretik, gogoeta egin taldeka gai honi buruz dakizuena 

aztertzeko. Horretarako, galdera-sorta hau erantzun:  

 

 

 Zer dakizue jazzari buruz? 

 Zer musika-estilo dago erlazionatuta jazzarekin? 

 Ezagutzen al duzue jazz-talderen bat? 

 Euskadiko zer jazzaldi edo jazz-topaketa ezagutzen duzue? 
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GARAPEN-FASEA 

 

2. JARDUERA 

2.1.- Historiaren itzalak zineman: Amistad  

 

Jazza Estatu Batuetan jaio zen, XIX. mendean. Musika-mota horren 

ezaugarri nagusia da haren erritmo-aberastasuna, kultur afrikarra eta 

europarra nahasteari esker sortua. Afrikako musikaren erritmoa eta 

fraseatze melodikoa gorde ditu; mendebaldeko musikatik, berriz, harmonia, 

instrumentazioa eta melodiak hartu zituen. Ezagutu ditzagun musika honen 

ezaugarri nagusiak eta historia apurtxo bat. 

XVI. mendetik XIX. mendera arte, trafikatzaile europarrek milioika afrikar 

bota zituzten haien lurraldeetatik, eta Amerikatara eraman zituzten, esklabu 

gisa erabiltzeko kotoi-, azukre- eta tabako-soroetan, bai eta Estatu 

Batuetako Hegoaldeko eta Karibeko meategietan ere. Baldintza izugarrietan 

garraiatzen zituzten, itsasontzi handietako sotoetan pilatuta; erdiak bakarrik 

heltzen ziren bizirik. 

 

 

 

Amerikan, 1865ean abolitu zen esklabotza, eta esklaboen salerosketa 

debekatu zen, Iparraldeko estatu abolizionistek “Sezesio Gerran” irabazi 

ondoren. Espainian, urte asko eman ondoren eztabaidetan eta zuzenketak 

egiten, 1886an kendu zuten behin betiko. 
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Gertaera historiko horiek zenbait arte-adierazpenetan islatu dira; besteak 

beste, zinemak islatu eta dokumentatu du garai hura. Hala, esklaboen 

etorrera Amerikara, besteak beste, Steven Spielbergen “Amistad” pelikulan 

landu da. Pelikulak lau izendapen izan zituen Oskar sariak jasotzeko. 

Afrikan harrapatu ondoren Amistad ontzian Amerikarantz eraman zuten 

afrikar-talde baten historioa kontatzen du.  

John Williams konpositoreak eta orkestra-zuzendariak konposatu zuen 

pelikula horren soinu-banda (Spielbergen ohiko laguntzailea izan da, 

besteak beste,  Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park, Schindler's List, 

Jaws, Star Wars, E. T. eta Superman filmetan). Aparteko musika da, 

lirismoz betea, Afrikako herria galtzeagatik esklabuek sentitzen duten 

tristura oroitzen duena. Haren gai nagusia biziz beteriko kantu liriko ederra 

da, jazzaren jatorri diren musika haiek birsortzen dituena. 

 

Orain, bete ezazue pelikularen fitxa 

 

 

 Izenburua:  

 Zuzendaria: 

 Soinu-bandaren konpositorea: 

 Argudioak: 

 

 

 

 

 Sariak: 

 Beste pelikula batzuk, non elkarrekin lan egiten duten: 
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2.2 “Dry Your Tears, Áfrika” lana entzun eta interpretatu. 

 

Youtubeko helbide honetan aurkitu dezakezue Amistad pelikularen soinu-

banda: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SERutKojVQU 

 

 

Adi entzun kanta, eta erantzun galdera hauek:  

 

 

 Nola deskribatuko zenuke piezaren hasierako kantua? 

 Zer talde desberdin ditu obrak?  

 Zein ezaugarri tinbriko ditu bakoitzak? 

 Zer erritmo-mota dauka kantak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SERutKojVQU
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Abestia interpretatzeko unea heldu da.  

 

Hona “Dry Your Tears, Áfrika”kantaren letra, abestu dezazuen. 

 Zaindu itzazue afinazioa, erritmoa eta ñabardurak.  

