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A xeito de limiar

Para todas as persoas que organizamos este Festival é unha verdadeira
ledicia darlles a benvida á décima edición do Festival Groba.

O Festival Groba chega ó seu décimo aniversario celebrando cada ano
ininterrumpidamente,a música clásica,a música de cámara universal e sobre
todo, a música do mestre Rogelio Groba, compositor ponteareán.

Cando comenzamos nesta aventura de crear un festival de música adicada
ó compositor máis prolífico do noso país, soñabamos coa idea de facer de
Ponteareas un destino para todos os que aman e disfrutan da música. Ano
tras ano, fomos testemuñas da acollida que tivo nos circuítos
culturais a través de artigos en publicacións especializadas.Vimos como o
público que nos foi acompañando en cada edición veu crecendo. Sentimos
sempre o agarimo e a enorme acollida tanto de toda a veciñanza pontea-
reá, como do público foráneo e de todos os artistas que cada edición nos
obsequiaron coa súa simpatía e bó facer interpretativo, agarimo que é
mutuo cara a todos vostedes.

Para este X Festival Groba contamos cun gran número de solistas de corda,
frauta, piano, clarinete, a voz dunha soprano xa coñecida por todos e un
cuarteto como primeira tutorización que levaremos a cabo desde a
Orquestra de Cámara Galega como orquestra residente e recibirán
masterclasses impartidas por algúns dos solistas. Así contaremos coa
frautista portuguesa Adriana Ferreira, a soprano catalana Laura del Río, as
violinistas Stella Chen desde Estados Unidos e Karen Gomyo desde Xapón,
o cellista portugués-israelí Kyril Zlotnikov que repite tras a súa experiencia
da pasada edición.Tamén contaremos con catro pianistas, a vasca Judith
Jauregui, a moldava Marianna Prjevalskaya e os galegos Ricardo Blanco e
GemaArias, quen xa participou coma XovenTalento Galego na edición do
2019, o clarinetista galego Luis Miguel Méndez, a cellista ponteareán Alba
Reirís e o cuarteto finés Erinys, que tocará, entre outras, obra do mestre
Groba.
Coma sempre,agradecemos a súa colaboración ao Concello de Ponteareas,
á Deputación de Pontevedra e á Xunta de Galicia, que ano tras ano seguen
apoiando este proxecto musical, o decano dos festiváis de música clásica en
Galicia.

Agardo que esta edición sexa aínda máis emocionante, si cabe, que as
anteriores. Unha edición sen máscarilla que nos deixará a todos mostrar o
noso sonriso e recoñécernos novamente.

Rogelio Groba | Director Artístico
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ROGELIO GROBA GROBA

Rogelio Groba é, na actualidade, ún dos
compositores de música clásica máis prolí-
fico de España con máis de 720 obras. No
seu repertorio pódense encontrar sinfonías,
concertos, cantatas, suites, ballets, obras
para coro,música de cámara, para piano só,
orquestra de cordas, banda sinfónica
ademáis dun réquiem e seis óperas Moitas
de estas obras non foron estreadas aínda.
Naceu o 16 de xaneiro de 1930 nunha pe-
quena aldea da provincia de Pontevedra,Gu-
láns. Os seus costumes e forma de vida
agraria resumían a aquela Galicia profunda:
verdes e frondosas paisaxes nas que relixión e supersticion coexistían.Todo este mundo
bucólico subxace na súa obra. Os seus primeiros contactos coa música viñeron a
través da Banda “A Unión de Guláns” onde comenzou tocando o frautín antes de
facerse cargo, con 17 anos da dirección da agrupación.
No entanto estudaba no Real Conservatorio de Música de Madrid,onde obtivo o título
Superior en Composición con primeiros premios en Harmonía e en Contrapunto e
Fuga. En 1962 trasladouse a Suíza, país no que residiu sete anos e onde dirixiu nume-
rosas agrupacións con gran éxito, como demostra o feito de que naquel tempo se che-
gasen a celebrar catro “Festivais Groba” como recoñecemento da súa labor artística.
De volta a España foi nomeado director da Banda-Orquestra Municipal de A Coruña,
cargo que exerceu durante 23 anos.Ao tempo fundou a Orquestra do Conservatorio
Superior de Música deA Coruña e a Orquestra de Cámara Municipal. Foi profesor de
Contrapunto e Fuga, Harmonía, e Composición no devandito Conservatorio, que
tamén dirixiu durante 20 anos, e fundou varios conservatorios dentro da xeografía
galega. Foi tamén fundador e compositor asociado da Orquestra Sinfónica de Galicia.
Da súa discografía destacan a gravación feita pola Stuttgart Kammerorchester cos
Gächinger Kantorei Sttugart da Cantata Cantigas de Mar, ou as realizadas pola London
Symphony Orchestra: Gran Cantata Xacobea (dobre CD), co coro London Voices; o
Concerto para violín e orquestra nº 2“Confidencias”, con Pedro León como solista (as
dúas ocasións dirixida polo propio Groba); e o Concerto nº 1 para cello e orquestra
“Fauno”,dirixido porAndrew Litton e con Mats Lidstrom como solista.Tamén cómpre
salientar as feitas pola Orquestra de Cámara Galega.
Autor de ensaios e libros como 252 alalás, dende 1990 adícase só á creatividade
musical, eido no que foi recoñecido co Premio Internacional de Composición Dante
Luini convocado pola RadioTelevisión Suisse Romande (1972),o Premio da Crítica Ga-
lega (1979), o Premio Xunta de Galicia da Cultura (1992), a Medalla Castelao (1995), o
Premio Internacional de ComposiciónAuditorio de Galicia (2004), ou o nomeamento
como Fillo Predilecto da súa vila natal en 2005.É membro da RealAcademia Galega de
BelasArtes e da RealAcademia de San Fernando, de Madrid.
Dende 2002 preside a Fundación Rogelio Groba adicada ao estudio e difusión da súa
obra.



Programa

Musica

de Camara

Festival Groba

2022



OFestival Groba presenta nesta edición tan especial,
o seu décimo aniversario, o lanzamento dun programa
de mentorship/tutorización para grupos de cámara.

Adicado o desenvolvemento artístico de excelentes novos músi-
cos, o programa de mentorship ofrecerá non so clases gratuitas de
música de cámara impartidas polos principais artistas convidados
do Festival Groba, se non que complementará a formación de
estes novos talentos con consellos profesionais de management e
carreira profesional. Tamén ofrecerá a oportunidade ao grupo
novo en residencia de presentarse ante o público do festival
participando en varios concertos do mesmo e incluso compartir
escenario con algún dos seus mentores.

Para esta primeira edición do programa contouse coa axuda de
diversas institucións musicais internacionais que axudaron na
promoción da actividade, facendo que se presentaran á selección
dez excelentes tríos e cuartetos previamente seleccionados por
elas. Finalmente, a dirección artística do festival e artistas do
mesmo decidiron seleccionar o cuarteto Erinys Quartet de
Finlandia como grupo en residencia, composto por catro novos
profesionais que continúan a súa formación como cuarteto na
afamada Academia Sibelius de Helsinki.

A conexión artística e creativa entre estes músicos e o Mestre
Groba plasmarase na interpretación dun dos seus cuartetos e o
estudio estilístico da súa obra para cuarteto.

Cúmprense así varios obxetivos nos que o Festival Groba ven
traballando desde a súa primeira edición:o apoio a novos talentos,
o reforzo da actividade pedagóxica e excelencia musical e a
internacionalización da nosa cultura con intercambios artísticos.



actividades_concertos

Sábado, 13 de Agosto

21 horas
Concerto inaugural

FEIRAVELLA
Orquestra de Cámara Galega

• Passacaglia de Haendel

• Mímesis
R. Groba

I. Moderato ritmico
II. Andante rubato
III.Allegro molto ritmico

• Impresiones de la Puna
A.Ginastera

I. Quena
II. Canción
III. Danza

Adriana Ferreira, (frauta)

• Na Barxa
R. Groba

I. O río
II. O verde limón
III. Unha vella
IV. Nosa Señora
V. Á túa porta.

Laura de Río (soprano)
Rogelio Groba Otero, concertino/director

Orquestra de Cámara Galega

Domingo, 14 de Agosto

21 horas
Concerto de Cámara

CONVENTO DE CANEDO

• Quinteto para frauta e cordas en
Re op 17 nº 1
L. Boccherini

Adriana Ferreira (frauta)
Stella Chen (violin I)
PabloVidal (violín II)

Marija Räisänen (viola)
Kyril Zlotnikov (cello)

