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INTÉRPRETES  

 

 

CHLOE JIYEONG MUN 

 

Gañadora total da Competición de Xenebra 

(unanimemente outorgado Primeiro Premio) e o Busoni 

Competición (primeira pianista asiática en gañar 

Primeiro Premio xa que empezou en 1949), Chloe 

Jiyeong Mun parece para seguir os pasos de Martha 

Argerich, quen gañou ambolos dous premios en 1957, 

conseguindo unha carreira internacional brillante. 

A pianista sulcoreana gañou a admiración dos xurados 

e públicos e internacionais grazas á súa aproximación 

xenuína e natural da súa interpretación. JörgDemus, 

presidente do  60.º Internacional Busoni de 

Competición, comentou, “redescubrín nela a 

musicalidade naturalidade  que pensei desaparecía.” 

Chloe Jiyeong Mun deu concertos a través do globo, en 

Alemaña, Francia, Polonia, Italia, República Checa, Suíza, 

España, Bélxica, Inglaterra, Dinamarca, os EE.UU., 

Arxentina, México, Perú, Xapón e na súa Corea do Sul.  

Interpreta obras de Beethoven, Shostakovich, Brahms, 

Rachmaninoff, Bruch e Grieg coa Orchestre da Suisse Romande, the Moscow  Solistas, o 

asiático Philharmonic Orquestra, o Japan Philharmonic Orquestra, o Trieste Verdi Orquestra 

de Teatro, o Nuova Orquestra Ferruccio Busoni, a San Petersburg Orquestra Sinfónica, o 

Palermo Classica Orquestra de Festival, a Orquestra Sinfónica do MAV, a Orquestra da 

Comunidade de Madrid, o Seúl Philharmonic Orquestra, a Orquestra  Sinfonica do KBS, e a 

Orquestra Sinfónica Nacional coreana. 

Ao longo da súa traxectoria,  colaborou con directores como Myung-whun Chung, Alexander 

Shelley, Yuri Bashmet, James Judd, Lionel Bringuier, Valentina Peleggi, Roberto Beltran Zavala, 

Daniel Boico, Victor Pablo Perez, Mario Venzago, e EijiOue. 

Como recitales actuóu no Gewandhaus, Salle Cortot, Philharmonie Arthur Rubinstein en 

Bydgoszcz, Wigmore Sala, e Centro de Artes do Seúl. Nos seus programas presentou pezas 

de compositores desde Rameau a Ravel; Beethoven, Schubert e Schumann; Debussy e Albeniz. 

 

Chloe Jiyeong Mun ten unha gran paixón para música de cámara e colaborou nunha variedade 

de programas en festivais acompañando a outros músicos conxuntamente en experiencias 

únicas, como Sociedad Filarmónica de Vilagarcía, o Festival de Primavera do Seúl de música 

de Cámra, e Seúl Festival de Música Internacional. 



Recentemente, interpretóu un duo recital no Liszt Academia, e un solo recital no 17.º Chopin 

no Europa Festival de Música Internacional na Varsovia Philharmonic. En 2021 interpretóu a 

estrea mundial de Jeajoon Ryu, Sonata para Viola e Piano no Centro de Artes do Seúl con 

violist Sangjin Kim. 

Na tempada do 2022, Chloe Jiyeong Mun está planeando programas para audiencias no 

Sejong Serie de Cámara, Centro de Artes do Seúl 11 AM Concert, Festival Classica de Palermo, 

e o Chopin Festival en Duszniki. 

 

 

 

GIORGIA CECCONI 

 

 

 Giorgia Cecconi naceu en Roma en 1994. Na idade de 

tres empezou estudar o piano e na idade de 21 graduou 

con marcas cheas, honras e honorable mención no 

Conservatory "Licinio Refice" en Frosinone baixo a 

orientación de Maestro Carlo Negroni. 

