
//  info@katapulta.orgwww.katapulta.org/katapulta-tour-gipuzkoa

TRA I
T

S
KA

Parte-hartzailea da:Koordinatzailea da:

PROGRAMA
2023

Bultzatzaileak dira:

[“Katapulta Tour Gipuzkoa 2023″ programarako hautatutako musika-taldea.]  
 
AMATERRA, zure zentzuen bitarteko bidai oniriko bat da. “Eter” izenburua du Amaterra taldearen lehen lanak. 
Pentsamendu eta kezka ezberdin asko azaleratu, garatu eta transmititzeko xedearekin hazitako abestiez elikatua.  
Gure izatearekin eta ingurune naturalarekin lotura-ariketan dagoena; hots, Pachamamaren deia, idea eta taupada 
berreskuratutzeko helburuaz sortua.  
 
Gipuzkoako Tolosa herrian errotuta, bertako artista ezberdinek, esperientzia artistiko bakar eta magiko bat eskaintzen dute, 
ikuspuntu berri eta zintzo batetik abiatuta. 

Iñaki Letamendiak (perkusioa), Laida Domínguezek (ahotsa), Maitane Ezpeletak (gitarra klasikoa), Miren Valverdek (ahotsa) eta 
Xabier Valverdek (gitarrak) ikusmira poetiko bat erabiliz idatzitako konposizioak eskeintzen dizkizue lan honekin.
Soinuaren transmisioan beti izan duen esentzia eta oreka aurkituz eta hurbiltasunan bilakatuz. Folklore tradizionalenaren eta 
abangoardia bizienaren arteko fusio sinbiotikoa. 

Musika “Eter” bilakatu da.
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AMATERRA: 
BIDEO MUSIKALAK:

Lurra Ez Da Jabego Bat: https://youtu.be/z7J3BV4Xn8M
Izan ala ez izan:

www.youtube.com/@amaterra9803

https://youtu.be/alRcwg9tP-U

www.facebook.com/amaterramusic

www.instagram.com/amaterramusic/

https://open.spotify.com/artist/5kNystAf0Y7Z6Fbj3gtjOV?si=K02Nyxv8T0-fnnJcBufb3A&nd=1

AMATERRA
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[“Katapulta Tour Gipuzkoa 2023″ programarako hautatutako musika-taldea.]  
 
BAMMS 2017ko irailean sortu zen. Kasualitate klasiko horietako baten ondorioz. Zergatik? Beñat (Hernani), Aitor (Hernani) eta 
Mikelek (Lasarte) denbora zeramaten entsegu lokalean abestiak sortzen. Bitartean Muñoz (Donostia) eta Sotillosek (Donostia) 
zeukaten proiektua uda horren hasieran bukatu zen. Beñat, Aitor eta Mikelek abeslari bat nahi zuten landuta zituzten abestiei 
hitzak jarri eta grabatzeko, gainera armonika jotzen duen bat (izatez, proposamena hasiera batean harmonika jotzeko soilik izan 
zen). Beraz, Pelaxen kontzertu baten “kamerinoetan”, Aitorrek Muñozi proposamena bota zion. Zergatik ez probatu? Hori bai, 
Sotillos “pack”ean dator. Hortik aurrera, betikoa dator.

Sektore zaharrenaren esperientzia eta influentzia Rock&Rolero eta Punk-Rockeroak gustoz jaso zituzten bi gazteak eta hurrengo 
urtearen martxorako 8 abestiko maketa bat grabatu eta auto kudeatu zuten Aitorren estudioan, Hernanin. Maketa zuzeneko 
indartsu eta energikoetan aurkeztu ondoren, hurrengo helburua lan luze bat sortzea izan zen. Lanketa sakon eta intentso baten 
ondoren 2021. urtean “Last Chance” diska argiratatzen dute Artza Records zigiluarekin batera. Honen emaitza, 13 Rock&Roll 
kartutxoz osatutako diskoa.  
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BAMMS

www.facebook.com/bamms01/

www.instagram.com/bammstaldea/

https://open.spotify.com/artist/2edKCnidoxQBLT4EaGQxNZ

www.bamms.bandcamp.com/

BAMMS: 
BIDEO MUSIKALAK:

Dance it Again (Last Chance): www.youtube.com/watch?v=_1k4uCeTvoE
I Wont Worry (Last Chance):

www.youtube.com/@bamms5694

www.youtube.com/watch?v=alskDcRQx7I

Bidai Ilunak (BAMMS, Maketa): www.youtube.com/watch?v=tDvBFbP2PVc
Getting Ready (BAMMS, Maketa): www.youtube.com/watch?v=3twsa0kAv-M
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[“Katapulta Tour Gipuzkoa 2023″ programarako hautatutako musika-taldea.]  
 
