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2022-2023ko ikasturteko ikastaroen eskaintza 
 

Opera eta zarzuela 
Astearteetan: 10:00 – 11:30 

 
Entzunaldi gidatuak, 1. taldea 

Astearteetan: 12:00 – 13:30 
 

Entzunaldi gidatuak, 2. taldea 
Ostiraletan: 10:00 – 11:30 

 
Musikaren historiako konpositore handiak eta estiloak  

Ostiraletan: 12:00 – 13:30 
 

Kontuan hartu beharreko informazioa: 
 

- Behin-behineko izen-ematea egitean, gehienez ere bi 
ikastaro eska daitezke, lehentasun hurrenkeran. 

 
- Bigarren ikastaro batean izena eman daiteke bakarrik 

ikaspostu librerik egonez gero. 
 
 
 

 Behin-behineko izen-emateen datak: irailaren 19tik 
27ra. 

 Onartuen zerrenda, irailaren 29an, 12:00etatik aurrera. 
 Deskontuetarako agiriak bidaltzeko: Irailak 29 eta 30 
 Matrikula-data: urriak 4 eta 5 
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BEHIN-BEHINEKO IZEN-EMATEA ETA MATRIKULA EGITEKO 
BIDEAK 
 

 Online: Udalaren 
http://www.pamplona.es/escuelademusica 

WEBGUNEAN. 

 010 telefonora deituta (Iruñeaz kanpotik deituz gero: 
948420100). 

Ikastaroen hasiera: Urriak 11, asteartea 
Ikastaroen amaiera: ekainak 16, ostirala 
Ikastaroen prezioak:  

- Opera eta zarzuela: 142,8 € 

- Entzunaldi gidatuak: 142,8 € 

- Konpositore handiak: 142,8 € 

 
 

http://www.pamplona.es/
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MURRIZTAPEN-ESKUBIDEA DUTENEN MATRIKULAZIOA 

 
- Familia ugariak edota desgaitasuna dutenak: 

datuak ofizioz egiaztatuko dira. Murriztapen mota 
horietarako ez da fotokopiarik ekarri behar. 

GAINONTZEKO MURRIZTAPENETARAKO, AGIRIEN FOTOKOPIAK 
escuelamusica@pamplona.es webgunera igorri, 
onartuen zerrenda argitaratzen den unetik aitzina eta 

irailaren 30eko 14:00ak arte 
 
 % 50 edo % 90eko murriztapena jasotzeko, diru-

sarreren arabera: 
 

- 2021. urteko errenta-aitorpena 
- Egiaztagiriak, langileak kontratatzeko gastuena, 

gizarte- eta osasun-egoera dela medio halakorik 
behar duten pertsonek beren etxeetan jarraitu 
dezaten arreta pertsonala jasotzen, betiere hori 
guztia frogatzeko modukoa izanda, dela 
mendekotasuna aitortzeko ebazpen baten bidez, 
dela Udaleko gizarte-zerbitzuetako gizarte-langile 
batek egindako gizarte-txosten baten bitartez. 

- Egiaztagiriak, eguneko zentroetako edo egoitza 
geriatrikoetako egonaldi-gastuenak. 
 

 % 50eko murriztapena jasotzeko, norberarena ez den 
familian hartua izateagatik: 
 

- Agiri ofiziala, familia-harrera egiaztatzen duena. 
 

escuelamusica@pamplona.es
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 % 100eko beste murriztapen batzuk: 
 

- Agiri ofiziala, terrorismoaren biktima izatea 
egiaztatzen duena. 

- Agiri ofiziala, etxeko indarkeriaren biktima izatea 
egiaztatzen duena. 

 

IKASTARO MONOGRAFIKOAK (2022-2023) 

Joaquin Maya Musika Eskolako ikastaro 

monografikoekin, musika hautemateko ikastaro sorta bat 

eskaini nahi dugu, prestakuntza musikal sendoa izan gabe 

musika klasikoan interesa duten pertsonei zuzenduta. Modu 

horretan, ikasleek musika hautemateko gaitasunak garatuko 

dituzte eta entzuten dituzten kontzertuak hobeki 

aprobetxatuko dituzte. 

 

1-  Musikaren historiako konpositore handiak eta 

estiloak 

Ikastaro honen helburua da Mendebaldeko musika 

klasikora hurbiltzea, konpositoreen eta haien garaien 

historia landuz. 

Ikastaroan zehar musikaren historia jorratuko da, 

greziarren zibilizaziotik hasi eta gaur arte, eta estilorik 
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garrantzitsuenetan sakonduko da. Horrez gain, estilo 

horiek bereizten dituzten ezaugarriak landuko dira, 

bakoitzeko obrarik adierazgarrienak entzunez. Generoak 

sortu edo generoak eta musikaren historia irauli zituzten 

figura handiak nabarmenduko dira.  

Guztiaren lagungarri, genero orotako adibide 

musikalak (sonatak, sinfoniak, kontzertuak, balletak...), 

biografiak eta anekdotak ikasiko ditugu, artearen 

munduaren ezaugarrien arteko loturak, paralelismoak 

eta aurkakotasunak ezartzeko. 

 

2- Opera eta zarzuela 

1600. urtearen inguruan agertu zenetik, opera 

mendebaldeko kulturako sinbolorik handienetako bat 

bihurtu da; gainera, ondare kolektiboan hobekien biziraun 

duen musika klasikoko generoetako bat da. Ez da 

harritzekoa: operan, musikaletan eta zineman bezala, 

arte guztiek harmonikoki esku hartzen dute, ikuskizun 

paregabea sortzeko ikuspuntu musikal eta dramatiko 

batetik abiatuta. Operak, musikari dagokionez, gozatzeko 

aukera eskaintzen du, eta horrez gain, etengabeko 
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emozio-iturria da horietara errenditzeko prest dauden 

ikusle guztiendako. 

Horregatik, ezin zen falta ikastaro monografiko 

hauetan operari eta kideko generoei eskainitako lantegi 

bat, bereziki zarzuelari, genero liriko espainiarrari. 

Ikastaroari hasiera emateko, azalpen laburra eginen 

dugu ahotsen sailkapenaren inguruan, eta, jarraian, 

operaren elementurik bereizgarrienak argituko ditugu, 

eta errezitatiboak eta ariak desberdinduko ditugu, baita 

kontzertanteak eta koruak ere. Azkenik, operaren eta 

zarzuelaren historian barnako ibilbidea eginen dugu, eta 

adibiderik adierazgarrienak entzun. Ikastaroaren 

amaieran, operaren eta zarzuelaren inguruko 

panoramika ona izanen dugu, eta horrek aukera emanen 

digu hain bereziak diren genero hauetaz sakonki 

gozatzeko.” 

 

3- Entzunaldi gidatuak 

Musika bene-benetan estimatzeko, beharrezkoa da 

hura ulertzea eta hura sortzeko prozesuaren berri izatea; 

jakitea zer testuingurutan, garaitan, arotan sortu ziren 
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musika-lanak, eta konpositoreen bizitzako zein unetan. 

Ikastaroan, baina, obren egitura, generoa, agertuz 

doazen melodiak, instrumenturik nabarmenenak eta 

halakoak ezagutzen ikasiko dute, batez ere, parte-

hartzaileek, irakasle batek gidatutako entzunaldien bidez, 

irudiz lagunduta zenbaitetan. Helburua da musika-obrak 

entzuleei hurbiltzea, musikarekin gozatu ahal dezaten 

askoz modu osoagoan eta sakonagoan.  

 


