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Barruan jaialdiak musika berrien alde jo du eta 

eskaintza gastronomikoa handitu du bigarren 

edizioan

Bigarren edizioko kartelaren zati bat aurreratu du Barruan festibalak. Musika berrien eta  

gastronomiaren hiri-ibilbidea bueltan izango da urriaren 3tik 6ra bitartean, eta bere formula  

indartuko du. Hari esker, dantzak eta janariak bat egingo dute 4 egunez, Bilboko hainbat  

tokitan. Musika eta gastronomia bateratzen dira programa horretan, non sukaldariak eta  

artistak eskutik lankidetzan arituko diren. Aurten eduki gastronomikoak garrantzia handiagoa  

eskuratuko du lantegi bati, txoko baten egingo den kontzertu-bazkari bati, showcooking bati  

eta kultura gastronomikoari buruzko eztabaida-jardunaldi bati esker. Salgai daude jadanik  

musika-abonamenduak eta kontzertu-bazkarirako sarrerak.

Lehen edizioan 800 bat lagun batu ostean, «kokapenik gabeko festibal» horrek balioa 

emango die musika-zirkuituaren barruko ezohiko espazioei, eta 5 egoitza izango ditu. Hala, 

Azkuna Zentroa izango da musika-ardatz nagusia, eta Muelle kontzertu-aretoaren nahiz 

Alde Zaharreko Arkeologi Museoaren laguntza jasoko du. Zenbait gauza berri egongo dira 

aurten, besteak beste, Txoko Bilbao estreinatuko da eszenatoki gisa, Amoranteren eta 

Dando la Brasaren eskutik egingo den kontzertu-bazkarirako. Atal gastronomikoan, 

bestalde, Barrenkaleko Txoko Nordisk txokoa eta Bilboarte espazio berriak izango dira. 

Programaren lehen musika-aurrerapenak apustu eklektikoa berretsi du, non abangoardiako 

musika nagusi izango den. Musika-kartela osatuko dute, nagusiki, Soledad Vélezen synth-

pop estiloak, Polynation bikote elektroniko holandarrak –lehen aldiz izango dira 

penintsulan– edo Los Voluble ikus-entzunezko collage elektrikonikoak –Flamenco is not a  

crime estreinatuko dute Euskadin–. Horrez gain, Crudo Pimentoren unibertso 

hipnotizatzaile berezia izango dugu, jada aipatutako Amorantez gain –Elgoibarko 

instrumentista anitz horrek garrantzia handia du abangoardiako eszena euskaldunean–. 

Musika-proposamen berrien aldeko apustua nabarmendu behar da, hala nola belaunaldi 

elektroniko berriaren harribitxien alde eginikoa: Bronquio jereztarra (Kiko Venenoren azken 

diskoaren ekoizlea) eta Ruiseñora bikotea, beren klubeko technoaren eta Gaztelako abesti 

herrikoien arteko nahasketa bereziarekin. Halaber, r&b-trap estilorako denbora egongo da 
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Deva gaztearen eskutik, bai eta Los Manises taldearen erotasun «tropikalistarako» ere.

Iragan den urteko arrakastaren ondoren, Barruan jaialdiak eskaintza gastronomikoa 

handitzearen alde jo du kartelean, eta berriz antolatu ditu kontzertu-bazkaria zein 

showcooking-a. Gainera, sukaldaritzako lantegi bat eta kultura gastronomikoari buruzko 

eztabaida-jardunaldi bat gehitu ditu. Unera arte, Barruan jaialdiak honako artista hauek 

iragarri ditu: Dando la Brasa Txoko Bilbao txokoan egingo den kontzertu-bazkariaren 

barruan, eta Enaitz Landaburu Gastrolophitekus sukaldaritza nomadako lantegiarekin 

Txoko Nordisk txokoan. Showcooking-aren izena eta Bilbaoarteko mahai-inguruetan parte 

hartuko duten pertsonen izenak berretsi behar dira oraindik.

Kartelaren lehen iragarpen horrekin batera, Barruan jaialdiak salgai jarri ditu musika-
abonamendua eta txokoan egingo den kontzertu-bazkarirako sarrerak. 

Informazio guztia eta sarrerak www.barruan.net webean eta jaialdiaren sareetan: 
@barruanbilbao.

JUEVES 3 OSTEGUNA
19.30h. Txoko Nordisk (Barrenkale, 26). 50€
TALLER-CENA. ENAITZ LANDABURU aka GASTROLOPITHEKUS

20.30h. Muelle (Ripa, 1) 8€ /10€
DEVA
LA TRINI MALA

VIERNES 4 OSTIRALA
12.00h. Bilbaoarte (Urazurrutia, 32). Doan. Gratis. Free
GASTRO KULTUR. Mesa de debate con:
ÁLVARO GARRIDO (Restaurante MINA)
IÑAKI MARTÍNEZ DE ALBÉNIZ (UPV/EHU)
SUSANA GUTIÉRREZ  de SWEET SUE CERÁMICA
Moderada por el periodista gastronómico GUILLERMO ELEJABEITIA

20.30h. Azkuna Zentroa (Arriquíbar Plaza, 4). 12€/15€
SOLEDAD VÉLEZ
POLYNATION
BRONQUIO

SÁBADO 5 LARUNBATA
12.30h. Txoko Bilbao (General Easo, 1 - Deusto). 36€
JAMADA! por AMORANTE & DANDO LA BRASA

http://www.barruan.net/
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20.30h. Azkuna Zentroa (Arriquíbar Plaza, 4). 12€/15€
RUISEÑORA
LOS MANISES 
LOS VOLUBLE

01.30h. Muelle (Ripa, 1). Doan. Gratis. Free
MIRAVALLES

DOMINGO 6 IGANDEA
12.30h. Arkeologi Museoa (Calzadas de Mallona, 2). Doan. Gratis. Free
SHOWCOOKING por PAUL IBARRA de LOS FUEROS
+ concierto de CRUDO PIMENTO
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Informazio gehiago eta elkarrizketak > 658 70 31 51 / media@barruan.net (Guillermo Royo)

mailto:media@barruan.net
https://www.youtube.com/watch?v=c4WIQhEfOpU
https://drive.google.com/open?id=1dvMv0CrvrmFZf11YQ-fFp4y5Oc6PDRsi
https://drive.google.com/open?id=1b1-T358Hv61WpNB3FopV6MUJ81m9sUEG