ITHAKA taldea 2021ean sortutako Orio eta Zarautzeko 4 gaztek osatzen dute: Leire Olariaga (ahotsa eta teklatua), Eneko 
Eizagirre (Baxua), Arantza Igartua (Gitarra eta ahotsak) eta Josune Freire (Bateria, saxofoia eta ahotsak). 
Beraien musikan norabiderik gabeko belaunaldi baten oihu eta doinuak islatzen dira. Talde berri honek soinu eta helmuga 
desberdinetara iritsi nahi du, musika munduan beraien tokia aurkitu bitartean. 
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ITHAKA

www.facebook.com/ithaakaa/

www.instagram.com/_ithaka/

https://open.spotify.com/artist/5S2HwkFgb3D5PmEA9GqylR?si=CgzXMHILQYW2OpD_FSZi2Q&nd=1

www.ithaka1.bandcamp.com/

ITHAKA: 
BIDEO MUSIKALAK:

Ithaka - 17: www.youtube.com/watch?v=u_B3tCM_mwA

www.youtube.com/@ithaka.taldea

Amestu Dezagun: www.youtube.com/watch?v=8pyQ-kcmbBg

Game Over: www.youtube.com/watch?v=7KV5EYU20u4
Piztiak: www.youtube.com/watch?v=60lAnjAWN1w
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[“Katapulta Tour Gipuzkoa 2023″ programarako hautatutako musika-taldea.]  
 
MUZAK proiektua Ruben Irigoyen (Elgoibar) eta Joanes Iñurrieta-ren (Soraluze) eskutik sortzen da eta 2020an Aitor Sagarmendi 
(Mutriku) proiektura batzen da baxujole moduan eta hirukotea finkatzen da. 2021eko abenduan taldearen lehen lana kaleratzen 
dute, “Programaturik” izenekoa, post-rockak eta rock-progresiboak eraginda. 2023ko urtarrilean estudioko bigarren lana 
aurkezten du taldeak, “Irabaziak eta galerak”, 4 abestiko EP-a, non rock-progresiboaren ikutuak mantentzen diren, oraingoan 
metal-musika gehiagorekin jolastuz eta beti groovea ahaztu gabe. Muzak talde dinamikoa da, etengabe aldatzen ari dena.  
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MUZAK

www.facebook.com/profile.php?id=100089473876576

www.instagram.com/muzak_ofiziala/ 

https://open.spotify.com/artist/4yCHIxrC0H0MD9SWPKXAZn?si=K22Tp8t4TTK2zP7EPKPPDw
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[“Katapulta Tour Gipuzkoa 2023″ programarako hautatutako musika-taldea.]  
 
NAKAR postpunk elektronika proiektu berri bat da, hainbat proiektutan ibili diren artistekin osatua, bide berrien bila. 
Proiektuaren abiapuntua Lasarteko Pogrom synth-punk taldearen kontzertua izan zen. Hor elkartu ziren Jone Laspiur aktore eta 
abeslaria (Koban, Nogen) eta Xalba Ramirez (Raitx, Koban, Physis Versus Nomos), eta proiektu berri bat abiatzea erabaki zuten 
Andoni Olaetxearekin (Pelax, Zozo, Burrundaria...) eta Jokin Azpiazurekin (OLOR, Occhi di Farfalla, PAM...).  
Elektronika eta soinu berriak ardatz, esperimentazioa bilatuko dute punk, techno, spoken word eta doinu ilunekin, garai 
ilunetarako ezin aproposagoak. Lehen kontzertuak prestatzen ari dira orain.

NAKAR

www.nakar.bandcamp.com
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[“Katapulta Tour Gipuzkoa 2023″ programarako hautatutako artista.]  
 
