
EUSKAL HERRIKO MUSIKAREN HISTORIAN AURRERA EGITEA LORTU DUTEN
BAKARLARI ZEIN TALDEEK LAGUNTZA BEREZI BAT IZAN DUTE ATZEAN. DISKOET-
XEEN BABESAZ ARI GARA. SALBUESPENAK EGONGO DIREN ARREN, URTEETAN
MUSIKARIEK SORTU ETA DESAGERTU DIREN ZIGILU EZBERDINEN BABESA IZAN
DUTE. EGUN ERE BADUTE, BAINA EGOERA EZBERDINA DA. MUSIKAREN INDUSTRIAK GAINBEHERA NABARIA BIZI DU MUN-
DU MAILAN. ETA MUNDUA AIPATUTA EUSKAL HERRIA ERE TARTEAN SARTU BEHAR. BETIDANIK GERTATU IZAN DEN BEZA-
LA, KRISIAK ETA SORTZEN DIREN PROPOSAMEN BERRIEK ERAGIN NABARMENA IZATEN DUTE GUREAN. UKA EZINA DA.
MUSIKA ESTILOEKIN GERTATZEN DEN BEZALA, MUNDUAN GEHIEN JORRATZEN DIREN MUSIKA EZBERDINEK GOIZAGO EDO
BERANDUAGO TALDEAK SORTZEN DITUZTE. DISKOETXEEKIN GAUZA BERA GERTATZEN DA.
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usikaren euskarria kolokan dagoe-
nean, ‘top-manta’ delakoak sortu
dituen ondorioak ikusita eta multi-
nazionalen jarrerak eraginda filoso-

fia berriak sortu dira munduan. Eta noski, Euskal
Herrira ere iritsi zaigu fenomeno hori. Diskoetxe
independenteetaz ari gara. Baina “independente”
esaterakoan izaera bereko baina filosofia ezberdi-
neko zigilu asko ari gara zaku berean sartzen.
Horregatik, komenigarria litzateke Euskal Herriko
diskoetxeen errealitatea modu labur batean des-
kribatzea.
Hasteko, gure lurraldean martxan dauden zigiluak
bi multzotan banatu behar dira. Batetik, SGAEren
menpekoak ditugu. Eta bestetik, SGAE alboratu
eta askatasun osoa nahi dutenak (zenbaitek gait-

zetsi ere egiten dute). Lehenengo multzoan,
horren ezagunak ditugun Elkar, Oihuka eta Gor
Diskak aipa genitzake. Bigarrenean, berriz, azken
bi urteetan eman den fenomenoaren barne dau-
den Musikherria herri diskoetxe aitzindaria, Puzka-
rra Records eta Eremulauak Ediziogunea. Bereziki,
bigarren multzoko zigilu berri hauei eskainiko die-
gu tarte handiena hurrengo lerroetan. Izan ere,
Euskal Herriko diskogintzak bizi duen egoera anit-
zaren isla dira bigarren multzo honetan dauden
diskoetxe “txikiak”. 
Antzeko izaera izan arren, ezberdintasunak ere
badituzte. Gehienek ‘copyleft’ mugimendua besar-
katzen dute. Baina beste batzuek musika librearen
aldeko apustua egiten duten arren, ez dute inolako
loturarik zehazten. Batzuk kultur elkarte “legalak”

dira. Baina SGAEtik kanpo lan egiten dute. Eta bes-
te batzuk, “anarkia” bide lagun nahiago dute
“pirata” moduan jardun. Berez, musikaren aldeko
apustua baita garrantzitsuena. Eta honela, beste
hainbat bereizketa egiten jarrai genezake. Onena,
ordea, multzo ezberdinak banan-banan aztertzen
joatea izango da. Horretarako, azken bi urteetan
Euskal Herrian sortu diren zigilu guztien bilduma
egiten saiatuko gara.
Hori bai, hasi aurretik argi adierazi nahi da multzo
batean edo beste batean dagoen diskoetxeak
errespetu berbera merezi duela. Hau da, zigilu bat
ez da “euskaldunagoa” edo “musikaren alde
gehiago egiten duena” batean zein bestean egon.
Denek osatzen dute Euskal Herriko diskogintzaren
errealitatea.