• Cuarteto para cordas op 76 nº 5
J. Haydn

I.Allegretto
II. Largo cantabile e mesto
III. Minuet - Trio
IV. Finale. Presto

Erinys Quartet

• Cuarteto nº 2 “LLa-Fa
R. Groba

III.Allegro rítmico
IV. Presto

Erinys Quartet

• Violín dúos nº 42 “Arabian Song” e
nº 43 “Pizzicato”
B. Bartok

• Danse des flocons I e II para dous
violins
Kaija Saariaho

Stella Chen (violín I)
Karen Gomyo (violín II)

•Tanto Etudes para violín solo
Astor Piazzolla

Nº 3 Molto marcato e energico
Nº 4 Lento meditativo
Nº5 Quater note=120

Karen Gomyo
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Luns, 15 de Agosto

21 horas
Concerto de Cámara

SALA MULTIÚSOS DOAUDITORIO

• Presamarcos
R. Groba

I. Foliada
II. Cantiga
III. Muiñeira
IV.Alalá
V. Pandeirada

Rogelio Groba Otero (violín)
Gema Arias (piano)
Alba Reirís (cello)

• Quinteto con clarinete en La K 581
W.A.Mozart

I. Allegro
II. Larghetto
III. Menuetto
IV. Allegretto con viariazioni

Luis Miguel Méndez (clarinete)
Erinys Quartet

• PianoTrio nº 1 op 8
D. Shostakovich

Karen Gomyo (violín)
Kyril Zlotnikov (cello)

Marianna Prjevalskaya (piano)

Martes, 16 de Agosto

21 horas
Concerto de

Orquestra de Cámara Galega
CONVENTO DE CANEDO

Concerto adicado a Pepe Represas

• Simple Simphony
B. Britten.

I. Allegro ritmico
II. Playful pizzicato
III. Sentimental sarabanda
IV. Frolicsome finale

• DanzasAntigas (Estrea absoluta)*
R. Groba.

I. Pavana – Gallarda
II. Courante
III. Pasapié
IV. Gavota
V. Alemanda
VI. Bourré
VII. Minué
VIII. Rigodón
IX. Zarabanda
X. Giga
XI. Chacona/Pasacalle

Rogelio Groba Otero, concertino/director
Orquestra de Cámara Galega
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Mércores, 17 de Agosto

21 horas
Concerto de Cámara

SALA MULTIÚSOSAUDITORIO

• Galaecia. Ciclo para piano
R. Groba

I. Pórtico
II. Foliada
III. Cantiga
IV. Muiñeira

Ricardo Blanco

ENTREGA DO
II PREMIO DA EXCELENCIA
NA DOCENCIA MUSICAL

• Quinteto con piano en La op 81
A Dvorak

I. Allegro ma non tanto
II. Dumka.Andante con moto
III. Scherzo. Furiant
IV. Finale.Allegro

Karen Gomyo (violín I)
Stella Chen (violín II)
Lise Berthaud (viola)
Kyril Zlotnikov (cello)

Judith Jauregui (piano)
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A Fundación Rogelio Groba e o Festival
Groba veñen mostrando dende os seus
comezos un activo interese pola difusión
e ensinanza da música na nosa comuni-
dade, afán que se ten plasmado en nume-
rosas iniciativas que abranguen dende a
organización de masterclass con solistas
internacionais ata unha intensa e continua
actividade de concertos pedagóxicos que
achegan a música clásica a tódolos colec-
tivos da sociedade.
Co obxetivo de impulsar e visibilizar so-
cialmente a importante labor que moitos
mestres de música veñen realizando, e
sobre todo nestes tan complexos mo-
mentos que estamos a vivir por causa da
pandemia, creamos no pasado ano 2021 o
Premio á Excelencia na Docencia Musical
co que a Fundación Groba premia a un
profesor que destaque pola sua contribu-
ción e adicación á ensinanza da música.
Despois da boa acollida, abrimos unha
nova convocatoria e II Edición.
As candidaturas foron presentadas á pro-
posta da institución onde o docente de-
senrole a súa actividade profesional ou á
proposta propia ata o 31 de maio de
2022.
O premio será entregado no marco do X
Festival Groba en Ponteareas, que este
ano terá lugar dende o 13 ao 19 de
agosto, ambas datas inclusivas, no Audito-
rio Municipal de Pontearea,o mércores 17
de agosto durante o concerto de cámara.
A Fundación Groba, continuará poñendo
en valor as boas iniciativas na docencia
tanto no noso país como de galegos que
traballan fora das nosas fronteiras.
A partires do 1 de abril do 2023 estará
aberta a III Edición do Premio á Excelen-
cia na Docencia Musical, pero ata entón,
damos as grazas a todas as candidaturas
deste ano polo seu traballo.
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Xoves, 18 de Agosto

21 horas
Concerto de Cámara

CONVENTO DE CANEDO

• Cuarteto para cordas“Rosamunde”
nº 13 D 804
F. Schubert

I. Allegro ma non troppo
II. Andante
III. Menuetto eTrío.Allegretto
IV. Allegro moderato

Erinys Quartet

• Serenade para trío de cordas
A Dohnanyi

I Marcia (Allegro)
II. Romanza (Adagio non troppo)
III. Scherzo (Vivace)
IVTema con variazioni
(Andante con moto)
V. Rondo

Stella Chen (violín)
Lise Berthaud (viola)
Kyril Zlotnikov (cello)

Venres, 19 de Agosto

21 horas
Concerto de clausura

FEIRAVELLA
Orquestra de Cámara Galega

• Intres boleses
R. Groba

I. Limiar
II.Ao xeito de courante
III.Ao xeito de gavota
IV.Ao xeito de friulana
V.Ao xeito de minuete
VI.Ao xeito de xiga

Inverno (As catro estacións)
A.Vivaldi

I.Allegro non molto
II. Largo
III.Allegro

Stella Chen (violín)

• Rapsodia Galega “Cando as flores
dormen ou soñan” op 85
J. Grundman

• Polas rúas de Ponteareas
R. Groba

I. Polas rúas
II.Tempo de flores
III. Na beira doTea
IV. Serenata na Xiralda

Orquestra de Cámara Galega
Rogelio Groba Otero (director – concertino)
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ORQUESTRA RESIDENTE
ORQUESTRA DE CAMARA GALEGA

Durante os 27 anos de traxectoria, a Orquestra de Cámara Galega cumpre cun ambi-
cioso plan de difusión, incluíndo repertorios novos e creación de novos públicos.A súa ex-
celencia interpretativa permítelle abarcar un amplo repertorio, desde o barroco ata os
nosos días, asumindo o compromiso de dar a coñecer a música de compositores galegos
, cunha especial mención á obra do compositor Rogelio Groba Groba.
A Orquestra de Cámara Galega colabora con solistas de prestixio internacional comoTe-
resa Berganza,Ara Malikian, Juan de Udaeta, José Ramón Méndez, José Núñez, José Luis Es-
tellés, entre outros. Asímismo, é orquestra residente do “Festival Groba”, celebrado
anualmente en Ponteareas e polo que pasaron notables artistas como o violonchelista no-
ruegués Oyvind Gimse, a violinista coreana Jin Joo Le,Guillermo Figueroa,o flautista André
Cebrián, o trompista David Fernández ou Esteban Batallán, trompetista principal da Or-
questra Sinfónica de Chicago entre outros moitos grandes intérpretes.
A OCGA ofrece concertos nas principais salas españolas, destacando o Auditorio Reina
Sofía de Madrid, Palau da Música de Barcelona, Sala Mozart do Auditorio de Zaragoza,
Teatro da Real Maestranza de Sevilla,Teatro Jovellanos de Xixón, Palazzo da Ópera da Co-
ruña ouAuditorio de Galicia. A través das súas numerosas xiras actúan enViena,“Spanien
Modern Musikfestival”, NovaYork, Merkin Hall da Fundación Kaufman, Buenos Aires,Tea-
tro Metropolitan e Holanda,Utrech,Dean bosh,Amsterdam,Middleburg e De DoelenAu-
ditorium de Róterdan, así como Italia, no Palazzo Ducale de Xénova ou na Sala La
Tentación de Bruxelas.
Durante 4 anos ,participa do ciclo Atardeceres no Gaiás de Santiago de Compostela, cun
formato orixinal e gran éxito de publico.Ademais dos concertos por territorio galego,
merece ser resaltada a súa colaboración en clausúraa do XXV Festival Internacional de
Música deVila Nova de Gaia coa gran Elisabeta Mato, a produción da óperaA Traviata en
Forteventura e a produción multidisciplinar con teatro e danza Don Juan no inferno, para
oTeatro Colón na súa cita anual do 31 de outubro. Colabora asiduamente coa Fundación
Barrié da Coruña e a Fundación Niemeyer, enAvilés.Ha colaborado con la Fundación Ba-