Participa en varias competicións de piano: 3.º Piano 

Nacional Competición "Terme di Saturnia" (Grosseto), 3.º 

premio; 1.ª Competición Nacional de Execución Musical 

Remigio Paone" (Formia), 1.º premio con mención; 5.ª 

Música Nacional Competición "Igor Strawinsky" (Bari), 1.º 

premio; 2.ª Competición Nacional de Execución Musical 

Remigio Paone" (Formia), 

1.º premio; 11.ª Competición Nacional de Execución 

Musical Giulio Rospigliosi" (Lamporecchio), 2.º premio; 2.º 

Piano Nacional Competición "Comune di Pino Torinese" 

(Turín), 2.º premio; 5.ª Competición Cidade de Piano 

Nacional de Castiglione Fiorentino" (Arezzo), 2.º premio; 

22.ª Competición Nacional de Execución Musical Giulio Rospigliosi (Lamporecchio), 4.º premio; 

6.ª Competición Internacional de Execución Musical "Euterpe" (Roma), 3.º premio; 28.ª 

Competición de Piano "Cidade de Albenga" (Albenga); XVII Competición de Piano 

Internacional "Vietri sul Mare - Amalfi Costa" (Vietri sul Mare); Edición de XXXIV da Venecia 

Competición de Piano Nacional. 

En 2012 pasou a selección entre os estudantes do Conservatory para actuar o Concerto para 

Piano e Orquestra op. 54 nun menor por R. Schumann. 

Participou en varias revisións musicais que inclúen: "O Mellor de" organizado no "Ciampi" 

Cuarto de Espectáculo en Roma reservou para os pianistas mellores do conservatories; "Fiesta" 

festival na Vila Carlotta en Como. 



En 2016 recibiu unha bolsa para continuar os seus estudos no Conservatorio Real de Bruxelas” 

en Bruxelas. 

Participa en #varios piano masterclasses con internacionalmente renowned. 

É actualmente unha profesora de piano en Academias de Música e leva a cabo unha actividade 

intensa como solista e en cuarto ensembles. 

 

 

JOAQUÍN FERNÁNDEZ 

 

 Joaquín Fernández é desde Julio do 

2022 solista de violoncelo da Orquestra 

e Coro Nacionais de España.  

De familia de tradición musical, 

comezou os seus estudos musicais no 

Conservatorio Superior de música de 

Badaxoz, cos pedagogos Edita 

Artemieva e Levon Grigorian, 

finalizándoos no centro superior de 

música do País Vasco, cos profesores 

Asier Polo e Damián Martínez. 

Completa a súa formación na 

Hochschule für Musik und Theater Zürich co profesor Roel Dieltiens.  

Foi bolseiro pola Junta de Extremadura e pola Fundación Caixa de Badaxoz.  

Durante a súa formación recibiu consellos e asistido a numerosos cursos de perfeccionamento 

musical con profesores como David Grigorian, Claudio Bohórquez, David Cohen, María de 

Macedo, Umberto Clerici ou o Cuarteto Casals. 

Desde moi novo mostrou predilección polo mundo orquestral sendo violoncelo principal en 

diversas orquestras novas como a Orquestra Nova de Estremadura (Ojex), Nova Orquestra 

Nacional de España (Jonde) ou Presjovem.  

Aos 23 anos entrou a formar parte da Orquestra de Estremadura como axuda de solista, 

sendo despois violoncelo principal da mesma. No ano 2015 entrou a formar parte da 

Orquestra Nacional de España onde desenvolve unha intensa actividade tanto sinfónica como 

camerística.  

Colaborador habitual das principais orquestras españolas, tocou baixo a batuta de directores 

como S. Bychkov, C. Eschenbach, V. Ashkenazy, V. Petrenko, G. Antonini, Ton Koopman, M. 

Elder, G. Dudamel ou K. Nagano, e participou en xiras por Canadá, Xapón, China, Corea do 

Sur, México, Alemaña, Suíza ou Italia.  

Durante os anos 2016-2020 foi profesor de repertorio orquestral na Universidade Alfonso X 

(Uax) 

 



DUO ÍNDIGO 

 

 

O dúo Indigo nace hai 4 anos no seo do Real 

Conservatorio de Bruxelas. Formado polos pianistas 

Gema Arias (Galicia) e Vincent Tohier (Francia), busca 

explorar e compartir o vasto repertorio composto -e 

outras veces adaptado- para esta agrupación. 

A súa primeira aparición como ensemble sucede en 

novembro de 2017 no festival Lles Nocturnes en Bruxelas. 

Desde entón o eclecticismo de ambos os artistas 

levounos a explorar novas maneiras de presentar os seus 

concertos, dirixíndose en moitas ocasións a un público 

infantil, como na redución a 4 mans do Entroido dos 

Animais de Camille Saint-Saëns. 

