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EUSKADIKO ORKESTRA SINFONIKOA | NAZIOARTEKO MUSIKA KONTZERTUA KULTURA

Ez da gehiegikeria izenburuan esaten 
dudana, hain baita garrantzitsua apiri-
laren 1ean Donostiako Kursaal Audito-
rioan ospatuko den ekitaldia: Interna-
tional Classical Music Awards (ICMA) 
sari-emate ekitaldia eta gala kontzertua. 
ICMA proiektua zer den ezagutzen ez 
duzuenontzat, esan daiteke musika klasi-
koaren Grammy sarien parekoa dela eta, 
beraz, mundu osoko ekoizpen onenak, 
ibilibide musikal arrakastatsuenak edo 
artista errebelazioak saritzen dira, bes-
teak beste. Ez da gauza erraza ospakizun 
hau Euskadira, Donostiara hain zuzen 
ere ekartzea, baina Euskadiko Orkestra 
Sinfonikoak lortu du beste hainbat hiri-
tan lortu ez dena, lan asko egin ondoren. 
Izan ere, sari-emate ekitaldia antolatze-
ko nolabaiteko leku enblematikoa au-
keratzen da, kontuan harturik tradizio 
kultural eta musikala, eta erreferentziaz-
ko orkestra baten egoitza edukitzea, bes-
te gaitasun  batzuen artean. Euskadiko 
Orkestra Sinfonikoaren zuzendaritzak 
asmatu egin du honelako ekitaldia gure-
gana ekartzearekin. Bestalde, Donostia 
2016 Fundazioaren laguntza ezinbeste-
koa izan da proiektu honetan. Kontuan 
harturik aurten Donostia Europako Kul-
tur Hiriburua dela, ezin aproposagoa 
suertatzen da ekimen hau.

ICMA 2010. urtean sortutako ideia da, 
eta ez edonola. Hamahiru herrialdetan 
(Turkia, Finlandia, Belgika, Alemania, 
Hungaria, Austria, Errusia, Italia, Suitza, 
Erresuma Batua, Luxemburgo, Frantzia 
eta Espainia) musika klasikoaren alo-
rrean erreferentziazko hamazazpi ko-

munikabide paperezko zein digital eta 
irratien ordezkariak diren musika kriti-
kariek izan zuten iniziatiba. 

Historia pixka bat egiteko, sari-e-
matearen lehenengo ekitaldia Finlan-
dian izan zen, 2011n; hurrengo urtean, 
Frantzian antolatu zen, Nantesen hain 
zuzen ere; 2013. urtean, berriz, Mila-
nen; 2014an Varsovian, eta azkenekoa, 
2015ekoa, Ankaran ospatu zen. 

Oraingo honetan, beraz, Euskadiren 
txanda da. Esan bezala, sari-banaketaz 
aparte gala kontzertu paregabe batez 
disfrutatuko dugu non, Euskadiko Or-
kestrarekin batera, sarituak diren ar-
tista batzuek parte hartuko duten, hala 
nola Dame Felicity Lott soprano ingelesa 
(bizitza osoko ibilbideari saria), Chris-
tian Lindberg tronboi-jotzaile suediarra 
(urteko artistari saria), Pablo Ferrandez 
txelo-jotzaile espainiarra (urteko artis-
ta gazteari saria), Nikolai Song hamahi-
ru urteko flauta-jotzaile singapurtarra 
(errebelazio saria), Javier Perianes pia-
no-jotzaile espainiarra (Harmonia Mun-
di diskografia ordezkatuz, honexek lortu 
baitu urteko diskografiari saria), David 
Violi piano-jotzaile frantziarra (lorpen 
bereziari saria), Michala Petri flauta-jo-
tzaile alemaniarra eta Mahan Esfahani 
klabezin-jotzaile irandarra (antzinako 
musikaren interpreteei saria), eta Lu-
kasz Dlugosz flauta-jotzaile poloniarra 
(musika garaikidearen interpreteari sa-
ria). Ikusten den bezala, zerrenda mar-
dula oso egitarau erakargarria inter-
pretatuko duena. Sarrerak salgai daude 
jada. Musika maite baduzu, ez galdu. n
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Non: Donostiako Kursaal Auditorioan.
Noiz: apirilaren 1ean.

Zé Premikin! jaialdiaren 2016ko edizioa hemen da: martxoaren 26an Anestesia, 
Zura, JP Lohian, Eraso!, Pelax... Donostiako Gaztesznean STOP Zer dira ba 30 urte? 
Sex Museum talde madrildarraren adina besterik ez: Bilboko Kafe Antzokian ariko 
dira martxoaren 26an, adina kontu psikologikoa dela erakusten STOP Xiru festibala 
hemen da eta egitaraua bete-beterik dakar: martxoaren 25etik 27ra Gotaine Irabar-
nen musika eta askoz gehiago STOP 