DOSSIER DE ARTISTAS
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rrié de A Coruña y ha actuado en la Fundación Niemeyer, en Avilés.
Unha das súas principais dedicacións, é a difusión de obra musical a través da gravación dos
seus dez discos ,así como rexistros en directo para TVE, RTVG e Radio Clásica.Cabe
destacar o seu primeiro disco con música de Rakov, Elgar, Groba e Groba Otero , cuali-
ficado con 5 estrelas pola revistaAmadeus;monográfico do compositor R.Groba no selo
Autor; dobre CD editado polo Centro de Documentación Musical da Junta de Andalucía
co selo Alma Vivo coa primeira gravación mundial da ópera Don Quixote, no Teatro da
Maestranza de Sevilla; recompilatorios de música de Rogelio Groba para líbroos -discos
editados por Edicións Xeráis (“Meditacións en branco e negro”) e por Editorial Galaxia
(“Diabolus in musica”); monográfico da obra romántico – jazzística do pianista, composi-
tor e escritor, Quinito Mourelle ,arranxado polo saxofonista e clarinetista Roberto So-
moza; a primeira gravación mundial da obra “ Polas rúas de Ponteareas” e “ As rúas do
vento ceibe”, de R.Groba, en colaboración co Coro de Cámara de Pamplona, estrea mun-
dial da Cantata inspirada no poema homónimo do poeta lucense Manuel María.
Recentemente, no ano 2020 por medio da Fundación Rogelio Groba edita dous discos
máis. De novo co Coro de Cámara de Pamplona interpretando a cantata para coro e or-
questra “Rosalía na Catedral” e o último, rexistro do concerto homenaxe celebrado con
motivo do 90 aniversario do mestre Groba no Teatro Colón da Coruña. O último disco,
3G, é un disco adicado a tres autores galegos, Groba Otero, Gaos e Groba.
O ano 2021 retoma os seus concertos tras o parón do covid durante o ano 2020 e volve
con forza cunha xira patrocinada pola Xunta de Galicia así como concertos organizados
pola Deputación da Coruña, ademáis da súa propia programación.Ademais continúa sendo
a orquestra residente do Festival Groba que este ano celebra a súa X edición e, a través
da Fundación Rogelio Groba, liderará o próximo festival Noites na CidadeVella da Coruña
en outubro de 2022.

ROGELIO GROBA OTERO
violín
Director artístico

Mente inquieta e creativa, Rogelio Groba Otero é
o fundador, director e concertino da Orquestra
de Cámara Galega desde hai 27 anos. Desde
entón, ademais de realizar múltiples concertos
pola xeografía galega, dirixe e produce gravacións
de máis de 10 discos. Participa na recuperación e
estrea da ópera "Don Chisciotte", de Manuel Gar-
cía, así como o rexistro realizado en directo no
Teatro da Maestranza de Sevilla.
Como director da Orquestra de Cámara Galega
actúa no Spanish Modern Festival deViena, nunha
exitosa xira porArxentina e por Países Baixos.Di-
rixe a OCGA no seu debut en Nova York, no

DOSSIER DE ARTISTAS
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Merkin Concert Hall da Fundación Kaufman así como noAuditorio 400 do Museo Reina Sofía
(Madrid), o Palau da Música (Barcelona), no Pazo Ducale de Xénova (Italia), entre outros.
Realiza gravacións para Radio Galega,TVG,TV3,TVE e RNE e ofrece concertos por Francia,
Portugal,Austria,Gran Bretaña,Arxentina,Chile,Uruguai, Colombia eVenezuela.Durante máis
de 20 anos, foi profesor da cátedra de violín e director da Orquestra Sinfónica do Conserva-
torio Superior de Música da Coruña.
Titulado Superior na especialidade deViolín polo Conservatorio Superior de Música da Coruña
e en Música de Cámara polo Conservatorio Superior de Música de Oviedo,prosegue a súa pre-
paración durante varios anos en Londres con Detlef Hann, profesor da Guidhall School
of Music and Drama.

KAREN GOMYO
violín
(Xapón - Estados Unidos)

Nacida enTokio e comezando a súa carreira musical
en Montreal e NovaYork, a violinista Karen Gomyo
ha recentemente fixo de Berlín o seu fogar. Músico
do máis alto calibre, o Chicago Tribune eloxiouna
como"... unha artista de primeira orde de verdadeiro
dominio musical, vitalidade, brillantez e intensidade".
Un aspecto destacado da tempada 2021/22 é o debut
de Karen coa subscrición da Filarmónica de Nova
York, interpretando o Concerto para violín n.° 1 de
Shostakovich con Dima Slobodeniouk, quen substi-
tuíu a Semyon Bychkov. Baixo a dirección do Mes-
tre Bychkov, Karen tamén interpretará o
Shostakovich coa Filarmónica Checa, regresando á
orquestra debutando recentemente a tempada pa-
sada. Outros aspectos destacados inclúen regresos a
Bamberger Symphoniker, Mozarteurm Orchester
Salzburg e as orquestras sinfónicas deToronto e De-

troit. Ultimo verán Karen regresou á Filarmónica de Los Ángeles actuando no Hollywood
Bowl baixo a dirección de Gustavo Dudamel.
En Europa,Karen traballou coa Deutsches Symphonie- Orchester Berlin, Orchestre da Suisse
Romande, WDR Sinfonieorchester, Dresdner Philharmoniker, Sinfónica da Radio Nacional Po-
laca, Orchestre Symphonique de Radio France, Sinfónica Nacional Danesa, Sinfónica de Kris-
tiansand, Sinfónica da BBC, BBC Orquestra Sinfónica Escocesa, Philharmonia e Orquestra
Sinfónica da Cidade de Birmingham.
Máis lonxe, a súa popularidade en Australia continuou durante as últimas tempadas cando es-
tivo de xira con New Sinfónica de Zelanda e apareceu coa Orquestra Sinfónica de Australia
Occidental en Perth, Sinfónica de Tasmania e en recital na Ópera de Sydney.

DOSSIER DE ARTISTAS
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Xa ben establecida en América do Norte, Karen actuou coa Sinfónica de Chicago, a Orques-
tra de Cleveland, a Orquestra de Filadelfia e a orquestras sinfónicas de San Francisco, Dallas,
Cincinnati, Montreal, Vancouver, St. Louis eWashington D. C.
Fortemente comprometida coas obras contemporáneas, Karen estreou enAmérica do Norte
o Concerto n.° 2 Mar'eh de Matthias Pintscher en 2015 coa Orquestra Sinfónica Nacional
deWashington baixo a batuta do compositor. En maio de 2018 realizou a estrea mundial de Sa-
muel Adams Concerto de Cámara coa Orquestra Sinfónica de Chicago e Esa- Pekka Salonen
con gran éxito de crítica.A obra foi escrita especificamente para Karen e encargado pola serie
'Music Now' de CSO para o seu 20 aniversario.
Karen tivo o pracer de traballar con directores como Sir Andrew Davis, Cristian Mă celaru,
David Robertson,David Zinman, Esa- Pekka Salonen, Hannu Lintu, Pietari Inkinen, Jaap van
Zweden, Jakub Hrusa, James Gaffigan,Karina Canellakis, Leonard Slatkin, Louis Langrée,Mark
Wigglesworth, Mirga Graž inyte- Tyla, Neeme Järvi, Picas Zukerman,Thomas Dausgaard,
Thomas Sø ndergå rd, Vasily Petrenko e Yannick Nézet- Séguin.
É unha especialista da música NovoTango de Astor Piazzolla e colaborou regularmente co pia-
nista e lenda do tango de Piazzolla, Pablo Ziegler, así como cos bandoneonistas Héctor de
Curto e JP Jofre. En 2021, Karen lanzou 'A Piazzolla Triology' en BIS Records, gravado coas
cordas da Orchestre National deas Pays da Loire e a guitarrista Stephanie Jones. Segue ao
primeiro proxecto de Karen con BIS, un colección de obras de Paganini e os seus predece-
sores barrocos gravada co guitarrista Ismo Eskelinen, lanzada en 2019.
Karen, unha apaixonada música de cámara, tamén colaborou con Kathryn Stott, Leif Ove
Andsnes, James Ehnes,Antoine Tamestit, Emmanuel Pahud, Lawrence Power, Christian Pol-
téra, Alisa Weilerstein, Tine Thing Helseth, LarsAnders Tomter, Eric lle Sage, Daishin Kas-
himoto, Paul Meyer, e o defunto Heinrich Schiff. Realizou unha xira de tres semanas por
Australia coa mezzosoprano Susan Graham e membros da ACO e tamén se uniu a Jeremy
Denk na súa residencia de Milton Court/ Barbican en Londres.Tamén foi asidua do Museo de
Luisiana e de Arte Moderna en Dinamarca.

Karen participou como violinista, presentadora
e narradora nun documental producido por
NHK Japan sobreAntonio Stradivarius chamado
The Mysteries of the Supreme Violin, que foi
retransmitido en todo o mundo por NHK
WORLD.