2. Talde batek sorturiko 
diskoetxeak

BARNE RECORDS (Eibar, Gipuzkoa)
Norton Klub taldearen lehen lana kaleratzeko
Mikel Gorosabel ‘Norton’-ek eta David Otaegik
sortzea erabaki zuten diskoetxea da. Hasiera
batean proiektu berriaren diskoak kaleratzeko
izango dela dirudi, baina baliteke beste hainbat
talderen aldeko apustua egitea.
Info gehiago: barne@barne.net 
www.nortonklub.com

ESTOLDETAN (Berriz, Bizkaia)
Metak diskoetxea desagertzean,

Seiurte taldeak hurrengo diskoak
bere kabuz kaleratzeko hautua

egin zuen. Aurten, auto-
ekoizpenaren munduan
sartu eta Estoldetan ize-

neko zigilu berria sortzea
erabaki dute. Jauzia diskoa
lehenengo erreferentzia
izan da. Honekin batera
aipatu behar da talde biz-
kaitarraren graba-

keta estudioak izen
berbera duela.

Info gehiago:
www.seiurte.com

JO TA KE EKOIZPENAK (Eibar, Gipuzkoa)
Su Ta Gar talde aski ezagunak sortu berri duen
zigilua. Diskoetxe ezberdinekin lan egin ostean,
eibartarrek euren lana erabat kontrolatzeko
asmoz diskoetxe propioa sortzea erabaki zuten.
Jainko Hilen Uhartea lan berria zigiluaren lehe-
nengo kaleratzea izan da. 
Info gehiago: www.sutagar.com

LABATELKUEYO  (Iruñea, Nafarroa)
Erdibidean geratzen den zigilua. Berez, Gualitxo
talde nafarrak sortu zuen beraien lehen lana kale-
ratzeko. Ondoren, beste hainbat talde nafarren
lanak kaleratu dituzte. Tartean banandu berri
diren Buitraker, King Putreak & The Vien-
tre eta Adriana Olmedo. 
Info gehiago: 
labatelkueyo@gualitxo.com

MATASELLOS (Gasteiz, Araba)
Metak diskoetxearen itxierak
bultzatu duen beste zigilu pro-
pioa da. Kasu honetan prota-
gonistak Neubat taldekoak
dira. Stereosaurus bigarren dis-

koa kaleratzeko
urrian sortu zuten disko-

etxea da. Auto-
ekoizpenaren bidetik
babes propioa.
Info gehiago:
www.neubat.org

TALKA  RECORDS 
(Irun, Gipuzkoa)

Fermin Muguruzak aurten sortu duen
diskoetxe propioa genuke. Esan

Ozenki zein Metak zigiluekin
nolabaiteko lotura izan

ostean, eta Kontrakalea proiektuaren bidetik Tal-
ka Records proiektuari bide ematea erabaki du.
Diskoetxearen lehen lana irundarraren Euskal
Herria Jamaika Clash izan da.
Info gehiago: talka@kontrakalea.com

ZAKURRAREN BIOLINA (Usurbil, Gipuzkoa)
Joseba Tapia trikitilari ezagunak Real Politik bere
bakarkako laugarren lana kaleratzeko urrian sor-
tu zuen zigilua. Lasarteko musikariak bere apustu
pertsonala egin nahi izan du auto-ekoizpenaren
bidean sartuz. Inbertsio eskuzabal bat burutu

ostean zentzu zirikatzailea duen
diskoetxea sortu du. Hori
bai, banatzaile on baten

