
GAUR BUKATUKO DA HIRIAN, MUJERES, FUEL
FANDANGO, ANA TIJOUX ETA NØGEN TALDEEKIN

Kontzertuak La Ribera, Azkuna Zentroa, Itsasmuseum - Nave 9 eta BBK
Aretoan izango dira, baina sarrera guztiak agortuta daude jada

Cariño, Rodrigo Cuevas, Eñaut Elorrieta eta Paula Cendejas artistek
inauguratu zuten atzo Bilbao BBK Live jaialdiaren espiritua udazkenean
ekarri duen zikloa

Atzo, ostiralarekin, Hirian emanaldien lehen jardunaldiak Bilbao BBK Live jaialdiaren espiritua eta
zuzeneko musikaren emozioa ekarri zituen berriro ere Bilbora; Cariño taldearekin #kulturasegurua
izan genuen San Mames Iparraldea aretoko San Miguel agertokian. Sold out txartela zintzilikatu
zuen aretoan jendeak gogor egin behar izan zion bere buruari eserita egoteko, dantzatzera bultzatzen
zuten pop melodiak entzutean. Justu kontrakoa gertatu zen ordu berean Azkuna Zentroko
Auditoriumeko Firestone agertokian; izan ere, ikus-entzuleek ez zituzten begiak kliskatu ere egin
nahi, Rodrigo Cuevas asturiarrak oholtza gainean eskaini zuen ikuskizunaren segundo bakar bat ere
ez galtzeko. Antzeko zerbait gertatu zen ordubete geroago Eñaut Elorrietak BBK aretoan eskaini
zuen kontzertuan. Hirukote modura, gitarra akustika soinean hartuta eta gitarra elektrikoa eta
perkusioa lagun zituela, ikus-entzule guztiak hipnotizatuta izan zituen hirurogeita hamabost minutuz,
maila goreneko emanaldian. Bestalde, Paula Cendejas madrildarrak gazteenak erakarri zituen
Itsasmuseum - Nave 9 lokaleko San Miguel agertokira, eta sarrera guztiak saldu ziren.

Gaur, eguerdian hasiko dira emanaldiak; Mujeres taldeak bermutaren garaian eskainiko du emanaldia
La Ribera aretoko San Miguel agertokian. Arratsaldean, Fuel Fandango taldeak kontzertu intimo
akustikoa eskainiko du Azkuna Zentroko Auditoriumeko Firestone agertokian 20:00etan; Ana
Tijoux txiletarra Itsasmuseum - Nave 9 lokaleko San Miguel agertokira igoko da 21:00etan eta,
ordu berean, Nøgen donostiarrak BBK aretoan arituko dira.

Hirian emanaldiak Bilboko Udalaren laguntzarekin egiten dira, eta segurtasuneko berme guzti-guztiak
betez: sarrera mailakatua izango da, edukiera mugatua, segurtasun-tarteak beteko dira, garbiketa
areagotuko da… Zirkuitu erabat segurua izango da, indarreko legea betez, bi gauez #KulturaSegurua
izan dadin, eta gure kezka bakarra, zuzeneko musikarekin gozatzea.
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