Prestatu koreografia txiki bat akonpainamendua egiteko. 

 

 

Bii Ya ma Yi a Bii Len gei sia Tii Ya man ga (bis) 

Baa woo Kah ung bi a wo ieh yaa 

Baa woo Kah ung bi a wo ieh yaa yaa Oh 

Bii Ya ma Yi a Bii Len gei sia Tii Ya man ga 

Mu Ya ma Muy eh Mu ya ma mu yeh Mu ya ma mu yeh 

Africa (Bis) 

Bii Ya ma Yi a Bii Len gei sia Tii Ya man ga (Bis) 

 

(Orkestraren zatia) 

 

Bii Ya ma Yi a Bii Len gei sia Tii Ya man ga 

Mu Ya ma Muy eh Mu ya ma mu yeh Mu ya ma mu yeh 

Africa (Bis) 

Bii Ya ma Yi a Bii Len gei sia Tii Ya man ga (Bis) 

Mu Ya ma Muy eh Mu ya ma mu yeh Mu ya ma mu yeh 

Africa 

Mu Ya ma Muy eh Mu ya ma mu yeh Mu ya ma mu yeh 

Africaaaaaaa (Bis) 

 

  



 
Geure Jazzaldia programatuz. 

 
 

   14 

Musika. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. maila 

 

3. JARDUERA 

3.1.-“Spiritual song”ak: “Cotton Needs Picking” entzun eta 

interpretatu. 

 

Esklabo-komunitateek eliz anglosaxoiaren ereserkietara egokitu zuten beren 

musika, arian-arian. Espiritual beltzaren sorrera dira kantu urratu horiek. 

Predikatzaileak inprobisatzen eta interpretatzen zituen, eta komunitateak 

errepikatzen zituen, koruak eginez. Emozio handiko unetara heltzen ziren: 

partaide guztiak txaloka, dantzan zirkuluan jarrita eta lurra oinez kolpatuz. 

Bilera horietan, esklaboek une batzuez ahazten zuten beren bizimodu 

gogorra, beren sufrimenduei, bizitzari eta antzinako sinesmenei buruz 

abestuz.  

 

Espiritual beltzaren ohiko egitura erregularra da; estribilloan eta estrofetan 

banatzen da, erritmo oso markatu eta sinkopatu batez. 

Entzun Cotton Needs Picking ezaguna, markatu partituran abestiaren 

parteak eta interpretatu ezazue txaloak eginez. Gogoratu Jazzaren 

hastapenetan gaudenez, oinarrizko ezaugarri bat erritmo sinkopatua dela, 

eta, horrenbestez, txaloak konpaseko denbora ahuletan egin behar direla. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ADOJAorjP_M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gustatu al zaizue Spiritual song hori interpretatzea? 

 Nola deskribatuko zenukete abestia? 

 Zer sentimendu sorrarazten dizkizue? 

 Ezagutzen al duzue beste Spiritual songen bat? 

 Baliagarria izan ahal zaizue eredu edo laguntza gisa, noizbait saio 

musikal bat egin behar izanez gero? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ADOJAorjP_M
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4. JARDUERA 

4.1 Jazzaren estandarrak. “Summertime” entzun eta komentatu. 

 

“Jazzaren Aroa” deitu izan zaio hogeiko hamarkadari. Musika zoro sinkopatu 

hura orduantxe hasi zen New Orleansen topagune nagusia izatetik 

Chicagora igarotzen, eta handik Iparramerika osora zabaltzen. Garai hartan 

ere hasi ziren jazzaren estandarrak agertzen.  

Jazzaren estandarrak sorrera askotariko gai musikalak dira (abesti 

tradizional bat, jazza-musikari baten konposizio bat...), zeinak oinarri 

moduan erabiltzen baitira inprobisazioak, berrinterpretazioak edo zenbait 

bertsio egiteko. 

Oro har, gai errazak dira, letra arinak dituzte, konpasen egitura erregularra, 

eta antzekoa, eta aberastasun harmonikoa, eta horri esker posible da 

bakarkako milaka interpretazio eta bertsio egitea. Hala, jazz-kontzertu 

askoren errepertorio bilakatzen dira. 