STELLA CHEN
violín
(Estados Unidos)

A violinista estadounidense Stella Chen, gaña-
dora dunha Bolsa Avery Fisher Career Grant
2020 e un Premio de Artista Emerxente do Lin-
coln Center 2020, é a gañadora do Gran Pre-
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mio Internacional Queen Elisabeth - Premio Queen Mathilde no Concurso Internacional de
Violín Queen Elisabeth 2019. Stella foi eloxiada pola súa "madurez fenomenal" e "interpreta-
ción fresca e espontánea, pero emocionalmente profunda e intelectualmente ben estruturada"
( The Jerusalem Post).
Na próxima tempada, Stella fará o seu debut coa Sinfónica de Chicago e o seu concerto debut
na cidade de NovaYork na estrea en Estados Unidos do Concerto n.° 2 de Jorg Widmann,
dirixido polo compositor.A tempada pasada, apareceu con numerosas orquestras, incluídas a
Orquestra Nacional Belga, a Filarmónica de Bruxelas, a Filarmónica de Luxemburgo e a Or-
questra Harvard-Radcliffe.Tamén realizou presentacións de debut nos Festivais da Academia
de Ravinia e Kronberg, así como no Mozarteum de Salzburgo. En tempadas pasadas, Stella
presentouse con orquestras como Lausanne Chamber Orchestra, Orchestre Royal de
Chambre de Wallonie, Orquestra Filarmónica de Medellín, London Chamber Orchestra e
Welsh National Symphony Orchestra, entre outras.

Stella tamén é a primeira gañadora do Premio Robert Levin da Universidade de Harvard, a
gañadora do premio principal do Concurso Internacional deViolín Tibor Varga e a gañadora
máis nova do Concurso Menuhin.Deu actuacións en solitario en lugares como o Centro Ken-
nedy, o Museo Metropolitano de Arte e na serie de concertos en memoria de Dáme Myra
Hess en Chicago. Outras empresas notables inclúen actuacións en Bután, Xordania, Israel,
Cuba e Colombia.Apareceu en festivais de música de cámara, incluído o Programa de Música
Perlman,Music@menlo, o Festival de Música de Sarasota e YellowBarn. Stella colaborou con
artistas tan notables como Itzhak Perlman,Robert Levin, Gábor Takács- Nagy, Matthew Lip-
man e o Silk Road Ensemble.
Graduada do programa de dobre titulación do conservatorio de Harvard/Nova Inglaterra,
Stella recibiu unha licenciatura en psicoloxía con honras da Universidade de Harvard e un MM
de NEC.Actualmente, Stella é unha C.V.Candidato a doutoramento Starr na Juilliard School
e candidato a estudos profesionais na Academia Kronberg. Os mestres e mentores inclúen a
Li Lin, Mihaela Martin,Donald Weilerstein, Itzhak Perlman, Catherine Cho e Miriam Fried.
Stella é membro do Programa Bowers (anteriormente CMS Two) na Sociedade de Música de
Cámara do Lincoln Center.
Toca o violín ' Huggins' 1708 Stradivarius, xenerosamente cedido pola Nippon Music Foun-
dation.
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PABLOVIDAL VÁZQUEZ
Violín
(Galicia)

O violinista galego Pablo Vidal combina o seu
labor pedagóxico e concertística coas súas ac-
tividades como programador e consultor ar-
tístico en diversos festivais, series de concertos
e axencias artísticas internacionais.
Actualmente, Pablo é profesor de violín, mú-
sica de cámara e Coordinador do Departa-
mento de Corda do Conservatorio de
Vilagarcía, á vez que imparte masterclass e se-
minarios en colaboración con institucións
como Deutsch Skandinavische Jugend Phi-
larmonie en Berlin, o Grumo Festival, a Music
Academy International e o Narnia Festival en
Italia ou e Festival de Inverno doVale Veneto
da Universidade Federal de Santa Maria en
Brazil.
Pablo foi seleccionado polo famoso mestre

Lorin Maazel como miembo do seu Castleton Festival Orchestra, coa que interpretou ópe-
ras e concertos no Castleton Festival enVirginia (USA) e en xiras internacionais baixo a ba-
tuta do mestre Maazel.
Colaborador tamén con numerosas orquestras como a Irish Chamber Orchestra, Symphony
Orchestra of India, Philharmonisches Kammerorchester Berlin, German National Or-
chestra, KirishimaVirtuosos, Orkester Norden, Wiener Walzer Philarmonie, Dartington
Festival Orchestra…. Coas que realizou xiras por Europa, China, Usa, India, Omán e Canadá,
en salas tan importantes como Concertgebouw Ámsterdam, Konzerthaus Berlin,Auditorio
Nacional de España, Stadhalle Bayreuth, Philharmonie Berlin, Gewadhaus Leipzig, Newman
Center Denver, Beijing Concert Hall, Royal Opera House Muscat,Xangai OrientalArts Cen-
ter... tocando com importantes directores como Kent Nagano, Ou. Kamu, F. Luisi, R. Pa-
yare, F. Layer, J. DePreist, D. Masson, G. Korsten,A. Fischer, E. Klas, P. Sakari , Gómez
Martínez… com diversas gravacións para radio e televisión, así como vários CDs.
Activo músico de cámara, Pablo tocou concertos en cidades de Europa, USA, Canadá, Corea
do Sur e Xapón, en festivais como o Casals, Castleton, Kuhmo, Great Mountains, Casal-
maggiore, Savoonlina, Bayreuth, Las Vegas, Elverum, Kirishima, Portogruaro, Lake George,
Orford ou Dartington,onde compartiu escenario con músicos como Yuval Gotlibovich, Yakov
Kasman, Alena Baeva, Pacho Flores, Kazuki Sawa,Anne Shih e principais de orquestras como
a Goteborg Symponiker, Royal Concertgebouw, Orquestra Santa Cecilia de Roma e NHK
Tokio
Pablo comezou a tocar o violín aos nove anos na Coruña, a súa cidade natal, formándose po-
seriormente conYuri Volguin en Madrid; Pierre Amoyal e Jean Jaquerod no Conservatoire
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de Lausanne; Per Enoksson na Universidade de Goteborg onde foi membro e tocou como
concertino en varios programas da Swedish National Orchestra Academy obtendo a súa
master en estudos orquestrais; e finalmente con Linda Wang na Denver University.Tivo a
oportunidade de recibir consellos e masterclass de músicos como L. Spierer, P. Zukerman,
García Asensio, Midori, N. Znaider, R. Ricci, J. Rachlin, Ik Hwan Bae, Kantorow, P. Verni-
kov, M. Fried,A. LeonAra e membros de cuartetos como oTokio, Vermeer,Amadeus, Israel…
Pablo mantén unha especial vinculación co Festival Groba, co que colabora desde a súa primeira
edición.

LISE BERTHAUD
Viola
(Francia)

Lise Berthaud é eloxiada por unanimidade como
unha figura destacada na escena musical internacional.
Actuou en varias salas de concertos de prestixio en
todo o mundo ( Théâtre deas Champs- Elysées,
Baden Baden Festspielhaus, Elbphilharmonie, Mu-
sikverein, Wigmore Hall, Bridgewater Hall, The Sage
Gateshead, Philharmonie de Paris, Moritzburg Fes-
tival, Schwartzenberg' s Schubertiade Hohenems,
Recontres Musicais de Evian Festival International de
Colmar ...) con artistas como Renaud Capuçon,
Baiba Skride, Lauma Skride, Harriet Krijgh, Julian
Steckel, Daishin Kashimoto, Eric Lle Sage, Augustin
Dumay, Pierre-Laurent Aimard, Emmanuel Pahud,
Gordan Nikollich, Martin Helmchen , Marie-Elisa-
beth Hecker, Alina Ibragimova, Veronika Eberle,
Christian Poltera, Quatuor Ebène,o Cuarteto Mo-
digliani.

