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Urteak daramatzagu musika eskaintza zabal eta interesgarria egiteko aha-
leginetan. Hamaika dira Donostiako Piraten Aste Nagusian jo duten tal-
de, bakarlari eta DJak: hasierako urteetan Trinian, musika lehiaketa egiten 
hasi ginenean Donostiako hainbat gaztetxetan, Doka antzokian, Urgullen, 
azken urteotan kaiko La Flamenka gunean, Nautikoaren terrazan, Lastan, 
Txantxarrekan, Kortxoenea gaztetxean, kamioi baten gainean, Zurriolako 
hondartzan, Guardetxean eta baita kai erdian jarritako itsasontzi baten gai-
nean ere.
Ezin pentsa zenbat estilotako musika eskaintza egin dugun urte guzti haue-
tan zehar, ezin pentsa zenbat parranda, istorio, dantzaldi, izerdi, pisotoi, 
ligoteo eta garagardo isuri eragin dituzten guk antolatutako kontzertuek.
Eta honi jarraiki, aurtengoan ere musika eskaintza ahalik eta interesgarrie-
na osatu dugu Donostiako Piratok.

Talde batzuen kasuan, ez da gurekin ditugun lehen aldia; beste batzuren 
kasuan, aldiz, bai. Aurtengoan gainera, aurreko urteetan baino eskaintza 
anitzagoa osatzen saiatu gara, estilo eta ezaugarri oso desberdinak dituzten 
taldeak ekarrita La Flamenkara.
Ahalik eta pirata gehienen gustukoa izan dadin saiatu gara, eta aldi berean 
guk lantzen ditugun baloreekin bat datorren kartela osatu nahi izan dugu. 
Ziur aski ez da perfektua izango, ziur aski izango dugu zer ikasi eta hobetu, 
baina zer gutxiago, ezta? Hori da jai eta kai herrikoien xarma, eginaz ikas-
tea.

Jarraian duzue 2016ko Aste Nagusi Piratan, kaiko La Flamenka gunean 
joko duten musikarien zerrenda eta azalpena.
Gustuko izango duzuela espero dugu!

Gora kai herrikoiak, eta izan pirata!



Aur tengo Aste Nagusiari Nafarroako boskote honekin emango diogu ha-
siera. Ituren, Elizondo eta Iruñeko musikariek ohikoa duten estilo anitzarekin 
animatuko digute gaua, adin guztietako piratak dantzan jarriz!

Hainbat estilotako abestiak jo ohi dituzte, gehienak euskaraz. Abesti dantzaga-
rriak, haurrentzako modukoak, rock doinuak, euskal folkloreko doinu aski ezagu-
nak, erritmo lasaiak... ez dago eskainiko ez diguten soinurik!

Ur teak daramatzate taulen gainean, herriz herri festak girotzen. Baina lehen 
aldia da Donostiako Piraten Aste Nagusiko La Flamenkan, ziur gera txupinazo 
osteko gauari sekulako erritmoa emango diotela eta erromeria giro diber tiga-
rria izango dugula haiekin.

Uda honetan Gernikako taldeak Gipuzkoan emango duen kontzer tu bakarra 
izango dugu hau!

Ez da Donostiako Piraten Aste Nagusira datozen lehen aldia, baina ziur gara 
aur tengoan ere sekulako emanaldia eskainiko digutela eta igande gauean izu-
garri gozatuko dugula eurekin.

Dagoeneko 14 ur te daramatzate ager tokietan, eta sekula baino soinu hel-
duagoa, landuagoa eta diber tigarriagoa eskaintzen dute. Beti asmatzen dute 
entzuleokin konektatzen gainera, lehen garaietako eta gaur egungo abestien 
aukeraketa orekatu eta anitzak eskaintzeko gaitasun apar ta erakusten baitute.

Azken hamarkadako euskal talde arrakastatsuenetako bat, berriz ere gurean!
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https://www.youtube.com/watch?v=MGRlvJYKSkE
https://www.youtube.com/watch?v=dfn_R3d5IQkv=MGRlvJYKSkE


Nafarroako Down sindromedun gazteek osatutako taldea da Motxila 21.