laguntzarekin.
Info gehiago: kon-

taktua@joseba-
tapia.com
www.josebata-
pia.com

Aurrerago aipatu bezala, SGAEren barne kokat-
zen diren zigiluak izan ditugun eta egun martxan
jarraitzen dutenak ezagunenak dira. Denboran
atzera gehiegi egin gabe, Esan Ozenki aski ezagu-
na eta azken urtean desagertu den Metak disko-
etxea multzo honetan koka daitezke. Baita, IZ eta
Mil A Gritos zigilu gasteiztarra ere. Ez dago esan
beharrik diskoetxe hauek gure lurraldeko musika-
ren heziketan garrantzi nabaria izan dutela. Egun,
ordea, badira beste hainbat zigilu “mitiko” lane-
an jarraitzen dutenak. Elkar, Oihuka, Gor Diskak
eta Gaztelupeko Hotsak kasu. Baita, beteraniatik
kanpo ibilbide eder bat egitea lortu dutenak ere:
Hirusta Records, GP Records, Underhill Records,
Brixton Records, Bonberenea Ekintzak, Goi
Music, Noizpop… 
Azken bi urteetan, hamar bat
zigilu berri batu dira multzo
honetara. Eta bereziki
zigilu berri hauei tarte
zabalagoa eskainiko die-
gu. Dena dela, bereizke-
ta berri bat egin beha-
rrean gaude. Bi azpiatal:
lan talde batek bultzatu
duen diskoetxea eta
musika talde batek bereziki
sortu duen zigilua bere ekoiz-
penak kaleratzeko.

1. Talde ugariren musika 
bultzatzeko 
diskoetxeak

BABEL MUSIK
2006. urtean eman du eza-
gutzera Babel Musik zigi-
luak bere burua. Oina-

rrian Gazteok musika-eragintza izan da sortzailea.
Lan talde bizkaitar batek diskoetxe bat sortu eta
aurrera egitea erabaki zuen. Momentuz, ibilbide
laburra egin dute. Hala ere, aurten bost disko
kaleratu eta zabaltzea lortu dute. Póg Mo Thon
zein Harrobi taldeen estreinakoak eta Axular DJ-
aren hirugarren lana. Labetik atera berriak berriz,
Gozategiren azkenekoa eta Txato Platoren estrei-
nakoa.   
Info gehiago: www.babelmusik.com

BAGA-BIGA MUSIKA IDEIAK
Management enpresa moduan bi urte bete oste-
an, Agus Barandiaran eta Iker Aginaga bizkaita-
rrek Baga-Biga diskoetxea sortu zuten otsailean.

Hortaz, euren eskaintza zabaltzea eraba-
ki zuten. Izan ere, musika-eragintzan

ibiltzeaz gain grabaketa estudio
propioa dute Bilboko Bolueta

auzoan. Diskoetxearen egoit-
za, berriz, Mungian dute.
Ekoizpenei dagokienez,
proiektu ezberdinak entzun
eta baloratu ondoren hiru
disko hautatu zituzten uda-
berrian kaleratzeko.

Hain zuzen
ere, Noizean

Behin, Korrontzi eta
Basaki taldeen diskoak.

Udazkenera begira, ordea, lau
argitalpen berri burutuko
dituzte: Linea 2, Itaka eta The

Killministers taldeen
lehen lana eta Bidebat-en

bigarrena. Bistan denez, diskoetxe biz-
kaitarrak aurrera egiteko asmo argia du.
Info gehiago: info@baga-biga.com
www.baga-biga.com