Como solista, Lise tocou con todas as orquestras da BBC, incluído o seu debut nos BBC
Proms en 2014 coa BBC Symphony Orchestra eAndrew Litton.Outros compromisos en so-
litario inclúen a Orquestra Sinfónica de Islandia, Orchestre National de Belgique, Düsseldorfer
Symphoniker, Orchestre National de Lyon,Lles Musiciens du Louvre, Wroclaw Philharmonic
Orchestra, Sao Paulo Philharmonic Orchestra, Orchestre de Chambre de Paris, Orchestre
de Chambre de Wallonie, Hong- Kong Sinfonietta e varias orquestras en Francia, con direc-
tores como Sakari Oramo, Fabien Gabel, Emmanuel Krivine,Andrew Litton, François Le-
leux, Paul Mc Creesh, Marc Minkowski. Leonard Slatkin convidou a Lise a tocar e gravar
,para o selo Naxos,Harold en Italia coa Orquestra Nacional de Lyon como parte da gravación
das obras completas para orquestra de Berlioz.
Durante o período 2013-2015, Lise formou parte do prestixioso New Generation Artists
Scheme da BBC Radio 3, que lle permitiu actuar con todas as orquestras da BBC e gravar unha
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gran cantidade de repertorio, tanto en vivo como en estudo.
Despois de participar na exitosa gravación de Eric Lle Sage, Schumann e Fauré, lanzou o seu
primeiro álbum en solitario en 2013 co pianistaAdam Laloum baixo o selo FrenchApartei.O
disco con obras de Brahms, Schumann e Schubert foi eloxiado por unanimidade e gañou va-
rios premios en Francia.A súa paixón pola música contemporánea tamén a levou a colaborar
con varios compositores, entre eles Philippe Hersant, Thierry Escaich, Henri Dutilleux,
Gyorgy Kurtag, Guillaume Connesson ou Florentine Mulsant.
Lise Berthaud naceu en 1982 e comezou a estudar violín á idade de 5 anos. Estudou con Pie-
rre-Henry Xuereb e Gérard Caussé no Conservatorio Nacional Superior de París e gañou
o premio do Concurso Europeo de Mozos Instrumentistas en 2000. En 2005 , gañou o Pre-
mio Hindemith no Concurso Internacional de Xenebra. Foi incluída na lista dos Victoires da
Musique Classique 2009 como " Révélation de l’ Année".
Lise Berthaud interpreta unha viola deAntonio Casini de 1660, cortesía de Bernard Magrez.

KYRL ZLOTNIKOV
Cello
(Portugal - Israel)

Nacido en Minsk, Bielorrusia nunha familia de músi-
cos profesionais, Kyril Zlotnikov comezou os seus
estudos naAcademia Estatal de Música de Bielorrusia
co Prof.Vladimir Perlin. Continuou os seus estudos
en Israel co Prof. Uzi Wiesel e Hillel Zori, com-
pletando a súa educación musical baixo a dirección
do Prof. Michael Khomitzer na Academia de Música
e Danza Jerusalem Rubin. Mentres era estudante,
Kyril Zlotnikov participou en clases maxistrais e cur-
sos con músicos tan destacados como Isaac Stern,
Ioió Ma, Natalia Gutman, Boris Pergamenschikow,
Aldo Parisot e Georgy Kurtag.
Desde 1991, Kyril Zlotnikov recibiu unha bolsa da
Fundación de Cultura de América-Israel, gañou pre-
mios en moitos concursos, incluído o Concurso

Clairmont, o Concurso Braun-Roger Siegl, o Premio Pierre Tarcali.
É membro fundador do recoñecido pola súa creatividade artística, un dos cuartetos novos máis
dinámicos e emocionantes que se presentan actualmente: The Jerusalem Quartet. Os músi-
cos estiveron dando múltiples actuacións en todo o mundo e convertéronse no principal cuar-
teto de cordas de Israel. Desde 2002 o Cuarteto de Xerusalén grava exclusivamente para
Harmonia Mundi.
Xunto coas súas extensas aparicións en música de cámara, Kyril Zlotnikov presentouse e
transmitido como solista con orquestras de renome internacional, como a Orquestra Filar-
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mónica de Israel, a Orquestra Sinfónica de Xerusalén, a Orquestra Sinfónica de Ludwigsburg,
The Gulbenkian Orchestra,West- Eastern Divan Orchestra, Jerusalem Camerata e goza da
colaboración artística con directores aclamados como Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Law-
rence Foster, Asher Fish, SimoneYoung. Posúe un amplo repertorio que abarca as importan-
tes obras para violoncelo do barroco,o período clásico,o romántico e a música contemporánea.
Kyril Zlotnikov é un invitado habitual nos principais festivais de música de cámara como o
Proms Festival, oVerbier Festival, Vancouver, Gstaad, Saltzburg, Rheingau, Ravinia, Schleswig-
Holstein, Jerusalem e o Festivais de Schwetzingen entre outros. Entusiasta recitalista e músico
de cámara, Zlotnikov compartiu escenario cos artistas máis destacados da actualidade como
Daniel Barenboim, András Schiff, Elisabeth Leonskaja, Pierre Boulez, Elena Bashkirova, Mit-
suko Uchida,Natalia Gutman,Tabea Zimmerman,Miriam Fried,MichaelTree, Asher Fish, Ni-
kolaj Znaider, Lang Lang, Itamar Golan, Martin Fröst.
Kyril Zlotnikov foi membro do xurado de varios concursos internacionais, incluído o Concurso
Internacional de Música ARD en Munich 2016.Desde 2001 ata 2012, Kyril Zlotnikov foi vio-
lonchelista principal e profesor do grupo de violoncelo na "West Eastern Divan Orchestra"
co Mestre Daniel Barenboim.Tamén participou con frecuencia en especiais proxectos e xiras
da Orquestra Staatskapelle de Berlín como violonchelista principal. Entre moitas gravacións
co Jerusalem Quartet, Zlotnikov gravou o piano completo de Mozart tríos co mestre Daniel
Barenboim e o violinista Nikolaj Znaider.O dous CD foron lanzados por EMI en abril de 2006.
Kyril Zlotnikov toca un violoncelo Giovanni Battista Ruggieri de 1710, que lle foi prestado xe-
nerosamente por un coleccionista privado.

ALBA REIRÍS
Cello
(Galicia)

Xefa da sección de cellos da Orquestra de
Cámara Galega tras obter o seu Máster
de violoncelo especializado en interpreta-
ción, baixo a tutela do mestre David
Cohen no Conservatoire Royal de Mu-
sique de Mons, Bélxica.
Natural de Ponteareas onde inicia os seus
estudos musicais con Ruta Pozniakova á
idade de catro anos e violoncelo con Mar-
garita Juokova no Conservatorio Reve-
riano Soutullo de Ponteareas. Durante
estes anos de formación pasa a formar

parte da Orquestra Clásica Divertimento, agrupación coa que realiza concertos e diferentes
cursos de formación orquestral por diferentes puntos da península, como Palencia, Barcelona
ou Portugal. Paralelamente comezou a recibir clases do mestre Iminas Kucinskas.
Trasládase a vivir a Santiago (Galicia), cidade na que termina os seus estudos medios de vio-
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loncelo, obtendo as máis altas cualificaciones e o Premio Fin de Grao Profesional polo Con-
servatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela. Durante ese tempo pasa a for-
mar parte da Orquestra Nova da Sinfónica de Galicia, recibindo clases de violoncello da man
de Florence Ronfort, David Ethéve, Gabriel Tanasescu e Berthold Hamburguer.Ao mesmo
foi seleccionada para unha serie de concertos de cámara do Ciclo Teresa Berganza de Novos
Intérpretes.
Realizou cursos de violoncello comoVila de Llanes con Helena Poggio (Cuarteto Quiroga),
en Santiago de Compostela con Plamen Velev, violoncellista principal da Filharmonía de Ga-
licia, Thomas Pel e Carlos García Amigo, Curso O meu-A- Do coa profesora Bárbara Swi-
tlaska na Escola de Altos Estudos Musicais de Santiago de Compostela.
No 2011 entra no Conservatorio Superior de Aragón como alumna de Bárbara Switlaska e
David Apellániz.Ampliando a súa formación da man de Claudio Bohorquez, Xavier Gagne-
pain, Asier Polo, Fernando Arias, Jeans Peter- Maintz, Laszlo Fenyo, Oyvind Gimse, David
Cohen e do Cuarteto Quiroga durante o últimos catro anos.
En xuño de 2015 formou parte da orquestra de cámara OCAZEnigma, no ciclo de Grandes
Concertos de Primavera de Zaragoza, pechando a tempada na Sala Mozart.
Desde o ano 2015 realiza cursos de dirección coral, tanto para coros xuvenís como adultos.
Curso de dirección enVilanova de Cerveira (Portugal), co coro Cantemos e curso de direc-
ción coral impartido por Javier Busto e Josu Elberdin con OVAV de Ponteareas.
Na actualidade compaxina o seu traballo na OCGA coa súa labor na docencia en diversos con-
servatorios e como membro do Dúo Esjedón.