Dagoeneko hamarkada bat baino gehiago daramate musika munduan, eta 
hainbat herrialdetan eskaini dituzte kontzer tuak: Euskal Herrian zehar, Espai-
nian, Erresuma Batuan ere aritu dira eta munduko beste hainbat txokotan ere 
ezaguna da talde hau.
Taulen gainean gure inguruko musikari aski ezagunekin jo izan dute, Kutxi Ro-
mero, El Drogas, Gari, Fermin Muguruza edo Fito, besteak beste.

Doinu estilo anitzak eskainiko dizkigute astelehen eguerdian, erritmo bizi zein 
melodia lasaiak jorratzen baitituzte. Musika eskaintza paregabea, bazkalorduari 
lagundu eta Abordatzerako motoreak berotzeko!

Espainia, Frantzia eta Por tugal aldean jotzen aritu ostean, Herrialde Katalane-
tan eta Euskal Herrian zehar sekulako bira ari da eskaintzen talde kataluniarra. 
Iaz euren hirugarren lana kaleratu ostean, gurera datoz euren erritmo dantza-
garriak eskaintzera.

Ska, reggae, doinu latinoak eta azken diskan, baita soinu elektronikoagoak ere, 
letra landuekin nahastuta. Musika munduan horrenbeste erabiltzen den “mes-
tizaje” kontzeptuak badu bere esanahia talde honek egiten duen eskaintzan, 
halakoa da ere lor tu duen arrakasta.

Abordatze osteko giroa bero-bero mantentzeko talde apar ta, ziur gara ezingo 
dituzuela oinak kaiko lurrari iltzatuta mantendu kontzer tuak irauten duen den-
bora guztian!
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https://www.youtube.com/watch?v=HnhW4Z5JePM
https://www.youtube.com/watch?v=6Glua269uzUv=MGRlvJYKSkE


Egun luze eta neketsua da astelehena, goizetik baltsak egin, herri-bazkaria 
eta Kontxako badia abordatzea ez baita nolanahiko lana. Hor taz, gau par tean 
oraindik giroa piztuta mantendu eta kaiko pirata guztiak dantzan jar tzeko, ezin 
edonolako musika eskaini...

Iaz ere Abordatzearen ostean izan genituen gurean El hijo de la Marily eta El 
nieto de la Paparda, eta ber tan izan bazineten ezinezkoa duzue han sor tu zuten 
giroa ahaztu izana!

Elektronikoa, Dubstep, Drum’n Bass latza dira hauen estiloa, aur tengoan ere 
denok saltoka jarriko gaituzte kaian lurrikara sor tu ar te! Gaua gogor hasiko 
dugu!

Hirugarren ur tez jarraian edukiko ditugu gure ar tean Bilboko bi DJ hauek!

6 ur te daramate dagoeneko jende guztia dantzan jarriz, Bilboko Bullshit Club-
eko (Fever) ohiko musika jar tzaileak izateaz gain, hamaika festa eta emanalditan 
pintxatu ohi dute. Moombah, elektro eta Dubstep estiloak eskaintzeaz gain, 
taula gainean duten jarrera diber tigarria eta indarra kutsatzen dituzte, dudarik 
gabe!

Aur tengoan ere sekulako festa izango dugu, gau potentea izango da astele-
henekoa! Ezingo diozue dantza egiteari utzi, bikote honekin hurrengo eguneko 
agujetak ziur tatuta dituzue!
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https://www.youtube.com/watch?v=e4UrQeCtkN0
https://www.youtube.com/watch?v=M_Cb8mJBWo0


Dagoeneko hamarkada bat baina gehiago darama Donostiako talde honek 
euren power-pop eta pop-rock musika eskaintzen hamaika taula gainean.

Lehen kontzer tua Intxaurrondoko Letaman gaztetxean eman zuen talde ho-
nek, 2007an grabatu zuen bere lehen lana. Ordutik gaur egunera ar te ibilbide 
interesgarri eta oparoa izan dute, eta euren musika asko aberastu da denbora 
guzti honetan. Estilo anitzagoak jorratzen dituzte gainera,  eskaintza ederra 
egingo digutelarik Aste Nagusi honetan!

Euskarazko pop eta pop-rock zalea bazara, ezinbesteko hitzordua duzu astear te 
gauean, zatoz La Flamenkara! Ez zaizu damutuko!

Geldirik egon ezin duen musikaria dugu Joseba Baleztena: Sexty Sexers, Su-
misión City Blues, Willis Drummond, Joseba B. Lenoir.... Eta oraingoan talde mo-
duan dator gurera, Joseba B. Lenoir Gang izenpean.