ERZSEBET RECORDS
Muturreko metal musikaren eta doinu ilunen alde
lan egiteko asmoz, Indar Productions banatzaile-
ko kideek zigilu bat sortzea erabaki zuten urte
hasieran. Bereziki azpimarratzekoa da Erzsebet
diskoetxea oso exijentea dela. Musika munduan
horren zaila den originaltasunaren bila doaz. Kali-
tate handiko proiektuetan sinisten dute. Freskota-
suna duten taldeei bakarrik egin gura diete lekua.
Baliteke horrek eragin izana aurten ekoizpen
bakarra kaleratzea. Zigilu donostiarrak Castelloko
Runic taldearen estreinakoa plazaratu du baka-
rrik. Dena dela, aurrera begira Aiumeen Basoa
eta Adhur euskal taldeen lehen diskoak
ateratzea du helburu. Proiektu serio eta
konprometitua.
Info gehiago: erzsebet@indarproduc-
tions.com /
www.indarproductions.com

MENDEBALA DISKAK
Mendebala Jaialdia Kultura Elkar-
teak 2004. urte hasieran sortu
zuen zigilua da. Beste diskoetxee-
kin alderatuta, Mendebala Diskak-
en asmoa Euskal Herrian sortzen diren

folk musikaren taldeak bultzatzea
eta ezagutaraztea da. 2003 urte-

an 1. Folk maketa lehiaketa egin zuten
eta ondorioz talde irabazleari bere
lehen diskoa grabatzea, argitaratzea
eta banatzea eskaini zioten.
Honela, orain arte Dronadar
eta Ghatusain taldeen dis-

koak kaleratu dituzte.
Info gehiago: 
mendebala@hotmail.com

www.mendebala-
sopuerta.net
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ORTOTS BURDIN HOTSAK 
(Donostia, Gipuzkoa)
Herriko Burdina webzineko kideek, Euskal Herri-
ko metal talde gazteekin bilduma bat prestatu
ostean, berau plazaratuko zuen zigilu bat sortzea
erabaki zuten. Bildumaren proiektua duela bi urte
piztu zen arren, Ortots diskoetxea aurten jarri
dute martxan. Lehen ekoizpena, aipaturiko Alt-
zairu Goria bilduma izan da eta jarraian iritsi dira
Denial zein Mendeku Itxuaren estreinakoak. Sort-
zaileen helburu nagusia gure lurraldeko metal tal-
de berriei aukera bat ematea da. Beti ere, Herriko
Burdinaren alde. Dena dela, aurrera pausuka joan
nahi dute. 
Info gehiago: ortots@herrikoburdina.net
www.mundurat.net/ortots

PSYLOCYBINA RECORDS 
(Hondarribia, Gipuzkoa)
Psylocibe Elkartea du oinarri eta Hondarribia
inguruko taldeak bultzatzea jomuga. Iaz jarri
zuten martxan, baina aurten kaleratu ditu ekoiz-
pen gehienak. Besteak beste, Pinbol, Kabul eta
Coliflowers taldeen diskoak. Estilo aldetik ezin da
zigilua esparru batean kokatu. Mugarik gabeko
zigilua da. Oso berezia. Hori bai, bere inguruko
taldeen alde ezinbesteko lana egiten duena.
Elkarte bat izanik, barra kodea eskuratzeko auke-
ra izan dute eta euren lanak banatzaile komert-

zialek ere hedatzen dituzte. 
Info gehiago: psilocybina@euskalerria.org

PUZKARRA RECORDS (Hernani, Gipuzkoa)
Jon Ijurko eta Ibon Apezetxea ‘Pepino’-k Euskal
Herriko benetako Punk Oi! musika bultzatzeko
asmoarekin sortu duten zigilua da. Musikaren
komertzialtasunari aurre egiteko, bertako taldeak
euren kabuz bultzatzea pentsatu zuten. Honela
zaletasuna apustuarekin uztartu eta soilik punk
oi!-aren alde lan egiteko gogotsu daude. Beraien
hitzetan, gainontzeko musika ez zaie axola. Aur-
ten, lehenengo lau erreferentziak kaleratu dituz-
te. Afoniaren bi lan, Doublin Boysen diskoa eta
Orreaga 778-aren lehen lana. Bestalde bidean da
Ukabilkada taldearen lehen diskoaren berrargita-
rapena. 
Info gehiago: puzkarra@euskalerria.org