LUÍS MIGUEL MÉNDEZ
Clarinete
(Galicia)

Empezou a súa educación orquestral na Nova Or-
questra da Sinfónica de Galicia (1997-1999) e da
Nova Orquestra Nacional de España (2000-2003),
Young Janacek Philharmonic,
European UnionYouth Orchestra e na Gustav Mah-
ler Jugendorchester.
Foi convidado a diversos festivais como ao Arnold
Schoenberg Center como tamén ao Master Music
Festival en Kazusa (Xapón).
Obtivo o Primeiro Premio no Concurso Internacio-
nal de Xativa, Mocidades Musicais de España,Ter-
ceiro Premio en GHENT( Gante) International
Clarinet Competition en 2013…
Recibiu clases deWalter Boeykens, Michelle Arrig-



[20]

non e Eddy Vanoosthysse…
Traballou con directores como Marc Albrecht, Elihu Inbal, Christopher Hoodwood, Picas
Steinberg, Nicoloa Luisotti, Jesús López Cobos, Riccardo Muti, Semyon Bychkov,Michel Plas-
son, Dan Ettinger…
Clarinete Solista da Orquestra Sinfónica de Madrid no Teatro Real de Madrid desde o ano
2003.Como profesor e director impartiu cursos de clarinete na Nova Orquestra Nacional de
España, JO Soria, JORCAM,así como colaboracións coa ORTVE e Malaysian Philarmonic Or-
chestra. Como director, colaborou con orquestras como a Oviedo Filharmonía,Orquestra Na-
cional de España, Orquestra de Estremadura, Orquestra Sinfónica de Madrid, Orquestra
Sinfónica de Navarra… Dirixiu no Teatro Real en xullo de 2020 a produción da Traviata que
reabría o coliseo madrileño, como tamén o pasado mes de Decembro- Xaneiro a produción
de ‘A Bohème’.
Foi Director Asistente da Orquestra de Estremadura desde 2018 a 2020 e da Nova Orques-
tra Nacional de España. Entre os seus futuros proxectos figuran o seu debut á fronte da Or-
questra de Radio Televisión española e da Orchestra Sinfónica Siciliana así como tamén
diversas producións noTeatro Wielski(Polonia).
Desde 2020 é Artista GMArts and Music.

JUDITH JAUREGUI
Piano
(Euskadi)

Aplaudida como artista de refina-
mento expresivo, pulsación luminosa
e gran personalidade, Judith Jáure-
gui é unha das pianistas máis cativa-
doras do momento.A revista inglesa
International Piano describiuna re-
centemente como a ‘intuición crea-
tiva’, ‘unha artista imaxinativa, unha
intérprete sorprendemente indivi-
dual, que impresiona pola madurez
da súa expresión’.Así mesmo, en pa-
labras do medio alemán Piano News,
'non é só a impecabilidad da súa in-
terpretación a que conta, senón a

impresión de escoitar a unha pianista que verdadeiramente ten algo que dicir'.
Nada en San Sebastián, estivo unida a diversas culturas desde a súa infancia: de nai vasca e pai
mexicano de nacemento e francés de adopción, Judith iniciouse na música na súa cidade natal
para despois finalizar os seus estudos en Munich, Alemaña, baixo a tutela do mestre ruso
Vadim Suchanov.
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Nas últimas tempadas foi recibida con entusiasmo en salas de referencia como o Auditorio
Nacional de Madrid, o Palau da Música de Barcelona, o Southbank Centre de Londres,Audi-
torio Louvre de París, o Konzerthaus de Berlín, Suntory Hall deTokio, NCPA Pequín, o Fes-
tival de Piano da Roque d’Anthéron,o Festival Radio France de Montpellier en Francia, Schloss
Elmau, Murten Classics ou Klosters Music.
Colaborou recentemente con formacións como a Britten Sinfonia, Neubrandenburger Phil-
harmonie, PFK Prague Philharmonia, Dás Neue Orchester Köln, Aarhus Symphony Or-
chestra, Slovak Sinfonietta e a Orquestra Simón Bolívar deVenezuela, ademais das principais
orquestras españolas como a Orquestra Nacional de España, a Orquestra Sinfónica de Eus-
kadi, a Orquestra Sinfónica de Castela e León, a Orquestra de Córdoba, a Orquestra Sinfónica
da Región de Murcia ou a Orquestra Sinfónica de Bilbao tendo a oportunidade de traballar,
entre outros, con directores como Andrey Boreyko,Marc Soustrot,Víctor Pablo Pérez, Gün-
ter Neuhold,Diego Matheuz, Erik Nielsen, Jaime Martín, Jan Willem de Vriend, Claus Efland,
Virginia Martínez e Kaspar Zehnder.
Artista involucrada na música de cámara, as súas últimas alianzas son xunto ao violinista Jesús
Reina, os cuartetos de corda Signum Quartett e Quartet Gerhard, e a chelista Nadège Ro-
chat.
Entre os compromisos da tempada 20/21 destacan as colaboracións coa Orquestra Sinfónica
Radiotelevisión Española, a Euskadiko Orkestra e a Hradec Králové Philharmonie. En reci-
tal, viaxará ao Ciclo de Grandes Pianistas doTeatro Maior de Bogotá, ao Piano( s) Festival de
Lille e ao Festival Piano Classique de Biarritz en Francia ou ao Festival Palermo Classica en
Italia e regresará a grandes salas españolas como oAuditorio de Zaragoza, oTeatroVitoria Eu-
genia de San Sebastián e o Auditorio Nacional de Madrid, entre outras.
O seu último álbum ‘Die romantische Seele’ ( Ars Produktion - 2020) con música de Robert
e Clara Schumann foi recibido con entusiasmo en medios musicais europeos, como mostra a
revista musical Audio Klassik que afirma que “ Jáuregui descobre na brillantez que cega a súa
interpretación tamén unha melancolía profundamente arraigada, que aparece unha e outra vez
neste álbum. En resumo, a pianista identifícase aquí como a alma xemelga de Schumann: a cul-
tura máis refinada no ataque, combinada con elegancia e delicadeza”.A súa discografía anterior
reflicte o seu amplo repertorio: desde o mesmo Schumann, a quen dedicou o seu primeiro
álbum editado en 2010 e foi galardoado como Mellor Álbum de Clásica nos Premios da Mú-
sica Independente, a outros autores como Selectos, Liszt,Chopin, Falla,Mompou,Albéniz, Szy-
manowski ou Scriabin. Cabe resaltar o álbum ‘ Pour lle tombeau de Claude Debussy’ ( Ars
Produktion - 2019), gravado en directo desde un concerto íntimo enViena e que foi nomeado
aos Premios Opus Klassik 2020 dentro da categoría Gravación enVivo do ano tras a ovación
da crítica, que encomiou a interpretación da pianista definíndoa como ‘soberanía pianística’,‘po-
esía que brilla con luz propia’.
Judith Jáuregui é Artista Bösendorfer.
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MARIANNA PRJEVALSKAYA
Piano
(Moldavia)

Encomiada pola crítica como “unha gran pianista”
( Il Cittadino, Italia), Marianna Prjevalskaya actuou
con recoñecidas orquestras como a Orquestra Sin-
fónica de Cincinnati, Orquestra Filarmónica de
Louisiana, Orquestra Nacional de Lituania, Or-
questra Sinfónica de Galicia, Orquestra Sinfónica
de Granada ou a Orquestra Sinfónica de Corea e
colaborou con directores importantes como Ion
Marin, Roberto Trevino, Carlos Prieto, Clemens
Schuldt, David Danzmayr ou Max Bragado. Como
solista, Marianna ofreceu recitais nas salas de pres-
tixio como Mozarteum de Salzburgo, Accademia
Santa Cecilia en Roma,Teatro Goldoni de Flo-
rencia, Minato Mirai Hall en Yokohama,Auditorio
Manuel de Falla en Granada, Palau de lesArts Reina
Sofía e o Palau da Música enValencia ou Weill Hall
en Nova York. O seu debut en Carnegie Hall foi
encomiado polo crítico Frank Daykin como “un
dos máis grandes recitais de piano da tempada” e

“unha apabullante demostración de madurez pianística” (NewYork Concert Review, Nova
York). O recoñecemento do seu ton refinado, así como a fondura da súa musicalidade conti-
nuaron ecoando en recensións posteriores: o crítico Santi Ríu describiu a Marianna como
“unha pianista madura, arrebatada, de gran musicalidade, virtuosa e pasional” (Diario Segre).
Marianna obtivo a medalla de ouro e primeiros premios no Concurso Internacional de Piano
en Nova Orleans en 2014, o Concurso Mundial de Piano en Cincinnati en 2013 e no Con-
curso Internacional de Piano Premio Jaén en 2011, e foi laureada no Concurso de Normandía
en 2013, Panamá 2012, Sendai 2010, José Iturbi 2008 e Paderewski en Polonia en 2007, entre
moitos outros.
O seu primeiro disco para o selo Naxos saíu á venda en 2012 e o álbum dedicado a Rach-
maninov para o selo Fanfare Cincinnati saíu en 2016 e foi encomiado por críticos en Estados
Unidos e en España. Jaime Pantín, escribe en Codalario que“a transparencia polifónica é asom-
brosa e a execución impecable en precisión, claridade, virtuosismo e beleza sonora”.O crítico
Gary Lenco encomia a Marianna na revista Audiophile Audition polo seu “intelixente vir-
tuosismo” e considera que “ela definitivamente mostra a súa capacidade de evocar numerosas
posibilidades eróticas na música, xunto coa cor harmónica. Conséntese a un rubato natural
tanto de Chopin como o de Rachmaninov.” Tim Smith describe no xornal The Baltimore
Sun que "ela aborda ambas as obras coa seguridade técnica desarmante, mentres que revela
un oído agudo para as sutilezas do tempo e da dinámica. Cada obra convértese nunha novela
poética, os "capítulos" cheos de fascinantes detalles e que conducen a unha suma ricamente
satisfactoria ".