 

 

 

Summertime.abestia da, hain zuzen, “estandar” ezagunetariko bat. George 

Gershwinek Porgy and Bess operarako konposatutako sehaska-kanta bat 

da. Arrakasta handia lortu zuen, estreinatu zenetik, 1935ean, eta jazz-
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estandarren errepertorioan sartu zen, XX. mendean zehar bertsio gehien 

izan dituen kantuetariko bat bezala. 

Jarduera honetan, Summertime kantaren bi bertsio entzungo dituzue. 

Lehena jatorrizkoa da, George Gershwinek idatzia, hau da, Porgy and Bess 

operaren zati bat, soprano klasiko batek interpretatua eta orkestra 

sinfonikoz lagunduta. Bigarren bertsioan, Norah Jonesen oso bertsio 

pertsonala entzungo duzue, pianoz lagunduta. Adi entzun, abestu bi 

bertsioak eta egin haiei buruzko komentario labur bat. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=O7-

Qa92Rzbk http://www.youtube.com/watch?v=xJOtaWyEz

aI 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=O7-Qa92Rzbk
http://www.youtube.com/watch?v=O7-Qa92Rzbk
http://www.youtube.com/watch?v=xJOtaWyEzaI
http://www.youtube.com/watch?v=xJOtaWyEzaI
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Summertime and the livin’ is easy 

Fish are jumpin’ and the cotton is high, 

Oh, your daddy’s rich, and your ma is good lookin’, 

So hush, little baby, don’t you cry. 

One of these mornings 

You’re goin’ to rise up singin’, 

Then you’ll spread your wings 

And you’ll take the sky. 

But till that morning 

There’s a nothin’ can harm you 

With daddy and mammy standin’ by 

 

Bi bertsio horietatik, zein gustatu zaizue gehiago? Zergatik? 

Zein alde aurkitzen duzue bi bertsioren artean? 

 Ahotsei dagokienez: 

 Instrumentazioari dagokionez: 

 Letrari dagokionez: 

 Eszenografiari dagokionez: 

Idatzi laburpen bat abestiari eta entzun dituzuen bertsioei buruz, eta 

komentatu ezazue beste taldeekin. 
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5. JARDUERA 

5.- Jazz-musikariak eta tresnak. 

 

Jarduera honetan, jazz-interpreteei buruzko lan bat egingo duzue, zeuen 

jazzaldia lantzeko oinarri bezala erabiltzeko. 

Wikipedian(http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz#Instru

mentos_e_instrumentistas), instrumentuei eta 

instrumentistei buruzko sekzioan, informazioa 

eskuratu dezakezue jazzaren historiari buruzko 

instrumentuei eta musikari ospetsuenei buruz.  

 

Irakurri arretaz testua, eta bete taula hau: 

 

INTERPRETEA TRESNA INTERPRETEA TRESNA 

Django Reinhardt  Duke Ellington  

Miles Davis  Louis Amstrong  

Charlie Parker  Art Blakey  

Benny Goodman  Stephane Grapelli  

Ella Fitzgerald  Sarah Vaughan  

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz#Instrumentos_e_instrumentistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz#Instrumentos_e_instrumentistas
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6. JARDUERA 

6 Tronpetari bikaina: Louis Amstrong 

 

Jazzaren historiaren musikari handienetariko bat Louis Amstrong izan da: 

konpositorea, abeslaria eta tronpetaria. 

Louis Amstrong 1900an jaio zen, New Orleansen, jazzaren sehaskan. Oso 

gazte zela hasi zen jotzen eta abesten kaleko taldeetan eta Mississipi ibaia 

zeharkatzen zuten ontzietan.  

 

 

 

Haren fama handitzen joan zen, eta Chicagora joan zen zenbait jazz-

orkestra famatutan jotzeko. Musika-karrera geldiezina izan zuen, eta 

Amerika eta Europa osoan eman zituen kontzertuak. Hirurogeiko 

hamarkadan izan zuen bolada arrakastatsuena, What a Wonderful Word 

etaHello Dolly abestu ospetsuei esker. Denek oso maitea zuten musikaria, 

eta “Satchmo” deitzen zioten, maitekiro, jotzerakoan masailak handitzen 

zituelako. 