SOTOTIK LABEL (Orereta, Gipuzkoa)
Orain arte aipaturiko zigiluen artean berritzaile
eta bereziena da. Hasteko, argitu behar da Soto-
tik net-label bat dela. Interneten copyleft lizent-
ziarekin argitaratzen dena Mp3 formatuan. Oier
Iruretagoiena (Tüsuri) sortzaileak dioen bezala,
“ez dago CD fisikorik, dena 0ak eta 1ak dira”.
Askoren iritziz net-labelak izango dira etorkizune-
ko diskoetxeak. Izan ere, mugarik ez dute, gastu-
rik ez eta mundu osora zabaltzen dira. Dena dela,

kontran galtzeko erraztasuna aipa daiteke. Asko-
tan ezin jakin non gordetzen diren gauzak. Filoso-
fiari dagokionez, “musika esperimentala” edo
musika ez oso ohikoa sareratuko duen zigilua da.
Lehen erreferentzia Löty_Negarti sortzaile algor-
tarraren Introspicio izan da. Gerora proiektu
berriak “igoko” dituzte web orrira. Ezbairik gabe,
bitxia eta aurrerakoia Oierrek eratu duen net-
labela.
Info gehiago: oieria@gmail.com
www.sototik.com/label/

IPARRALDEA
Bukatzeko, Iparraldeko zigiluen aipamen txikia
egitea komenigarria litzateke. Estatu frantsesaren
barne kokatzen direnez, SGAEren parekoa den
SACEM elkartearen mendeko diskoetxeak dira.
Ezagunena ezbairik gabe Agorila dugu, betida-
nik iparraldean hedatuegia dagoen “folklorismo”
delakoaren adierazle nagusia. Durangoko Azo-
kan oraindik mantentzen dute presentzia. Bestal-
de, Kultulan Diskak zein R. Dizka diskoetxe
desagertuak eta Lanetik Egina kultur elkarte
langilea aipatu behar dira. Bukatzeko, Lapurdiko
Amanita dugu, Café Teatro edota Voodoo
Muzak taldeen lanak argitaratu izan dituena, eta
Anorack Records.

SGAEren pean dauden zigiluen antzera, multzo
honetan ere hiru azpiatal bereizi daitezke. Guztiek
ezaugarri bat dute komunean (musika librearen
aldeko apustua), baina ezberdintasun txikiak ere
badituzte. Esaterako, Musikherriak, Eremu Lauak
edizioguneak eta Sototik label-ek copyleft-aren
alde egiten dute, baina ez dira guztiz antzekoak
gerora ondorioztatu ahal izango den bezala. Aldi
berean, Drowned Scream, Gorpubelatze, Ortots
eta Puzkarra guztiz askeak dira. Ez dute copyleft
lizentziarik erabiltzen, baina finean filosofia ber-
bera dute. Alegia, musika librearena. Honekin
batera, “pirata” hutsak dira (zentzu onean). Eta
azkenik, Psylocybina diskak, Eremu Lauak eta
Ideiak Bultzatuz-en kasua genuke. Hiruek musika
elkarte bat dute oinarrian eta aukera izan dute
“barra kodea” eskuratzeko. Jakina denez, barra
kodeak asko laguntzen du edozeren banaketa,
eta elkarteak izanik aukera dago lortzeko. Nolana-
hi ere, Ideiak Bultzatu eta Sototik label diskoetxe-
ak berezitzat joko ditugu. Hori bai, bakoitzak bere
berezitasuna du.Kontuak kontu, azter ditzagun
labur baina ulertzeko moduan diskoetxe bakoitza-
ren nondik norakoak. 