O seu repertorio inclúe unha gran variedade de estilos, o 

que se reflicte no seu último proxecto con orquestra de 

cordas, Britannia songs, onde emerxen as raíces 

folclóricas que comparte Galicia coa rexión francesa de 

Bretaña. 

Pianoma y Duo Indigo - El Carnival de Los Animales - Teaser - YouTube 

 

 

ORQUESTA DE CÁMARA GALEGA – ENSEMBLE GROBA 

 

 

Tras o seu recente 25 

aniversario no ano 2020, a 

Orquestra de Cámara  

Galega  cumpre cun 

ambicioso plan de 

difusión, incluíndo 

repertorios novos e 

creación de novos 

públicos. A súa excelencia 

interpretativa permítelle 

abarcar un amplo 

repertorio,  desde o 

barroco ata os nosos días, 

asumindo o compromiso 

https://www.youtube.com/watch?v=EVi2ouGYVTY&t=124s


de dar a coñecer a música de compositores galegos , cunha especial mención á obra do 

compositor Rogelio Groba Groba, que quen é a súa principal ferramenta de difusión.  

A  Orquestra de Cámara Galega colabora con solistas  de prestixio internacional como Teresa 

Berganza, Ara   Malikian, Juan  de  Udaeta, José Ramón Méndez, José Núñez, José Luis   

Estellés, entre outros.  Asímismo,  se  instituye como orquestra residente do “Festival Groba”, 

celebrado anualmente en Ponteareas (España) e polo que pasaron notables artistas como o   

violonchelista noruegués   Oyvind   Gimse, a  violinista coreana   Jin   Joo Le ,  Guillermo 

Figueroa, o  flautista  André Cebrián, o  trompista David Fernández ou Esteban  Batallán, 

trompetista principal da Orquestra Sinfónica de Chicago . 

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,  Palacio da Ópera da Coruña ou 

Auditorio de Galicia. A través das  súas numerosas xiras  actúan en Viena, “  Spanien   Modern   

Musikfestival”, Nova York,   Merkin Hall da Fundación   Kaufman, Buenos Aires, Teatro   

Metropolitan e Holanda,   Utrech, Dean   bosh,   Amsterdam,   Middleburg e De  Doelen     

Auditorium de Róterdan,  así como  Italia, no Pazo   Ducale de Xénova  .   

Durante 4 anos ,participa do ciclo Atardecer do   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 de 

Vila  Nova de Gaia coa gran   Elisabeta  Matogueiras, a  produción da ópera A  Traviata en 

Forteventura e a  produción multidisciplinar con teatro e danza Don Juan no  inferno, para o 

Teatro Colón na súa cita anual do 31 de outubro . Colabora asiduamente coa Fundación Barrié 

da Coruña e  a 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 , cualificado con 

5  estrelas pola revista Amadeus; 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, compositor e escritor,   Quinito 

Mourelle ,arranxado polo  saxofonista e   clarinetista Roberto Somoza; 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 mundial da   Cantata inspirada no 

poema homónimo do poeta lucense Manuel María. 

Recentemente,  no ano 2020 a Fundación Rogelio Groba edita dous discos máis. De novo co 

Coro de Cámara de Pamplona interpretando a  cantata para coro e orquestra “Rosalía  na 

Catedral” e o último, rexistro do concerto homenaxe celebrado con motivo do  90 aniversario 

do mestre Groba no Teatro Colón da Coruña.  



Durante o ano 2021 retoma os seus compromisos e realiza unha xira polas principais cidades 

galegas así como en diversos espazos galegos na  Xira Xacobea 2021 financiada pola 

Fundación Rogelio Groba en convenio coa Xunta de Galicia ou concertos organizados pola 

Deputación de Pontevedra ou como orquestra residente no Festival Groba e na Sociedade 

Filarmónica da Coruña.  

 

Ademáis dos seus compromisos anuáis, durante o ano 2022 leva a cabo o ciclo Xacobeo en 

Cámara, patrocinado pola Fundación LaCaixa a través da Xunta de Galicia.  

 

A Orquestra de Cámara Galega é unha empresa independente da Fundación Rogelio Groba 

pero comparte a marca coa Fundación Groba para poder levar a cabo actividades 

concertísticas directas. É a principal ferramenta de difusión da obra do mestre Groba.  

 

 

 

 

 

 

 

 