Donostian bizi den abeslari afro-meñak (aita afrikarra eta  ama Extremadurakoa duen Cáceres-en jaioa) 17 urte zituela  bere 
ibilbide profesionalari hasiera eman zion, bere jaioterriko Cácereseko hainbat emanalditan. 23 urterekin gitarra bere kabuz jotzen 
ikasi zuen. Bluesa, Jazza, Funka, Soula, Rythm & Blues edo Popa dira bizitza osoan zehar berarekin izan dituen generoak. 
Nazioko, Europako, telebistako eta musikako agertoki ugaritan ibili ondoren, eta beste artista batzuen diskoetan lan egin 
ondoren, bakarlari eta konpositore gisa bere lehen lanean zentratzea erabaki zuen.

2019an “IMAGINE” jaio zen, artistaren lehen albuma. Israel Amadorrek ekoitzia eta Grammy Latino baterako izendatua. Bertan, 
Jazza, Soula, Rythm & Blues, Popa, Latin… aurkituko dituzu. Ingelesez eta gaztelaniaz jakina, sustraiak atzean utzi gabe, disko 
osoari flamenko eta afrikar zertzeladak baitagozkio. Adierazkortasun bakarra eta ez ohiko diren hitzak aurkituko dituzu. Album 
honetako abestietako batzuk dira: “Por qué te vas” -José Luis Perales konpositore handiaren “Por qué te vas” kantu mitikoaren 
bertsio bat Jeanettek famatua egin zuena eta “Ni una más” -single gisa aukeratutako gaia, non gizakiaren aurpegi ilunenetako 
bat agertzen duen.

2021az geroztik, bere bigarren albuma grabatzen eta idazten ari da, eta duela gutxi atera da “SOMOS LUZ” lehen singlea. 
Bertan, mezu positibo eta espiritual batekin, Funkyaren erritmoan, dantzarazi eta irribarrea eragiten dizu transmititzen duen bere 
bizipozatik. Bere emanaldietan Etta James, Bill Withers, Jill Scott eta beste artista gogokoenen bertsioak uztartzen ditu.

OLANA  LISS
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www.facebook.com/OlanaLiss

www.instagram.com/olana_liss/

www.olanaliss.com

https://music.apple.com/es/artist/olana-liss/1470674949

https://open.spotify.com/artist/2Fky9khaLqXfSPqJclYG9N?si=jci04G5_Qfu_lksOSVrYrw

OLANA LISS: 
BIDEO MUSIKALAK:

www.youtube.com/channel/UCPEwZdBu4RK0X8DmxPhduNA

LIVE Abril 2021: www.youtube.com/watch?v=RAXLwwuml_A
Cotton Bilbao 2022: www.youtube.com/watch?v=cc-1epRpaOE

Imagine: www.youtube.com/watch?v=3jBMmqEX65Q
www.youtube.com/watch?v=nqqW1xOONzcNi una más:

Somos Luz: www.youtube.com/watch?v=iBRgVheAIRo
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[“Katapulta Tour Gipuzkoa 2023″ programarako hautatutako musika-taldea.]  
 
Juan Valls musikariaren proiektu berria da RAMADA INN. Talde oñatiarra ibilbide luzeko zein estilo desberdineko musikariek 
osatzen dute, aurretik talde nahiz bakarkako proiektuetan arituak dira: Juan Valls kitarra eta ahotsean, Ander Etxaniz baxuan 
(Lenao, Zingira), Iñigo Ugarte kitarran (Iker Martinez eta Zaldi Herrenak) eta Mikel Marco baterian (Herstura). 

2021eko uztailean taldeak “Pills for Horses” izeneko bere lehen lana grabatu zuen Andoaingo Garate estudioetan, Iñaki Zubia 
eta Martxel Arkarazoren gidaritzapean. 
Diska 70eko hamarkadako rock klasikoan koka daiteke. The Who, Neil Young & Crazy Horse eta garaiko beste zenbait talde ditu 
erreferentetzat. Abestiak, halaber, hurbil daude esperimentaziotik eta folk indietik, gaur egungo taldeen estiloekin lotuak, hala 
nola Kurt Vile & The Violators, Daniel Romano ‘s Outfit...
Kantuen hitzak introspektiboak, kritikoak eta gordinak dira; batzuetan kontenplaziozkoak eta irudimen handikoak. Abestiak 
abiapuntu soil eta sinpleak hartuta, egoera surrealista eta gertagaitzetara iristen dira.
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RAMADA INN

www.youtube.com/watch?v=iYO_fsZyw_Q

RAMADA INN: 
BIDEO MUSIKALAK:

www.youtube.com/@ramadainn5938

Partly but fiercely gone:
Making of: www.youtube.com/watch?v=Juzp_IZvVvY

www.instagram.com/ramada_inn_gara/

www.ramadainn.bandcamp.com/album/pills-for-horses

www.linktr.ee/ramadainn 
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[“Katapulta Tour Gipuzkoa 2023″ programarako hautatutako musika-taldea.]  
 