Jarduera honetan Hello Dolly estandar ospetsuaren bertsio bat entzungo 

duzue, zuzeneko ekitaldi batean interpretatua. Entzunaldia bitartean 

imajinatuko duzue publikoaren parte zaretela, konpasa oinez markatuz eta 

txaloak eginez dagokion unean. 
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http://www.youtube.com/watch?v=kmfeKUNDDYs 

 

 

Hello Dolly kanta ospetsuaren interpretazioak zenbait momentutan 

egituratzen da. Ordenatu eta zenbatu esku-hartze desberdinak. 

 

Zati inprobisatua, soinuz eta bokalizazioez.  

Louis Amstrongek abesten du, orkestra eta 

guzti.  

 

Orkestra soilik.  

Tronpeta bakarrik, orkestraz lagunduta.   

Berriz Louis abesten, orkestraz lagunduta, 

eta kitto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kmfeKUNDDYs
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Hona partitura, klasean interpretatzeko eta kantatzeko. 

 

 

Hello, Dolly, this is Louis, Dolly 
It's so nice to have you back where you belong 

You're lookin' swell, Dolly I can tell, Dolly 
You're still growin' you're still crowin' you're still goin' strong 

I feel the room swayin' while the band's playin' 
One of our old favourite song from way back when, 

So take her wrap, fellas find her an empty lap, Fellas 
Dolly'll never go away again 

I feel the room swayin' 
while the band's playin' 

One of our old favourite songs from way back when, 
So golly gee, fellas, have a little faith in me 

Fellas 
Dolly'll never go away, fellas, 

You'll never go away, 
Dolly ain't goin' away again 

 

Komentatu hau: 

Zer iruditu zaizue abestia? 

Nola definituko zenukete Louis Amstrongen estiloa? 

Ezagutzen al dituzue Louis Amstrongen beste kanta batzuk? Zein? 
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7. JARDUERA 

7.1 Jazz-musikariak eta musika Euskadin: Iñaki Salvador 

 

Gaur egun, Euskadiko jazzaren figura garrantzitsuetariko bat Iñaki Salvador 

pianista donostiarra da. Jazz-musikaren konpositorea eta interpretea izatez 

gain, zinerako musika ere egiten du, eta, orobat, pop-rockeko figurekin 

lankidetzan aritu izan da kontzertu eta grabazio ugaritan. Oso gaztea 

zenetik erakutsi zuen bere talentua, eta bakarlaririk onenarentzako saria 

lortu zuen, 1982ko Donostiako Jazzaldiaren Euskal Taldeen Lehiaketan. 

Gaur egun, Musikenen dihardu lanean, piano-jazz irakasle eta jazz-

departamentuko zuzendari (Euskal Herriko Musikako goi-mailako Ikastegia). 

 

 

 

Ezagut dezagun zerbait gehiago haren bizitzari eta ibilbideari buruz. 

Horretarako, arretaz irakurri behar duzue orri honetan ageri den 

informazioa:  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1aki_Salvador  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1aki_Salvador
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Bete galdetegi hau: 

 

 

 Non eta noiz jaio zen Iñaki Salvador? 

 

 Zenbat urte zituen Donostiako Jazzaldiko Euskal Taldeen Lehiaketan 

bakarlari onenarentzako saria eman ziotenean? 

 

 Jazz-talde ugari sortu eta zuzendu ditu. Aipatu horietariko bi. 

 

 Teatro eta dantza ikuskizunetarako konposizioak eta konponketak egin 

ditu. Aipatu konposizio horietariko bi.  

 

 Film laburretarako eta luzeetarako musika konposatu du, bai eta irrati- eta 

telebista-saioetarako sintoniak ere. Aipatu bi pelikula edo telebista-serie, 

zeinetarako musika konposatu dituen. 

 

 Musikenez gain, aipatu bi eskola edo kontserbatorio, non klaseak edo 

mintegiak ematen dituen. 