Willis Drummond-eko Felix Buff eta Xan Bidegainekin, eta Napoka Iriako Miren 
Narbaiza eta Ander Mujikarekin batera, rock doinu lasai eta progresiboekin 
beteko digute astear te gaua. Kitarra doinu izugarri landuak (hiru kitarjole pare-
gabe dira, azken f inean), ahots sakonak, erritmo potenteak eta oinarri sendoak, 
sekulako musika gozamena izango dugu gauarekin jarraitzeko.

Rock landua gustuko baduzue, zatozte kaira astear te gauean!
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https://www.youtube.com/watch?v=suZ0VtTdIYk
https://www.youtube.com/watch?v=80WfZuOqIOE


Euskal taldeen gaua indar tsu amaitzeko, Donostiako punk rock talde honek 
eskainiko digu emanaldi potentea.

Ur teak daramatzate taula gainean eta dagoeneko 3 diska kaleratu dituzte Do-
nostiar hauek, ez dira hasiberriak.

Gurean merezi bezain ezaguna ez den laukote honek nazioar te mailan hainbat 
kontzer tu eta bira eskaini ditu, Propagandhi, Pennywise, No Fun An All, No Use 
For a Name edota NOFX-en mailako taldeekin taularen gaina elkarbanatuz. 
Erritmo bizi eta doinu landuak, skatepunk eta punk rocka gustuko dutenentzat 
ezinbesteko hitzordua izango da hau!

Eutsi gogor mastari, sekulako enbata ekarriko digute eta!

Ez da lehen aldia Glaukomatarrak edo Bad Sound System osatzen duten ki-
deak gurekin izango dituguna. Baina oraingoan, denak elkarrekin eta Selektah 
Stepiren laguntzaz, ikuskizun bateratu eta berezia eskainiz.

Askotan abestu dute elkarrekin edo batak bestearen jarraian, baina oraingo 
honetan indarrak batuta datoz, reggae doinuak atsedenik gabe eskaini eta pi-
rata guztiok dantzan jar tzeko. Bategite honetatik sor tutako lana aurkezteko 
bira txiki bat mar txan jarri, eta hitzorduetako bat gure La Flamenkako gunean 
jarri dute, zorionekoak gu!

Zatozte, beraz, asteazkenean kaira, inork ezingo dio dantza egiteari utzi eta! 
Proposamen errepikaezina taula gainerako!
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https://www.youtube.com/watch?v=_BUCEL-a358
https://www.youtube.com/watch?v=vPm9Bs_SX-Y


Ur te pare bat daramatza taula gainean bere musika eskaintzen Gros auzoko 
gazte honek, eta dagoeneko hamaika txokotako belarriak goxatu ditu bere 
ahots eder eta doinu lasaiekin. Batzutan bakarka, bestetan hirukote moduan 
eta hainbatetan taldearekin batera jotzen du, azken hau izan da La Flamenkan 
jotzeko hautatutako era.

Bigarren lanaren grabaketa amaitzen ari den honetan, abesti sor ta paregabea 
dute eskaintzeko Donostia eta inguruetako gazte hauek. Kaiko eszenatokia leku 
paregabea izango da euren musikarekin gozatu dezagun!

Poesia hutsa diren letrak, ahots goxo bezain indar tsua eta doinu lasai eta po-
tenteak, gaua hasteko proposamen ezinhobea izango dugu Liher. Ezagutzen ez 
baduzue, ez zarete damutuko!

Har tutako ur te eta erdiko atsedenaldiaren ostean, 5 kontzer tu iragarri ditu 
Willis Drummond taldeak Euskal Herri osorako. Bira labur honetako azkena eta 
Gipuzkoan emango duten bakarra izango da Donostiako Piraten Aste Nagusi-
koa, ezin duzue galdu beraz!

Berriro ere laukote bilakatuta, Lapurdi eta Nafarroako musikariz osatutako tal-
de honek beren rock paregabea eta letra zoragarriak eskainiko dizkigu Donos-
tiako kaian. Zuzeneko indar tsu eta deigarria dute, taula gainean zeinen ondo 
pasatzen duten ikuslegoari kutsatzeko gaitasuna baitute.

