
Abian da azkenik entzun.com ataria,
euskal musikaren erakusleihoa eta bil-
gunea izan asmo duen on-line egitasmo
berria. Ez da ordea, Entzun! aldizkaria-
ren on-line bertsioa. Ezta gutxiago ere.
Batzuetan informazioa partekatuko
duten arren, bata eta bestearen dinami-
ka guztiz diferentea izanen da ondoren
ikusiko duzuenez. Hortaz, ataria Ent-
zun!en paperezko bertsioaren osagarri
bezala jaio da, eta paperezkoa
entzun.com-ena bihurtu da jada.  Arti-
kulu honetan, webgunea aurkezteaz
gain, espazio komunikatibo berri honen
nondik norakoak modu xehe eta aldi
berean arinean azalduko dugu. 

ZUETAKO ASKOK JADA JAKIN-
GO DUZUEN MODURA (JOAN
DEN ABENDUTIK BAITAGO BISI-
TAGAI), ENTZUN!EK MARTXAN
JARRI DU EUSKAL MUSIKAREN
BILGUNE ETA ERAKUSLEIHOA
IZAN ASMO DUEN INTERNETE-
KO ATARIA. 
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Harpideak
Harpidedunen txoko baten antzekoa. Harpide-
dun izateagatik dauden abantailak bilduko dira
eta gure produktuak jarriko ditugu bertan. Hala-
ber, aldizkariko harpidetza egiteko formularioa
aurkituko duzu. 

Berriak
Euskal nahiz kanpoko musikaren inguruko noti-
ziak eta nobedadeak jasotzen dituen atala, gaur-
kotasunari berealdiko garrantzia eskaintzen
zaiolarik. Etengabe berritzen ari den atala da
hau: azken diskoak, taldeen joan etorriak,
proiektuak, elkarlanak, lehiaketa irabazleak, fes-
tibalen iragarpena…

Maketak.com
Talde gazte edo berriek euren lanak erakusteko
toki ezin hobea. Hiru kantu igotzeko aukera
ematen du atal honek, eta baita taldearen bio-
grafia laburra, kontaktua eta partaideen inguru-
ko informazioa ere. Dagoeneko, eta iragarri ere
egin gabe, hainbat taldek euren kantuak jarri
dituzte bertan entzungai. 

Agenda 
Zuren pantailaren eskuineko
aldean topatuko duzu kontzer-
tuen agenda. Webguneko edo-
zein atalean zaudela ere, ia beti
izango duzu eskura. Klikatu egu-
tegiko data baten gainean (nahi
duzun hilabetea aukeratu deza-
kezu) eta egun horretarako anto-
latuta dauden emanaldi guztien
berri izango duzu. 

Bilatzailea 
Webgunean agertzen den edo-
zein eduki (taldeak, diskoak,
artistak, aldizkariak…) modu
azkarrean bilatzeko. Ezinbeste-
ko tresna interesatzen zaizun
hori erraz aurkitzeko. 

Foroa
Irakurleen arteko eztabaida
gunea. Iritziak emateko leku
aproposa izanen da. 

Beste atal batzuk:
Komikia: Ioiok alez ale marrazten dituen komiki zorrotzen erakusleihoa (aurrerago
bestelako gozagarriak paratuko ditugu flash-en); Harremanak: zure baxua saldu nahi
duzula iragartzeko lekua adibidez; Irakurgai eta Ikus-entzunezkoak: fanxine, liburu,
aldizkari edota DVDen iruzkinak; Ikusgai eta Entzungai: oraingoz aktibatuta ez dau-
den arren, bideoak eta musika ikus entzuteko atalak; Argazkiak: hainbat talderen
argazki bildumak; Estekak, Lantaldea…

Euskal musikan zein da zein? 
Euskal musikagintzaren direktorio zabal, hornitu eta
eguneratua izateko asmoa du sail honek. Bost azpi-
ataletan banatuta dago: Taldeak (talde eta artisten
inguruko informazioa, diskografia, kontaktua…); Dis-
koetxeak (diskoetxeen erreferentziak eta kontaktua),
Management enpresak, Jaialdiak eta Komunika-
bideak.

Diskoak +Aholkua + 
Iritzia +Kronika Zuzenak
Diskoak: Disko iruzkinak eta kritikak aurkituko dituzu sail
honetan, euskal diskoak nahiz kanpokoak nahas-mahasean.
Aholkua: Musikagintzako jende ezagunei (musikariak, adi-
tuak…) disko jakin baten inguruan beren iritzia emateko eska-
tuko diegu. Iritzia: Hainbat eragileren (musikari, aditu, kazeta-
ri…) iritzi-artikuluak aurkituko dituzu, eztabaidarako eta
gogoetarako abiapuntu posible bat bilakatuz. Kronika Zuze-
nak: Izenburuak argi adierazten du zuzeneko emanaldien kro-
nikak jasotzen dituela, oholtza azpitik ikusitakoaren isla.  

Elkarrizketak +Backstage    
Elkarrizketak: Misteriorik ez. Dagoeneko hamarnaka
elkarrizketa daude irakurgai. Gehienak paperezko
bertsioan agertuko dira lehenago. Ondoren webgune-
ra igoko ditugu. Backstage: elkarrizketez osatuko da,
baina elkarrizketatuak ikusten ez ditugun eragile
horiek izango dira, hau da, atzean daudenak: manage-
rrak, programatzaileak, diskoetxeetako jendea, tekni-
kariak, ekoizleak, kazetariak…  

Erreportajeak + 
Dossierrak +Atzera Begira
Hiru atal, antzekoak, baina ezberdinak. Hauek ezaugarriak:  
Erreportajeak: Egungo hainbat gaiei (musikarekin zerikusia
dutenak noski) buruzko erreportajeak. 
Dossierrak: Txosten mardul samarrak, non gaiak sakontasu-
nean tratatzen diren, ahalik eta alderdi gehien kontutan har-
tuz. Paperezko edizioan publikatu ahala, webgunean agertuz
joanen dira. Askotarikoak izanen dira: jazzaren egoera Euskal
Herrian, txalapartaren eboluzioa, reggaearen bilakaera edota
rock izarren parte hartzea zine munduan. 
Atzera Begira: Goazen iragana arakatzera egun gertatzen ari
dena hobeki ulertzeko, radioformuletan agertzen ez diren tal-
de horien historian murgiltzera, pertsonai mitikoak hobeto eza-
gutzera… 