 

7.2 Entzunaldia: Blue Monk 

 

Heldu da Iñaki Salvador pianoa jotzen entzuteko garaia, seikote batez 

lagunduta. Youtubeko bideo honetan entzun dezakezu Donostiako Kursaalen 

2004ko urtarrilaren 21ean eman zuen zuzeneko kontzertuetariko bat. Egun 

hartan, Blue monk jazz-estandar famatua interpretatu zuen. Hura da, hain 

zuzen, estatubatuar honen konposizio maiteena. 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ONIye5gHcVY 

http://www.youtube.com/watch?v=ONIye5gHcVY
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Arretaz entzun, eta, ondoren, ordenatu eta zenbatu intrumentuek gai 

nagusia interpretatuz eginiko sarrerak. 

 

 

 

Tronpeta sartzen da, seikotearekin batea.  

Sarrera. Baxuaren bakar-saioa.  

Tronpeta bakarrik, seikoteaz lagunduta.  

Berriz abesten du gai nagusia, orkestraz lagunduta, 

eta kitto. 

 

Pianoa: bakar-saioa, baxu eta bateriarekin batera 

(metalen agerraldi laburrak). 

 

Saxoa: bakar-saioa, seikoteaz lagunduta.  

Saxofoia: bakar-saioa, seikoteaz lagunduta.  

Baxua: bakar-saioa, bateriarekin batera (pianoaren 

agerraldi laburrak).  

 

Seikote osoa, zenbait aldiz gai nagusia joz.  
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8. JARDUERA 

8- Jazzaldi famatuak 

 

Jarduera honetan, gaur egun ospatzen diren zenbait jazzaldi handiri buruz 

ikertuko duzue. Web-orriek ematen duten informazioa kontsultatu ondoren, 

bakoitzari dagokion fitxa beteko duzue, eta proposatutako jazzaldian 

lokalizatuko dituzue Google maps aplikazioan. 

 

 Newporteko Jazzaldia 

 Montrealeko Nazioarteko Jazzaldia.  

 Montreuxeko Jazzaldia 

 JazzEuskadi 

 

 

 

Proposatutako jazzaldien web-orrialdeetan aurkitu dezakezue behar duzuen 

informazio guztia honako fitxa hauek betetzeko: 

https://maps.google.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Newport_Jazz_Festival
http://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_de_Jazz_de_Montreal
http://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Jazz_de_Montreux
http://www.jazzeuskadi.com/
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 Non egiten den (hiria eta herrialdea). 

 Noiz egiten den. 

 Figura garrantzitsuak. 

 Beste ezaugarri batzuk. 

 

 

 

 Non egiten den (hiria eta herrialdea). 

 Noiz egiten den. 

 Figura garrantzitsuak. 

 Beste ezaugarri batzuk. 
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 Non egiten den (hiria eta herrialdea). 

 Noiz egiten den. 

 Figura garrantzitsuak. 

 Beste ezaugarri batzuk. 

 

 

 

 Non egiten den (hiria eta herrialdea). 

 Noiz egiten den. 

 Figura garrantzitsuak. 

 Beste ezaugarri batzuk 
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APLIKAZIO- ETA KOMUNIKAZIO-FASEA 

 

9. JARDUERA 

9.-Geure jazzaldia programatuz 

 

Jazzaren sorrera eta oinarriak errepasatu dituzue jada. Horrez gain, genero 

musikal horren zenbait interprete eta pieza ospetsu ezagutzen dituzue. 

Orain, zeuek antolatu behar duzue zeuen jazzaldia. Horretarako, hau guztia 

egin behar duzue: 

 Programazio ideala antolatu. Horretarako, gehien gustatu zaizkizuen 

interpreteak eta obrak sartuko dituzue. Kontuan hartu ametsezko 

programa bat denez, jazz- musikako edozein egile edo interprete sartu 

dezakezuela. 

 Gainera, kontuan hartuta beste leku batzuetako publikoa agertuko dela, 

gomendio batzuk landu beharko dituzue jazzaldia egingo den lekuan 

kultura eta aisialdiari dagokionez dagoen eskaintzari buruz. 

 Zuen lana ikaskideen aurrean azaldu beharko duzue. Horrenbestez, 

jazzaldiaren proiektuaren lanketa guztia euskarri digitalean jarri behar 

duzue gainerakoei aurkeztu ahal izateko, hau da: power point bat erabil 

dezakezue, bai eta blog bat edo horretarako balio duen site bat ere. 

