
 

Bilbao BBK Live UDA: Kobetamendiko 
magia etxean 
Gaur hasi eta larunbatera arte, jaialdiaren aurtengo online edizio berezian, 
hiru musika gau live streaming-en, 21:00etatik aurrera. 
 
El Columpio Asesino, Dora, Amorante eta Yawners-en zuzeneko 
emanaldiak eta John Talabot eta Katza-ren DJ setak egingo dira, eta, 
gainera, jaialdiaren historiako emanaldi onenez eta Pantomima Full-en 
umoreaz gozatzeko aukera izango dugu. 

Etxetik egingo dugu, edo agian hondartza batetik gure sakelakoen bidez, baina 2020an 
ere ez diogu hutsik egingo Kobetamendirekin dugun hitzorduari. Gaurtik hasi 
(osteguna) eta larunbatera arte, sei artista igoko dira mendi magikora, haien 
zuzenekoak eskaintzera mundu osoko Bilbao BBK Live jaialdiaren zaleei, live 
streaming bidez.  
Gaur, osteguna, bihar, ostirala, eta larunbatean, Kobetamendin, agertokiak irekiko 
ditugu El Columpio Asesino, John 
Talabot, Dora, Amorante, Yawners eta Katza-ri harrera egiteko, aurtengo edizio 
berezirako diseinatutako kontzertuekin eta DJ setekin, naturan bertan. Hau da Bilbao 
BBK Live 'Uda', jaialdiaren aurtengo edizio berezia, inoiz baino libreagoa eta 
jendetsuagoa; izan ere, behar duzun sarrera bakarra interneterako konexioa da. 
Bilbotik, ongietorria jaialdira, www.bilbaobbklive.com-en edo YouTube Live-n. 
Aipaturiko emanaldi esklusiboez gain, atzera begiratuko dugu, aurtengoa bezain 
arraroak izan ez ziren beste uda batzuk eta Kobetamendin igaro izan ditugun gauak 
gogoratzeko; helburu horrekin,  Bilbao BBK Liveren hamalau urteetako kontzertu 
historikoak eta orain arte argitaratu gabeak aukeratu ditugu. Musika ordu horiei guztiei 
irribarreak gaineratzeko, Pantomima Full duo komikoak musika jaialdien munduari 
buruzko bere ikuspegi berezia azalduko digu. 
 
Emanaldiak hiru egunez egongo dira ikusgai (gaur, osteguna, uztailak 9; bihar, ostirala, 
hilak 10; eta etzi, larunbata, hilak 11), 21:00etatik aurrera, www.bilbaobbklive.com 
webgunean eta jaialdiaren YouTubeko kanalean. 
 
Bestalde, dagoeneko salgai daude Bilbao BBK Live jaialdiaren 2021eko ediziorako 
sarrerak: The Killers, Pet Shop Boys, Bad Bunny, Bicep Live, Bomba 
Estéreo, Caribou, FKA twigs, Fontains D.C., Meute, Supergrass, El Columpio 
Asesino, León Benavente  eta laster iragarriko ditugun beste hainbat artista izango 
ditugu gurean. 
 
Ez da jaialdirik gabeko udarik... ezta eskumuturrekorik gabeko jaialdirik ere. 
 
Bilbao BBK Live esperientziaren osagarri, 2020. urte honetan jaialdizaleek beren 
tradizio gogokoenetako bati uko egin behar ez izatea nahi dugu: eskumuturrekoa 
janztea, bizi izandakoa gogoratzeko hurrengo ediziora arte.  Aurtengo urtea berezia da, 
eta horregatik geuk ere zerbait berezia, ezohikoa egin nahi izan dugu. Ez da 
eskumuturreko bakarra izango, 7 baizik, udako planik hoberenetako bat gure lagunik 
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onenekin partekatzeko: jaialdira elkarrekin joatea eta jaialdiaren espirituari bizirik 
eustea urte osoan. Jolas bat; eta jolas horretan, Bilbao BBK Live jaialdiaren edizio hau 
partekatu nahi dugun pertsona horiekin lotzen gaituena irudikatuko du kolore 
bakoitzak: adiskidetasuna, maitasuna, itxaropena, jakinduria, desioa, zoriontasuna eta 
lasaitasuna. Eskumuturreko bakoitzarekin desio bat, gurari bat oparituko duzu. Guk 
argi dugu zein den gure nahia: datorren urtean elkar ikustea, zuzeneko musika 
lehenbailehen itzultzea, eta osasuna; osasuna guztiontzat. 
 
Eskumuturrekoak www.bilbaobbklive.com webgunean eros daitezke eta, gainera, 
beste helburu garrantzitsu bat ere badute; izan ere, salmentan lortutako diruarekin 
Bilbao BBK Live jaialdiaren crew edo lantaldeari laguntzeko funts bat sortuko da: 
runner-ak, hospitality-a, teknikariak, garraioa, produkzioa, stage manager-ak... 
kontratupean aritzen diren profesional autonomoak, gauza guztiek behar bezala 
funtzionatzeko ezinbestekoak direnak eta egungo egoera honetan inolako babesik 
gabe geratu direnak, lan egin ezinik eta gobernuak abiarazitako neurriekin estaldurarik 
gabe edo estaldura eskasarekin geratu direnak. Bildutako diruaren % 50 profesional 
horientzako izango da, eta beste % 50a Bizkaiko Elikagaien Bankura bideratuko dugu, 
baliabide gutxien dituzten familiei laguntzeko.   
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THE KILLERS  
PET SHOP BOYS  
BAD BUNNY 
 
BICEP live 
BOMBA ESTÉREO 
CARIBOU 
FKA twigs 
SUPERGRASS 
 
AMORANTE 
CARIÑO 
CHICO BLANCO 
EL COLUMPIO ASESINO 
FONTAINES D.C. 
LEÓN BENAVENTE 
MARÍA JOSÉ LLERGO 
MEUTE 
MOSES SUMNEY 
OMAGO 
SLOWTHAI 
THE MURDER CAPITAL 
TINARIWEN 
TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO 
XABI BANDINI  
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www.bilbaobbklive.com  
Bonua: 125 € + gastuak 
Bonua + kanpina: 143€ + gastuak 
Kanpina: 18€ + gastuak 
 