DOSSIER DE ARTISTAS



[23]

A súa formación como músico empezou recibindo clases da súa nai Tatiana Prjevalskaya, e con-
tinuou no Royal College of Music en Londres onde estudou con Irina Zaritskaya e Kevin Ken-
ner. Desde o 2003 estudou conAlexander Toradze en Universidade de Indiana. En Yale School
of Music Marianna estudou con Boris Berman e obtivo Master de Música e Diploma de Ar-
tista. O seu doutoramento obtívoo en Peabody Institute of Music da Universidade Johns
Hopkins, onde estudou Boris Slutsky. Actualmente, traballa como profesora de piano en Pe-
abody Preparatory e Nelly Berman School of Music en Estados Unidos.Así mesmo, ofreceu
clases maxistrais no Liceo de Barcelona, Festival Iturbis deValencia, Tulane University e New
Orleans Piano Institute. Formou parte do xurado no Concurso Nacional de Piano Ciudad de
Albacete, Concurso Internacional de Piano en Nova Orleans e Open Piano Competition en
Londres onde foi directora artística.

RICARDO BLANCO
Piano
(Galicia)

Pianista ferrolán que naceu en
1972.Cursa os seus estudos no
CSM da Coruña onde obtén
todos os premios de honra da
carreira (elemental,medio e su-
perior).
Premiado en numerosos con-
cursos de pian (Gregorio Bau-
dot, Xuventudes Musicáis,
Xóvenes intérpretes e Infanta
Cristina), Música de Cámara
(Ciutat de Berga) e recente-
mente foi nomeado mellor pia-
nista acompañante no concurso
Melómanos en Madrid.

As súas gravacións esténdense desde TVE,TVG, RTBE RTVG e conta con 4 cds gravados
como solista e música de cámara.
O seu labor docente desenvolveuse desde 1990 nos CMUS de Ferrol, Coruña e Santiago, nos
cales exerceu cargos tamén de Xefe de Estudos e Director.
Obtén en 2018 as cátedras de piano e pianista acompañante nas oposicións convocadas pola
administración galega. Sendo actualmente Catedrático de Piano Repertorista no CSM da
Coruña.

DOSSIER DE ARTISTAS
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GEMA ARIAS VARELA
Piano
(Galicia)

Gema empeza a súa andaina musical aos 3 anos.
Descobre o piano dous anos máis tarde coa
profesora Isabel Peláez.Aos 17 anos finaliza os
seus estudos no Conservatorio Profesional de
Música da Coruña na clase de Rosa María Ro-
dríguez, graduándose con honras, tanto en
piano como en música de cámara.
En 2015, obtén o seu diploma de estudos su-
periores cum laude no Conservatorio Supe-
rior da Coruña. Durante a súa carreira musical
recibe masterclasses de prestixiosos mestres
como Maria Keilin, José Núñez Ares, Muhid-
din Dürrüoglu, Ivan Klansky, Andrzej Pikul,
Stefano Malferrari, Katia Veekmans, Giuseppe
Albanese e Sergei Yerokihn, entre outros.

Desde 2014, colabora coa Orquestra de Cámara Galega ( OCGa), realizando concertos por
toda a xeografía española e participando no Festival Groba en Ponteareas. Xunto con ésta e a
compañía de teatro Noite Bohemia, prepara concertos didácticos como a ópera infantil en 3D
‘’Ou Gato con Botas’’ e o drama teatral ‘’Don JuanTenorio’’.
En 2017, é premiada no concurso de NovosTalentos Musicais en Santiago de Compostela, or-
ganizado pola asociación Compostela Sound.Toda esta actividade musical lévaa a tocar en di-
versas salas de concertos en España, Portugal e Bélxica e ademais, a participar en diversos
festivais, como Lles Nocturnes e Lles Ballades en Bruxelas e o Yan International Festival en
Lieja.
Na actualidade, segue desenvolvendo o seu repertorio solista e camerístico, que inclúe todo
tipo de formacións.Ademais, atópase finalizando un máster especializado en piano no Con-
servatorio Real de Bruxelas baixo a tutela de Dominique Cornil, Zofia Lalak eAlexander Be-
sant.
As últimas colaboracións coa Orquestra de Cámara Galega, orquestra residente do Festival
Groba foi en Bruselas, na conmemoración do 40 aniversario do Centro Galego naquela cidade
no Festival Groba do 2019 e concertos dentro do programa social que a Orquestra de Cámara
Galega realiza a través da Fundación Emalcsa.
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ADRIANA FERREIRA
Frauta
(Portugal)

Adriana Ferreira é unha das flautistas máis
notables da súa xeración. En 2010, cando ape-
nas tiña dezanove anos, Adriana gañou o Pri-
meiro Premio, o Premio de Orquestra e o
Premio do Xurado Novo no Concurso In-
ternacional de Frauta Carl Nielsen en Dina-
marca.
En 2013, foi galardoada co 3 er Premio no
Concurso Internacional de Kobe en Xapón,
antes de obter o Primeiro Premio do Con-
curso Severino Gazzelloni en Italia en 2014.
Finalmente, foi a gañadora conxunta do pri-
meiro premio do Concurso Internacional de
Xenebra, onde tamén foi distinguida polo
Premio Especial " Coup de Cœ ur Breguet".
Desde 2018,Adriana Ferreira é frauta princi-
pal da Orquestra dell' Accademia Nazionale
dei Santa Cecilia de Roma.Anteriormente foi
Frauta Principal Asociada na Orquestra Na-
cional de Francia (2012-2018) e Frauta Prin-
cipal da Orquestra Filarmónica de Róterdam

(2016).A miúdo colabora coa Orquestra XXI, unha orquestra que reúne a músicos portu-
gueses que viven no estranxeiro.
Actuando en numerosos festivais (Barcelona,Giverny,Caravane Musicale de Monte-Carlo,Co-
penhague, Kuhmo,NFA...), tocou como solista coa Gulbenkian Orchestra, Odense Symphony
Orchestra, Sun Symphony Orchestra - Hanoi, Xenebra, Köln e Kremlin (Moscova) orques-
tras de cámara.Adriana Ferreira está a traballar con varios compositores e interpretou por pri-
meira vez, entre outros, o Concerto para frauta de Joaquim Santos.
A dúo coa pianista Isolda Crespi, publicou en 2011 o CD Danse deas Sylphes con Nume-
rica en Portugal, seguido en 2015 por un CD para a colección Falaut en Italia. Logo lanzou un
CD como solista coa Orquestra de Cámara de Xenebra, para o selo A DolceVolta.
Nada en Cabeceiras de Basto, Portugal, estudou na escola de música Artave (2002-2008) con
Joaquina Mota. Laureada da Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa, incorporouse ás clases
de Sophie Cherrier,Vincent Lucas e Pierre Dumail no Conservatorio Nacional Superior de
Música de París (2008-2015), onde obtivo o seu diploma (3 er ciclo superior).Tamén estudou
con Benoît Fromanger na Hochschüle Hanns Eisler de Berlín, asistiu á clase de frauta de Sir
James Galway enWeggis e é licenciada en Musicología pola Universidade de París- Sorbona.
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LAURA DEL RÍO
Soprano
(Cataluña)

Laura del Río finalizou os estudos sendo finalista ao
Premio Extraordinario do Conservatori Superior de
Música do Liceu en Barcelona. Actualmente, está a re-
alizar o Máster en Interpretación de Ópera no de-
vandito conservatorio, do que foi bolseira grazas uno
de os premio outorgados en o ConcusoTenorViñas.
Gañou numeroso premios en os seguinte concur-
sos: ConcursoTenor internacionalViñas,Concurso In-
ternacional Ópera de Tenerife, Concurso Novas
Voces Ciudad de Sevilla,Concurso Internacional Ciu-
dad de Logroño, Concurso de Zarzuela Valleseco,
Concurso Internacional Novos Artistas Pedro Bote,
Concurso Internacional Lles Corts de Barcelona,
Concurso Ciudad de Albacete, Concurso Musical
Arjau.
Respecto a á súa carreira sobre os escenarios, Laura
do Río debutou con Violeta na Traviata no Palau da

