Musika tresnagileen GI DA
G

ida honetan bildu nahi izan ditugu egun txistuaren
munduan lanean diharduten tresnagile garrantzitsuenak.
Bestelako proposamenik baduzue bidaliguzue:

komunikazioa@txistulari.eus

Agirre musika tresnak
Joxe Manuel Agirre
Tailerra: ibaiondo 11, Tolosa (Gipuzkoa)
Web: www.musikagirre.eus
Facebook:
TLF: 943 67 05 04
Mail: musikagirre@euskalnet.net
Produktuak:
*Danbolinak, atabalak eta bonbeteak neurri eta modelo ezberdinak
*Panderoak modelo ezberdinak
*Dultzainak, bokilak eta danborrak
*Musika tresna bereziak enkarguz
*Dantzataldeentzako materiala

Atabal 2015etik
David González
Perico Ráez
Tailerra: oñate 15, Gasteiz (Araba)
Facebook: facebook.com/atabal.dp
TLF: 615 74 18 07
Mail: atabal.dp@gmail.com
Produktuak:
*Danbolinak neurri, akabera eta material ezberdinetan
*Atabalak neurri, akabera eta material ezberdinetan
*Atabal eta danbolinentzako larruak antxumea edo sintetikoa
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castellano / française:

Etienne Holmblat 1982etik
Etienne Holmblat
Tailerra: 2261 Route de Pietat
64290 Bosdarros (Gaskoinia)
Web: www.holmblat.fr
TLF: 33(0)680 66 06 28
Mail: etienne.holmblat@wanadoo.fr
Produktuak:
*Txirulak do eta sib-en, ezpelez eginak
*Txistuak fa eta fa#, ezpelez eginak
*Hiru zuloko flautak:
·Gaskoiniako txirula do/re ·Aragoiko txifloa fa/fa# ·Whistle sol ·Ossau la/si ·Flauta sol/la

*Barroko aurreko, barrokoko eta errenazimenduko flautak

Ezpela creaciones 1990etik
Raúl Pariente
Tailerra: zortziko kalea 3, Berriozar (Nafarroa)
Web: www.ezpela.com
Facebook: facebook.com/creacionesezpela
TLF: 687 92 24 26
Mail: info@ezpela.com
Produktuak:
*Txistuak: abs fa# / fa eta granadilloa fa# / fa / mi / sol
*Txistu Basic fa / sol / la / sib / do
*Silboteak granadillozkoan si / sib / do
*Danbolin, bonbete eta atabal tradizionalak Basic
*Aikodrums danbolin eta danborrak: Early eta Tech modeloak.
·Material ezberdinak: karbonozko zuntza / egurra, larrua / plastikoa.
·Tenkatzeko sistema ezberdinak: sokak / torlojuak. Tamaina eta modelo ezberdinak.

*Xiriak, musikatresnentzako zorroak eta estutxeak.
*Panderetak eta gaitak
*Dantza taldeentzako materiala
*Konponketak eta musikatresnen pertsonalizioak
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Jean Baudoin 1977etik
Jean Baudoin
Tailerra: Quartier Marquesouquères
96 route de Mourenx 64360 Lucq de Béarn (Gaskoinia)
Web: www.jeanbaudoin.com
TLF: 0033 (0) 673 382 505
Mail: papeth.baudoin.gmail.com
Produktuak:
*Ttun ttunak, salterioak, kordazko danborrak:
• Enkarguz eta pertsonalizatuak
• Tono batean edo bi tonotan • Sonorizatzeko pastilla aukeran

Keller 1969tik

salme
nta
soilik zuzenik e
z
dend
etan

Valentin Aldalur
Web: www.enriquekeller.com
Produktuak:
*Txistuak fa/fa# Idiarena (granadilloa) Mendigoizaleak (plastikoa)
* Txistu Poxpolin do/fa

Marie Hulsens 2004tik
Marie Hulsens
Tailerra: Carrer del Portal 643393 Almoster (Tarragona)
Web: www.mariehulsens.com
Facebook: facebook.com/marie.hulsens
TLF: 977 763 170
Mail: marie.hulsens@hotmail.fr
Produktuak:
*Txirulak do/sib eta la
*Hiru zuloko flautak:
• Aragoiko txifloa, Zamorako gaita eta Andaluziako pito rociero
• Errenazimendu eta ertaroko flautak
• Galoubets, tabor pipes, gaskoinako flautak...
*Mota ezberdinetako flauta zuzenak eta aintzinakoen kopiak
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castellano / française:
http://txistulari.eus/argitaratuak/luthierren-gida/

Txistus Gancedo 1968tik
Jose Mari Gancedo
Tailerra: armurulanda plaza 1, Amurrio (Araba)
Facebook: facebook.com/josemaria.gancedocuadra
TLF: 665 702 034
Mail: jmgancedo@hotmail.es
Produktuak:
*Txistu konikoa Kimu modeloa ABS-n fa/fa#
*Txistu konikoa Enbor modeloa granadillon fa/fa#
*Txistua konikoa granadillon re/mib/mi
*Txistu guztiek ahoko orientagarria dute
*Koloretako eraztunak aukeran
*Silboteak material ezberdinetan si/sib/do
*Txirulak material ezberdinetan do/sib
*Enkarguzko musika tresna pertsonalizatuak
*Musikatresnen konponketak

Txun txun herri soinu tresnak
Juan Mari Beltran (Oiartzun)
Fernando Jalón Jadraque (Alberite de Iregua)
Web: www.soinuenea.eus
Facebook: https://www.facebook.com/profile.
php?id=100009014548673
TLF: 943 493 578
Mail: soinuenea@soinuenea.eus
Produktuak:
*Xirulak zuberoako ereduan, bi afinazio aukeran
*Ttun-ttun edo danburia
*Dultzaina eta xirolarrua
*Txalapartarako makilak, txaramelak, kalaka eta kainabera
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