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NOA VOLL DAMM & THE
HELL DRINKERS
ATZO ESKAINI ZUTEN
KONTZERTUA
Ainhoa Egiguren (ahotsa), Sergio Villar (gi-
tarra), Gus Gonzalez (bateria) eta Manu
Gestidok (baxua) osatzen dute laukotea.
Egiguren kantari donostiarrarekin indarrak
batu dituzte beste hiru musikariek, eta dis-
koa besapean dutela,  helburu baten bila
dabiltza azken aldian: «zuzenean ahalik eta
gehien jotzea, jendeari bluesaren magia
helarazteko». Iazko uda azpimarragarria
izan zen taldearentzat, izan ere, Hondarribia
Blues Festival inauguratzea egokitu zi-
tzaien eta Burlada Blues Festivalen  eta
Heineken Jazzaldiko Fnac agertokian ari-
tzeko ohorea izan zuten. 

WAX & BOOGIE 
RHYTHM QUARTET
GAUR, 19:30EAN, 
ILARGI TABERNAN
Ster Wax kantariak eta David Giorcelli blues
eta boogie woogie-ko piano jotzaileak in-
darrak batu dituzte hamasei abestiz osatu-
tako proiektu bat aurkezteko. Reginald Vi-
lardell bateriarekin eta Oriol Fontanals kon-
trabaxuarekin, berrogeita hamarreko
hamarkadako blues, boogie woogie,
rhythm and blues eta jump doinuak jotzen
dituzte. Giorcelli piano jotzailea aurrez en-
tzunda duenak, ederki daki nolako talentua
duen egiten duen horretan. Ster Wax kan-
tariak, berriz, batzuetan leun, baina, indar
handia jartzen du bere estiloan. 

ARETHA SOUL DIVAS & THE
SILVERBACKS
GAUR, 22:30EAN, 
EUSKAL HERRIA PLAZAN
Bederatzi musikariz osatutako taldean, lau
emakumeren ahotsak dira nagusi. Mayka
Edjole, Astrid Jones, Shirley Davis eta Juno
dira taldeari ahotsa jartzen dietenak. The
Silverbacks-eko kideek musikatuko dute:
Edu Martinez (gitarra), Diego Miranda (ba-
xua), Lucas Dupla (teklatua), Aaron Pozon
(saxo tenorea) eta Javier Martinez (tronpe-
ta). Gaur egun dauden soul-kantari onene-
tariko horiek Aretha Franklin soularen
erregina omenduko dute, eta haren arra-
kastak abestuko dituzte.
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MYRIAM SWANSON MEETS
J.P. CUMELLAS & M.
TALAVERA
BIHAR, 13:00ETAN, LOPEZ
MENDIZABAL PLAZAN
IGANDEAN, 13:00ETAN,
SOLANA TABERNAN 
Myriam Swanson abeslari katalana «pro-
posamen zirraragarri» batekin iritsiko da
Tolosara. Eskainiko dituen bi kontzertuetan
«Europako harmonika jotzailerik oneneta-
koa» den Joan Pau Cumellasekin eta Miguel
Talavera gitarra jotzailearekin batera aritu-
ko da, jatorrizko blues eta rhythm&blues
uztartuz. Swansonek bere ahotsarekin
egiteko gai dena erakutsiko du eta «luxuz-
ko hirukoa» osatuz, Tolosara inguratzen
dena liluratzen saiatuko da. 

BETTA BLUES BAND
BIHAR, 19:00ETAN, 
SAIKIN TABERNAN
Boskote honek blues eta soul klasikoen
doinuak ekarriko ditu Tolosara. Abeslari eta
konposatzaile den Beatriz Berodia, Pablo
Sanpa (gitarra), Phineas Sanchez (baxua),
Tatiana Firminio (pianoa) eta Pino Samba-
tarorekin (bateria) batera ariko da. Hauen
musika entzutean, garai guztietako abesla-
ririk handienen eragina nabarmendu daite-
ke: besteak beste, Etta James, Bessie
Smith eta Big Mama Thorntonena. 2016an
sortutako talde honen ezaugarri nagusiak,
bere indarra eta publikoarekiko konplizita-
tea dira; entzulearekin harremana sortzen
punta-puntakoak dira. 

MITCH KASHMAR
BIHAR, 22:30EAN, 
PLAZA BERRIAN
IGANDEAN, 20:00ETAN,
TXURRERIAN
Mitch kashmar harmonika jotzailea, aur-
tengo izarretako bat izango da Tolosan, Jan
Hirto (gitarra), Andreas Bock (bateria) eta
Niels von der Leyen (teklatua) lagun ditue-
la. «Gaur egungo musika beltzean zein zu-
rian dagoen musikaririk hunkigarri eta in-
dartsuenetako bat da». 80. hamarkadan
The Potinax taldearekin hasi, eta 2008an
London Royal Albert Hall-eko agertokia
partekatu zuen Eric Burdon & War  britaniar
ospetsuarekin.  
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