Música, Lauretta “Gianni Schicchi” en Berlín, Mariña na ópera “Mariña”, Rosa “Maruxa”, Du-
quesa Carolina “Luisa Fernanda”, A Coribanti “L’ impresario in angustie”, entre outros.Na ac-
tualidade, interpretou aAdina na estrea de Mans a l’òpera” (adaptación de L' elisir d' amore)
no GranTeatre do Liceu e proximamente interpretará a Norina “Don Pasquale” en Barcelona,
Marola “A tabernera do porto” na Ópera deTenerife e Mimì “A bohème” no Palau da Mú-
sica.
A soprano cantou en varios concertos de lied e canción española en diferentes cidades euro-
peas como Mónaco,Alemaña e España. DestacandoTutto Ópera no Palau da Música Catalana,
Festival Groba coa Orquestra de Cámara Galega, gala lírica noAuditorioAlfredo Kraus en Las
Palmas de Gran Canaria, o concerto de clausura do Festival Novo MUSEG en Segovia organi-
zado pola Fundación Don Juan de Borbón, gala de ópera e zarzuela no BCNAbertura Prima-
vera Festival, recital de lied no Canción de Berlín Festival e gala lírica en Montecarlo, ademais
de recibir unha bolsa por parte do Life Vitoria para traballar con Iain Burnside. Laura especia-
lizouse en canción española traballando con os pianistas Rubén Fdez Aguirre, Celsa Tamayo e
con compositores comoAntón García Abril, Miquel Ortega e Manuel García Morante.
Todo iso combinado con clases maxistrais con figuras internationales como Dolora Zajick,Car-
los Álvarez, Joan Pons,Teresa Berganza, Sondra Radvanovsky, JaumeAragall,Carlos Chausson,
Isabel Rey,Xavier Sabata... e dentro de a interpretación escénica traballando expresión corpo-
ral profesionais como Ramon Simó, Marc Rosich, Jordi Godall, Carles Salga, Raimon Molins,
Isabel Soriano,Anna Llopart eToni Sans.
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ERINYS QUARTET
NOVO CUARTETO EN RESIDENCIA
(Finlandia)
Elizabeth Stewart, violín I
Joosep Reimaa, violín II
Marija Räisänen, viola
StergiosTheodoridis, cello

O Erinys Quartet, con sede en Helsinki,
Finlandia, foi formado por un grupo in-
ternacional de músicos formados na
Academia Sibelius.
Erinys Quartet estudou principalmente
con Marko Ylönen e Teemu Kupiainen
naAcademia Sibelius, e recibiu orienta-
ción adicional de Levon Chilingirian,
Paavo Pohjola, Sini Simonen, Simone
Gramaglia e CorentinApparailly (Arod
Quartet), entre outros.
O conxunto viaxou a Noruega para
participar no Concurso Internacional
de Música de Trondheim 2021 onde
tamén tiveron a oportunidade de tocar
concertos nesa área.
Nos veráns de 2020 e 2021 foron invi-

tados como un conxunto de artistas emerxentes ao Festival de Música de Cámara Mimir onde
realizaron concertos virtuais para audiencias mundiais.
O verán de 2021 tamén os levou ás cidades gregas de Larisa e Meteora, onde tocan no marco
do festival Meteora Music Days.
No outono de 2021 colaborou o cuarteto co compositor e percusionista I-Han Fu estreando
obras para cuarteto de corda e tabla.
Desde 2021, Erinys conta co apoio de Le Dimore del Quartetto, unha fundación con sede en
Milán dedicada a desenvolver as carreiras de novos cuartetos de corda proporcionando opor-
tunidades para actuar en importantes series de concertos e auditorios e recibir clases de re-
putados mestres.
Na tempada de verán de 2022, Erinys Quartet participará no programa inaugural para cuarte-
tos no Curtis Institute of Music baixo a tutela do Dover Quartet e no Festival Groba en Pon-
teareas, España.Tamén están emocionados de volver ao Festival de Música de Cámara Mimir
en FortWorth,Texas.
Ademais, o cuarteto ten o honor de interpretar "Terra Memoria" de Kaija Saariaho en o pró-
ximo concerto de celebración do 70.
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ORQUESTRA DE CÁMARA GALEGA:
Violín I: Rogelio Groba Otero (director – concertino), Iván Martínez, Mónica Fuentefría, Eduardo Rey,
Domingo Etchevarria, Laura Parrado, Paloma Diago, Fabio Salgado.

Violín II: Enrique Agrelo, Moisés Gestal, Iria Saavedra, Hugo Rodríguez, Xoan Carro, Daniel Rodríguez.

Viola: OscarTomé, Ricardo Rguez. Morente, Pablo Quiroga, Xavier Fernández.

Cello: Alba Reirís, CarmenTubío, Elena Pintos, Emma Urango.

Contrabaixo: Ruth Alonso, Sergio Cabeza.

Frauta: Laura Lorenzo.

Oboe:
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Clarinete: Spyros Fakiolas.

Fagot:Alejandra Rivera

Conservatorio | Escola de Música Municipal de Ponteareas
Especial agradecemento a Francisco Abal, director do Conservatorio e ó seu equipo pola súa colabo-
ración nesta edición do Festival Groba. Este ano continuamos un convenio no que alumnos do centro
vivirán o Festival desde dentro, colaborando como membros da orquestra residente na producción
como pasa páxinas para o solista de piano ou tremoístas, para que vivan a experiencia desde un
punto de vista diferente.

Director - concertino: Rogelio Groba.
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O ano 2022 é sen dúbida para todos, un ano especial.Tras dous anos difíciles e extranos
nos que tivemos que agocharnos tras máscaras, estamos de novo xuntos, compartindo o
noso amor á música a través da obra do compositor ponteareán, o mestre Groba.
Durante estos últimos meses editamos 5 novos discos, dous patrocinados pola Deputa-
ción da Coruña, ún polo Concello da Coruña e dous pola Xunta de Galicia.
Estes discos, ademáis deAs rúas do vento ceibe e a Gran Cantata Xacobea (disco gravado
pola Orquestra Sinfónica de Londres), poderán ser adquiridos durante o Festival Groba e
tamén en diferentes plataformas dixitáis como Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon,
Google Play entre outras.
Xa estamos, se cabe, un pouco máis xuntos,máis preto de todo aquel que queira escoitar
e desfrutar da música do mestre Groba en calquera momento, en calquera lugar.

PROXECTO GROBA: DISCOGRAFIA
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A Fundación Rogelio Groba foi fundada no ano 2002 en Ponteareas, onde tén o seu
domicilio e onde naceu o mestre Groba polo tanto, cumpre 20 anos neste ano.
Foi declarada Fundación de Interese Galego no 2003 polo Goberno da Xunta de Galicia.
No artígo primeiro dos Estatutos aparece reflectida a súa natureza de entidade sen ánimo
de lucro:

ARTIGO 1. DENOMINACIÓN E NATUREZA
Ó abeiro do dereito recoñecido no artigo 34.1 da Constitución Española, coa denomina-
ción “Fundación Groba”, constitúese unha organización de natureza fundacional, de inte-
rese galego, constituída sen ánimo de lucro, o patrimonio da cal estará afectado de xeito
duradeiro á realización dos fins de interese xeral propios da Institución.
Asimesmo, no apartado relativo aos Fins, definese a intención de dar a coñecer e coidar
a obra e persoa do mestre Groba.

ARTIGO 6.- FINS
1.- A Fundación ten por obxecto a protección, estudo, coidado e difusión da obra
musical de Rogelio Groba Groba. A este fin poderá sumarse a promoción da «música
culta» en xeral, mediante as actividades que se consideren oportunas en cada momento.
2.- O Padroado terá plena liberdade para determinar as actividades da Fundación, dentro
dos seus fins, cara aqueles obxectivos concretos que, ó seu xuízo, sexan os máis axeitados
ou convintes en cada momento. De calquera xeito, representará unha actividade de
especial importancia a catalogación, estudo, edición, interpretación, gravación e difusión
do patrimonio musical de Rogelio Groba Groba.
E finalmente, tamén deixan definidos os medios para levar a cabo tales fins.

ARTIGO 7.- ACTIVIDADES FUNDACIONAIS
Para a consecución dos fins mencionados no artigo anterior, a Fundación pode realizar as
seguintes actividades:

a) Catalogación, estudo, edición, interpretación, gravación e difusión do patrimonio
musical de Rogelio Groba Groba.

b) Catalogación, estudo, edición e difusión da obra literaria de Rogelio Groba Groba.
c) Investigación, estudo, edición, interpretación, gravación e difusión de obras de au-
tores do noso país.

d) Investigación, estudo, edición, interpretación, gravación e difusión de obras,
inéditas ou non, de autores con risco de ser esquecidos, independentemente do
lugar de procedencia.

e) Incorporación da Orquestra de Cámara Galega como ferramenta de difusión e
promoción da obra de Rogelio Groba Groba principalmente, así como para a di-
fusión de obras de outros autores en risco de ser esquecidas, independente-
mente do seu lugar de procedencia.




