
 

 

 

GAUR, OSTIRALA, CARIÑO, RODRIGO CUEVAS, EÑAUT 
ELORRIETA ETA PAULA CENDEJAS ARITUKO DIRA 
HIRIAN EMANALDIEN LEHEN EGUNEAN 

Kontzertuak Azkuna Zentroa, BBK aretoa, San Mames Iparraldea eta 
Itsasmuseum - Nave 9 aretoetan izango dira 

Zikloak bihar jarraituko du, eta Mujeres, Fuel Fandango, Ana Tijoux eta 
Nøgen taldearen txanda izango da 

Hemen da berriz Hirian, hau da, Bilbao BBK Live jaialdiaren hiriko atariko tradizionala; gaur eta bihar 
izango da hiriko bost gune enblematikotan, gaur egungo egoerak eskatzen dituen baldintza berrietara 
egokituta baina zuzeneko musikarekin gozatzeko espiritu berdinarekin eta gogo handiagoarekin.  

Gaur arratsaldean, 20:00etatik aurrera, Rodrigo Cuevas asturiarra igoko da Azkuna Zentroa 
Auditorumeko Firestone agertokira, eta ziur aztoratzaile folkloriko honen proposamen artistikoa eta 
oholtza gaineko ikuskizuna esperientzia ahaztezina izango direla. Ordu berean, San Mames Iparraldea 
aretoko San Miguel agertokian, azken urteotan jaialdi gehien egin dituen hirukotea ikusteko aukera 
izango dugu; Cariño madrildarrak, beren pop fresko eta lotsagabearekin. 

 21:00etatik aurrera, eguneko bigarren saioa, beste bi kontzerturekin: Paula Cendejas, Estatuko 
eszenan etorkizun handia duen izenetako bat, Itsasmuseum - Nave 9 aretoko San Miguel agertokian 
arituko da; aldiz, Gernika-Lumotik, Eñaut Elorrieta ikusi eta entzun ahal izango dugu BBK aretoan. 

Bihar, zikloaren bigarren egunean, La Ribera aretoko San Miguel agertokian bermut-saioa izango da 
Mujeres taldearekin, 12:30ean; 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. 

BILBAO BBK LIVE 2020  
HIRIAN  
Bilbo, hainbat gune  
Urriak 30 eta 31  
Prezioa: 12€ + gastuak 
Sarrerak hemen: Bilbaobbklive.com 
#bilbaobbklive 
#hirian 
 

 

https://lasttour.us5.list-manage.com/track/click?u=1abae8b4a8a881ae83b0cce4c&id=37b31560b6&e=71d27a579c