SIGLAS taldea Donostiako lau lagunen proiektua da eta 2022ko udaberrian jaio zen. Jessica, María, Luis eta Diegok 90. 
hamarkadako indie-tik, garaje revival-etik eta pop doinu elektriko eta freskagarriatik edaten dute.  
Dagoeneko hamar kantuekin osatu dute errepertorioa eta laster plazaratuko dituzte bi abesti berri. Lehen single-a “Luna Verde” 
da eta Teenage Fanclub-ekin zure parke kuttunera joan, piknik bat egin eta reverb zapore gozoa duen postre zatitxo bat hartzea 
bezala da. 
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SIGLAS

www.facebook.com/Siglas-114373881551860

www.instagram.com/siglas.siglas
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[“Katapulta Tour Gipuzkoa 2023″ programarako hautatutako artista.]  
 
IAGO AZKUE 2003an jaio zen Azpeitian (Gipuzkoa) eta 7 zazpi urte zituela sartu zitzaion magiarekiko interesa.
2015ean lehenengo aldiz eman zuen bere lehen ikuskizuna Soraluzeko gaztetxean. 2016an “Txisteratik Egun Magikoaren 
I.edizioa”-n parte hartu zuen Azpeitian eta ordutik urtero egin hoi du. Bestalde, Gipuzkoako hainbat eta haibat lekutan egon da 
magia egiten, adibidez: Azpeitia, Bergara, Altzo, Itziar, Zarautz, Getaria… 

IAGO  MAGOA

www.instagram.com/iagoazkue52/ BIDEOAK: 

Txisteratik Egun Magikoa I.edizioa: www.youtube.com/watch?v=VIuLv6jqzqk

Magia saioa - Etxetikmundura: https://uztarria.eus/azpeitia/1584629256-iago-azkue-
ren-magia-saioa-etxetik-mundura
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[“Katapulta Tour Gipuzkoa 2023″ programarako hautatutako antzerki konpainia.]  
 
Euskarazko umorea ardatz harturik, bakarrizketa, esketx eta antzerkiak uztartzen dituzte ordubete inguruko emanaldi bakar 
batean. 2018tik 10 emanaldi desberdin sortu dituzte, haiek izanik gidoilariak, zuzendariak, aktoreak, teknikariak eta ekoizleak. 
Guztira antzerki munduan aritutako 9 gaztek osatzen dute taldea: Peru Ansorenak, Nerea Aranburuk, Mikel Irazustak, 
Maialen Sorzabalberek, Amaia Rojok, Graxi Arregik, Ekain Arrietak, Garazi Mitxelenak eta Amaia Iraundegik. Gazteen artean 
identifikatutako hutsune bat betetzeko asmoz sortu zen taldea: gazteek antzokietara joateko ohiturarik ez zutela ikusi zuten, 
haiek lehen pertsonan ere bizitako eskaintza falta bati lotu zioten hori. Horregatik, haiei ikustea gustatuko litzaiekeena sortuz, 
hutsune hori betetzera animatu ziren. Geroztik antzokiak gaztez bete dituzte, haien hasierako helburua betez, harrera paregabea 
jasoz emanaldi bakoitzean. 
 
Psinopsia:   
Lapurrak, aberatsak, poliziak… Hori eta gehiago du “Hor esketxa dago” emanaldiak. Lapurreta bakarraren hiru ikuspegi 
ezberdinek eratzen dute umorez beteriko ikuskizuna. Hasieratik bukaeraraino loturak egiten arituko da ikuslea (barre algarek
uzten dioten bitartean behintzat) puzzlea erabat osatzen den arte. Erabat dinamikoa den antzerkiak eta bere barne hartzen 
dituen umore estilo guztiek ez dute ikuslea asegabe utziko.

BARREXERKA • “Hor  esketxa  dago”

www.facebook.com/barrexerka

www.instagram.com/barrexerka/ BARREXERKA: www.youtube.com/@barrexerkabxk1495

www.twitter.com/barrexerka


