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EKHI LAMBERT
Haustura
bidai poetiko bat

Haustura
diskoaren aurkezpena
Haustura Ekhi Lamberten bakarkako
lehen diskoa da. Hastapen batean,
ahotsa eta gitarrarekin soilik idatzi
zituen kantuak. Sorkuntza intimo hauek
izan dira kantari garaztarraren proiektu
berriaren oinarri.

2019ko ekainean, Yoan Aroztegui eta Miguel Etcheverry musikariekin hirukote bat
osatu zuen. Hiru lagunak teklatu eta perkusio soinuen bila ibili dira, kantu
bakoitzaren atmosfera berezia zorroztu eta intentzioen harrapatzeko gisan.
Hala nola, ahotsaren tinbre beroarekin batera, teklatu elektroniko, gong baita
kriskitin batzuen soinuak ere entzun daitezke.
Kantuz kantu, hirukoteak irudimen aldakor bat sortzen du hitzen zerbitzura, kolore
sorta desberdinekin jolastuz. Ekhi Lambertek polifonia zein harmonia zainduz
ehundu ditu moldaketak, giro poetiko bat sortzeko asmoz.
2019ko urri bukaeran, hirukoteak Haustura lehen diskoa grabatu du Donostiako
Elkar Estudioan. Eszena gainean sorkuntza eta kantu herrikoiak uztartuz, euskal
kantagintzaren ikuspegi propioa eskaintzen digu garaztarrak.

Haustura entzungai Badok.eus webgunean :
https://www.badok.eus/euskal-musika/ekhi-lambert/haustura-1/
Webgunea : http://mukuru.eus/ekhi-lambert/

Ustekabean kantua kontzertuz Youtube-en :
https://www.youtube.com/watch?v=MbM--eIPcPQ

Artistak
Ekhi Lambert
Ekhi Lambert Irulegiko kantari-gitarrista da, baita ere musika
sortzailea. Gitarra ttipitan hasirik, musika talde ezberdinetan jotzen
du gaur egun, aire herrikoiak musika garaikideer lotuz.
Moldaketak ere egiten ditu, izan beste artistentzat, orkestra ttikientzat
edota dantza taldeentzat. Baionako Maurice Ravel Kontserbatorioko
Musika Tradizionaletako DEMa (Diplôme d’Études Musicales) eskuratu
ondoan, Haustura, lehen diskoa plazaratu du 2019ko abenduan,
Donostiako Elkar Estudioan grabatua.

Yoan Aroztegui
Yoan Aroztegui Gixuneko perkusionista, bateria-jole eta pianista da.
Tolosako Arte Goi Institutuan Perkusio Klasikoak lantzen ditu, DE
(Diplôme d’État) formakuntza segituz. Ibilbide musikala Akizeko
Kontserbatorioan hasi eta Baionako Maurice Ravel Kontserbatorioko
Perkusioetako DEMa lortu zuen. Estetika desberdinetako taldeetan
(jazz, country, dantzaldi) bildu esperientziari esker, interpretatzaile
ﬁna baita gaitasun handiko inprobisatzailea ere bada.

Miguel Etcheverry
Miguel Etcheverry Donibane-Garaziko bateria eta perkusio-jolea da.
Bateria zortzi urterekin hasi zuen, Baionako Maurice Ravel
Kontserbatorioan sartu aitzin, non bere DEMa lortu baitu Perkusioen
arloan. Proiektu desberdinetan murgildu da, izan musika klasiko,
musika tradizional edo garaikideetan (brass band batean bateria-jole,
orkestran perkusionista, dantzarien akonpainatzaile). Beti adi, bere
musikalitatea soinuaren mailan eramaten duen lanaren adierazle da.

kontaktua

Ekhi Lambert
+33 (0) 652 21 51 26
ekhi.lamb@gmail.com

EKHI LAMBERT - RIDER
Duration : 60mn
N°

Instrument

Mic

Notes

1

Kick

SM52/Audix D6

Short mic stand

2

Snare

SM57

Short mic stand

3

Tom

E904/MD421

Short mic stand

4

Overhead L

KM184/C414

Big mic stand

5

Overhead R

KM184/C414

Big mic stand

6

Keyboard L

DI

7

Keyboard R

DI

8

Guitar

DI

9

Voice L (Ekhi)

DPA Dfacto (provided)

Big mic stand

10

Voice C (Miguel)

SM58

Big mic stand

11

Voice R (Yoan)

SM58

Big mic stand
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