 Lana erakusteko, interesgarrien iruditu zaizkizuen obren audioa sartu 

beharko duzue. Zenbait bertsio youtuben bilatu ditzakezue, eta 

taldearen horietariko baten interpretazioa, a capella edo instrumentu 

batez lagunduta. 

PROGRAMAZIOA (sartu hemen urtea) 

 ......................(e)ko Jazzaldia (herria edo hiria). 

 Lekua: Jazzaldia zein antzoki, auditorio edo lokaletan egingo den. 

Google mapa bat gehitu behar duzue, dena delako herria edo hiria non 

dagoen erakusteko. 

 Aukeratutako kontzertuak: eguna, ordua, lekua, prezioa eta lanak. 

 Jazzaldiaren deskribapena: Interpreteak (sartu argazkia) eta haien 

ibilbide musikalaren laburpen bat. 
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10. JARDUERA 

10.-Geure jazzaldia aurkeztuz 

 

Talde bakoitzak egin duzuen jazzaldiaren eskaintza aurkezteko garaia heldu 

da. Seguru kategoria handiko jazzaldia programatu duzuela, jazzaldi 

inportanteen sorrerak, musikariak, instrumentuak eta lan esanguratsuenak 

ezagutu ondoren. 

Aurkezpena amaituta, zuen ikaskideen balorazioa jaso behar duzue. 

 

 

PROIEKTUA BALORATZEKO GALDETEGIA  

Eman 0 eta 10 arteko puntuazioa, kontu hauek neurtzeko:  

(0=  batere ez/10= dena) 

 

 

Jazzaldirako hautatutako izenburua egokia iruditzen zait.  

Programatutako interpreteak eta obrak interesagarriak iruditzen 

zaizkit. 

 

Jazzaldiaren iraupena eta kokapena egokiak iruditzen zaizkit.  

Argiak eta zehatzak iruditzen zaizkit lekuari, ordutegiei, prezioei eta 

programari buruzko adierazpenak. 

 

Eskaintza oro har sortzailea eta erakargarria da.  

Erakusketa argia eta atsegina izan da.  

Oro har, honelakoa izan da proiektuaren aurkezpena:  
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OROKORTZE- ETA TRANSFERENTZIA-FASEA 

 

11. JARDUERA 

11. jarduera: ikasitakoa transferitzea 

 

Lehen mailako gestore kultural bihurtu zarete. Erakusketaren arrakasta 

kontuan hartuta, beste antzeko bat egitea proposatu dizuete, baina 

oraingoan ikastetxean ospatuko den Euskal Asterako. Gaur egungo euskal 

musika eta estilo horretako musikaririk esanguratsuenak izango dira zuen 

lanaren ardatzak.  

 

Jarduera prestatzeko, web hauek bisitatu ditzakezue:  

 

http://www.badok.eus/  

http://www.entzun.com/  

http://kantuak.baigura.org/  

 

 

 

 

 

http://blogs.deia.com/un-sinfin-de-planes/files/2016/04/dia-de-la-madre-tierra-1.jpg 

 

 

 

http://www.badok.eus/
http://www.entzun.com/
http://kantuak.baigura.org/
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12. JARDUERA 

12. Jarduera. Autoebaluazioa. 

 

Unitate osoan egin duzun lanaren autoebaluazioa egiteko ordua iritsi da. Ez 

kezkatu. Kontua ez da ondo ala gaizki dagoen, garrantzitsuena da zeuek 

jabetzea ikasi duzuenaz. Horrela, zeuen akatsak zuzentzeaz gain, zeuen 

lorpenak hobetu ahalko dituzue. 

 

 Beti Gehienetan Noizbehinka Gutxitan 

Arduraz hartu dut parte.     

Azaldutako denboran egin 

ditut lanak.  

    

Besteak beste, neure 

ideiak eta kontsulta-

iturriak ekarri dizkiot 

taldeari. 

    

Lan-materialak zaindu 

ditut. 

    

Ikaskideen lana entzun eta 

baloratu egin dut. 
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