Aurreko lanetako abestiez gain, diska berrikoak ere nahastuko dituzte bira labur 
honetako emanaldietan. Auskalo gainera noiz izango dugun haiek berriz ere 
zuzenean ikusteko aukera, ezin galdu, hor taz, osteguneko kontzer tua!

liher

willis drummond

osteguna 18

23:05

jarraian

entzun

entzun

https://www.youtube.com/watch?v=YWNnFHy9P2k
https://www.youtube.com/watch?v=iDfGbk9Nrj0


Errumaniako Zece Prajini herritik datorren taldea dugu Fanfare Ciocarlia. Me-
talezko haize instrumentuekin musika balkanikoa egiten dute, momentu honetan 
nazioar te mailan ezagunenetakoa den taldea bilakatu direlarik (Goran Bregovic 
maisuaren pare, ia).

Musika azkarra, diber tigarria eta dinamikoa jotzen dute, ekialdeko kutsuekin. 
Gaur egun, mundu mailan dugun ijitoz osaturiko talderik ezagunenetakoa dugu, 
eta La Flamenkara etorriko dira ostiral gauerako!

Mundu osoan eskaintzen dituzte kontzer tuak, leku guztietan sekulako sona lor-
tu dutelarik.

Doinu balkanikoak, haize musika tresnak eta dantza gustuko badituzue, ez galdu 
inondik inora ere emanaldi hau, sinetsiguzue! Sekulako parranda izango dugu!

Madril aldetik datorkigun amorruz betetako emakume taldea da Tremenda 
Jauría. Cumbia elektronikoa, reggaeton eta moombahton erritmo biziekin la-
guntzen dituzten euren letra ozen eta aldarrikapenek, saltoka eta oihuka jarriko 
gaituzte Donostia osoa!

Konpromiso politikoa, aspektu domestikoa eta jarrera tropikala nahasten di-
tuzte oinarri latinoa duen musikarekin, euren ikuskizunak ez du inor hotz utziko. 
Feminismotik eta kapitalaren aurkako jarreratik sor tutako oihua izango da, lu-
rrazpiko gerrilla musikaren erakustaldi apar ta.

Zatozte kairaeta bat egin dezagun makinaren aurkako cumbiarekin, ezin bada 
dantzatu ez da eta gure iraultza!
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https://www.youtube.com/watch?v=8R6lEytvMLo
https://www.youtube.com/watch?v=V7HBhB437kc


Tar tean pausaldi bat egin zuten arren, ia bi hamarkada dira Arkada Social jaio 
zela Arrasaten. Euskal Herriko streetpunk panoramako talde beteranoa dugu, 
hamaika jaialdi, festibal eta kontzer tutan eskaini dutelarik euren Oi! gordina.

Punk rock erritmo biziak, letra gordinak eta kaleko aldarriak, hasiera gogorra 
emango diote larunbateko gauari. Diska ugari eta are kontzer tu gehiago dituz-
te euren bizkar gainean arrasatearrek, eta nabari zaie esperientzia eta jakituria. 
Ur teekin euren soinua landuagoa bilakatu da, hasierako gordintasunari uko egin 
gabe.

Botak, kateak, tatuajeak, tiranteak eta larruzko txupak, izerdi eta amorru ugari 
kanporatuko ditugu La Flamenkan, ez baitira berriak mutil hauek taula gainean.

Arkada Social sor tu zen ur te berean jaiotako Oi! taldea dugu Non Servium, 
Madrilgo Mostoles auzoan Arrasaten beharrean. Erritmo bizi, indar tsu eta po-
tenteak, ahots urratu eta gogorrarekin lagunduta, punk rock trinko eta sendoa 
eskainiko digute.

Ia bi hamarkada daramate Espainia eta Europako streetpunk mugimenduaren 
erreferente bilakatu direlarik, eta amerika aldean ere jarraitzaile andana irabazi 
dute. Faxismoaren aurkako oihu ozena, jarrera eta aldarrikapen politikoa euren 
musikarako gaitasunarekin nahasten dute.

Oi! gau gogorra izango dugu larunbatekoa, izerdiak botatzeko ezin aproposa-
goa! Ezin lokar tuko gara madrildarren zarataren ostean!
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https://www.youtube.com/watch?v=TySUXuIMxKM&list=PLjYZJ3yE1otcrklDu_vDBhOVQaFRQvSx6
https://www.youtube.com/watch?v=AL5OqRKZR9o

