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Garaiak aldatu egiten dira, per-
tsonak eta inguruan ditugun 
gauza guztiak bezalaxe... Musika 
eta Orkestra Sinfonikoak ezin 
dira salbuespena izan etenga-
beko hazkunde eta bilakaera-
prozesu horretan.

Prozesu aberatsa eta irekia 
izan behar du, aurrera egiteko 
oztoporik gabea, baina ezinbes-
teko ezaugarri batean oinarritua: 
KALITATEA.

Bikaintasunaren bidean, KALITA-
TEA da Garikoitz Mendizabal 
Txistulariak abiapuntutzat hartu 
duen elementua “Txistu Symphonic” 
diseinatzerakoan. Kalitatea inter-
pretazioan eta kalitatea erre-
pertorioan. Hauexek dira asmo 
handiko proiektu honi zentzua 
ematen dioten osagaiak.

Garikoitzen interpretazio-hel-
dutasunari esker, Txistua Or-
kestra Sinfoniko baten aurrean 
ikusten dugunean, taldearekin 
bat datorren eta transmititzeko 
gauza den musika-tresna bat 
dela iruditzen zaigu. Instrumentu 
arina eta afinazioa errespeta-
tzen duena; alegia, BESTE INS-
TRUMENTU BAT.
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Luxuzko errepertorioa eskain-
tzen digu Garikoitzek. Alde bate-
tik, Txistu eta Orkestra Sinfo-
nikoarentzat sortutako lanak, 
Isabel Urrutiaren "Eresoinka" kasu, 
eta, bestetik, musika-literaturatik 
kontu handiarekin aukeratutako 
lanak, Guridi eta Pablo Soroza-
balen mailako maisuenak esate-
rako. Horrelako oinarriarekin, ez 
da harritzekoa ikus-entzuleek 
txistua kalitateko kontzertu-
instrumentutzat hartzea.

Txistu kontzertua programa-
tzea ez da arriskutsua, 
ARRAKASTA lortzeko giltza baizik. 
Horren adierazgarririk onenak 
“Txistu Symphonic” lanaren aur-

kezpenak izan dira, bai Bilboko 
Orkestra Sinfonikoarekin Euskal-
duna Jauregian egindakoa eta 
baita Chun Cheon Philarmonic 
Orchestrarekin eta Gyonbook 
Philarmonic Orchestrarekin Hego 
Korean egindakoak ere.

IKUSI ERREPORTAJEA:
http://bit.ly/1l68JId (Gaztelaniaz)

http://bit.ly/1vWYvm6 (Ingelesez)
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Garikoitz Mendizabal txistuaren 
adierazgarririk onena da; mu-
sika-tresna honekin eta euskal 
kulturarekin guztiz konprometi-
turik dagoen musikaria.

Goi Mailako Gradua du Txistuan 
eta Karrera Amaierako Ohorezko 
Saria lortu zuen Donostiako Goi 
Mailako Musika Kontserbatorioan.

Euskal Herriko Txistularien Le-
hiaketan bi sari irabazi zituen 
eta 2002an lehenengo saria 
eskuratu zuen Errenterian ospa-
tutako Txistularien Banden Sa-
riketan, Gasteizko Txistularien 
Bandarekin batera. Banda horren 
zuzendaria ere izan zen. 

Musika-talde ospetsu ugarirekin 
egin du lan barkarlari moduan: 
Madrilgo Erkidegoko Orkestra 
Sinfonikoarekin, The Bratislava 
Symphony Orchestrarekin, St 
Petersburg State Symphony 
Orchestrarekin, Bartzelonako 
Liceuko Orkestrarekin, Euska-
diko Orkestra Sinfonikoarekin, 
Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin, 

Hego Koreako Chun Cheon Phi-
larmonic Orchestrarekin eta 
Gyonbook Philarmonic Orches-
trarekin eta Madrilgo Udal-
Bandarekin, esate baterako.

Folk musika-taldeekin ere kolabo-
ratzen du, besteak beste Korron-
tzirekin,  eta Carlos Nuñez eta 
Kepa Junkeraren mailako artis-
tekin hainbat musika proiektu gau-
zatu ditu.

Garikoitzek diskografia zabala du. 
Bilboko Udal Txistularien Ban-
daren zuzendaria da egun, eta 
bakarlari moduan ere aritzen da. 
Euskal Herriko Adiskideen 
Elkarteko kide da.
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