DROWNED SCREAM RECORDS (Loiu, Bizkaia)
Aritz Nabarro eta Asier Bilbao musikariek 2003.
urte inguruan sortu zuten diskoetxe txikia da.
Musikalki, metal musikaren muturreko alorrean
aurki daitezkeen estiloak jorratu eta jorratzeko
asmoa dute. Estreinakoa, At The Gates taldearen
omenezko diskoa izan zen. Lan nekeza baina apus-
tu interesgarria. Aurten ostera, Darkness By Oath
talde euskaldunaren lehen diskoa eta Odd Heathe-
nish taldearen maketa kaleratu dituzte. Honez
gain, kontzertu eta birak ere antolatzen dituzte.
Info gehiago: info@drownedscream.net
www.drownedscream.net

EREMU LAUAK EDIZIOGUNEA (Euskal Herria)
Haritz Pascual, Gorka Bereziartua eta Xabier Don-
celek Eremulauak kolektibo eta webzinea mart-
xan jarri ondotik, aurten zigilu ere bilakatu dute.
Azken urrats honetan Jon Basaguren batu zaie.
Gainera, diskoetxea ez ezik argitaletxe txiki bat
izateari ez dio uko egiten. Lehen ekoizpena Nun
taldearen Collage diskoa izan da. Esparru musika-
lari dagokionean, Eremulauak ediziogunekoek
euskal panoraman lekurik ez duten taldeei lagun-
du nahi diete. Aurrera begira, ekoizpen berriak
iritsi daitezke.
Info gehiago: http://ediziogunea.eremulauak.com

GORPUBELATZE PRODUCTIONS 
(Amurrio, Araba)
Gure lurraldeko metal musikaren underground-
aren barruan Amurrio aipatu beharreko herria da.
Bertan sortu zen iaz Gorpubelatze Productions,
muturreko metalaren alde egiten duen zigilua.
Urgarunek, diskoetxe independentearen sortzai-
leak, inguruko eta beste herrialdeetako musika-
rien musika zabaltzeko sortu zuen. Orain arte,
ekoizpenak kasete nahiz CD-R formatuan kalera-
tu ditu. Besteak beste, Arima Erratuen Erresuma
Split-a eta Panzerfrosten aurreneko LPa. Honez
gain, Urgarunek Thrashing Madness Records azpi-
zigilua sortu du aurten eta lehen ekoizpena Lupu-
lo euskaldunen kasetea izan da. 
Info gehiago: urgarun@yahoo.es 
www.gorpubelatze.cjb.net

IDEIAK BULTZATUZ (Zornotza, Bizkaia)
Duela bi urte zenbait musika taldek sortutako
elkarte kulturala oinarri duen zigilua da. Beraien
helburua egungo musikaren egoerari aterabide

bat ematea da talde bakoitzaren musika auto
ekoiztuz. “Autogestioan sinisten duten musika-
rientzako bidea da”. Kaleratu zuten lehenengo
lana Nuuk-At taldearena izan zen. Horren ezagu-
na egin zena mila ale saldu ostean. Ekoizpena
SGAEren pean kaleratu zuten, baina ez dute men-
dekotasun horren alde egiten. Taldearen esku
uzten dute erabakia. Hortaz, orain arte zehaztu
ditugun bi multzoen arteko hibridoa genuke
Ideiak Bultzatuz. Laster ekoizpen gehiago plazara-
tu eta hedatuko dituzte.
Info gehiago: www.ideiakbultzatuz.com
info@ideiakbultzatuz.com 

MUSIKHERRIA HERRI DISKETXEA 
(Euskal Herria)
Iazko martxoaren amaieran egin ziren Markinako
Gazte Mugi topaketen ondorioz sortu zen Musi-
kherria. Bertan herri diskoetxe bat sortzearen
beharra ondorioztatu, Herri Disketxeruntz proiek-
tua abian jarri eta urrian Musikherria zigilua aur-
keztu zuten. Sustatzaileak diskoetxea osatzen
duten musika taldeak eta sorrerako eztabaidetan
parte hartu zuten musikazaleak izan ziren. Urte-
bete igaro ostean, hogeitik gora erreferentzia
dituzte. Gehientsuenak aurten kaleratu dituzte.
Esaterako, All Jazz Era, Sarkor, Ozen eta Conflict
Noise-ren lanak. Bestalde, kontzertu bira garrant-
zitsu bat burutu dute aurten eta emanaldiak anto-
latzen jarraitzen dute gaztetxeen ezinbesteko
laguntzarekin. Amaitzeko, gogoratu Musikherria
izan dela nolabait filosofia berriaren bultzatzaile
definitiboa. Alegia, beraiek izan dira musika libre-
aren alde lehenbizi antolatu direnak Copyleft
mugimendua besarkatuz.
Info gehiago: info@musikherria.org 
www.musikherria.org

diskoetxeen loraldi anitza
( 21

Euskal Herriko diskoetxeen zerrendaEuskal Herriko diskoetxeen zerrendaEuskal Herriko diskoetxeen zerrendaEuskal Herriko diskoetxeen zerrendaEuskal Herriko diskoetxeen zerrendaEuskal Herriko diskoetxeen zerrenda

Martxan daudenak (gainontzekoak)
AGORILA (Baiona, Lapurdi)
BELTZA RECORDS (Donostia, Gipuzkoa)
BONBERENEA Ekintzak (Tolosa, Gipuzkoa)
BRIXTON RECORDS (Getxo, Bizkaia)
COMPAÑIA DE SUEÑOS ILIMITADA (Azkoitia, Gipuzkoa)
DISCOS CRUDOS (Leioa, Bizkaia)
EDG-MUSIC (Galarreko Espartza, Nafarroa)
ELKAR (Donostia, Gipuzkoa)
ERRABAL JAZZ (Soraluze, Gipuzkoa)
ETXE-ONDO (Mutiloa, Nafarroa)
GAZTELUPEKO HOTSAK (Soraluze, Gipuzkoa)
GOI MUSIC (Beasain, Gipuzkoa)
GOR DISKAK (Iruñea, Nafarroa)
GP RECORDS (Donostia, Gipuzkoa)
HIRUSTA RECORDS (Hondarribia, Gipuzkoa)
MATXINSALTO (Pirritx eta Porrotxena)
MUNSTER RECORDS (Bilbo, Bizkaia)
MUSICA AUTONOMA/FRAGMENT MUSIC (Donostia, Gipuzkoa)
NO-CD REKORDS (Donostia, Gipuzkoa)
NOIZPOP (Mungia, Bizkaia)
OIHUKA (Donostia, Gipuzkoa)
REEK OF PUTREFACTION (Galdakao, Bizkaia)
UNDERHILL RECORDS (Iruñea, Nafarroa)
AUS ART RECORDS (Orio, Gipuzkoa)
RUN DOWN MUSIC (Tolosa, Gipuzkoa)
ANORACK RECORDS (Haltsu, Iparralde)

Desagertuak
ARISE Records
AKETO Records (Hertzainak taldeak sortua)
AZTARNA
BASATI Diskak
DDT (diskoetxe gisa)
DONOSTI ROCK
ESAN OZENKI
HILARGI Records
IZ / IZ Rock
KULTULAN Diskak
METAK
MIL A GRITOS
NOLA!
R.DIZKA
SHANTI Records
SOIÑUA
XOXOA
NOVOPHONIC

Zalantzan
COOPERACCION RECORDS 
(Trintxerpe, Gipuzkoa)
DISCOS SUICIDAS (Algorta, Bizkaia)
TWOBASCOS Records (Bilbo, Bizkaia)

Menpekotasunik ez duten zigiluak (SGAEtik kanpo)Menpekotasunik ez duten zigiluak (SGAEtik kanpo)Menpekotasunik ez duten zigiluak (SGAEtik kanpo)Menpekotasunik ez duten zigiluak (SGAEtik kanpo)Menpekotasunik ez duten zigiluak (SGAEtik kanpo)


