
Trio Skandinavia bjuder på ett mångfacetterat 
program som visar på det bästa från både den 
moderna och klassiska triorepertoaren. Från det 
svenska stjärnskottet Albert Schnelzers Predatory 
Dances med influenser av hårdrock, tv-spel och 
balkan, till Brahms stora och vackra ungdomsverk 
som innefattar allt från sårbara melodier, 
blixtrande passagespel och en storslagen final! 
Programmet avslutas med Ravels Pianotrio i a-
moll som tar fram det bästa av impressionismen, 
blandat med tillbakablickar ur musikhistorien samt 
en dansant scherzo-sats. 
 
Trio Skandinavia har på kort tid etablerat sig som 
en av Sveriges mest lovande 
kammarmusikensembler. Några höjdpunkter 
under det senaste året har varit konserter i 
Hindsgavl Kammarmusikfestival, deltagande i 
Trondheim International Chamber Music 
Competition/ Festival och en konsert i 
Grünewaldsalen i Stockholms Konserthus. 
 
Daniel Hormazábal tillhör Sveriges mest 
intressanta och framgångsrika unga pianister. Han 
debuterade som solist 2013 med Beethovens 
femte pianokonsert tillsammans med Kungliga 
Musikhögskolans symfoniorkester, under ledning 
av Simon Crawford-Phillips. Daniel framträder 
som solist och kammarmusiker runt om i Sverige 
och Europa och har även turnerat i Nordamerika. 

Amalie Stalheim fick sina första cellolektioner när 
hon var 6 år gammal vid Bergens Kulturskola och 
fortsatte sedan sina studier vid Barrat Dues 
Musikinstitut. Som solist har Amalie framträtt med 
Bergens Filharmoniska Orkester, Gävle 
Symfoniorkester, Südwestdeutches 
Kammerorkester, Kungliga Musikhögskolans 
Symfoniorkester samt ertalet mindre orkestrar 
runtom i Sverige och Norge.


Kern Westerberg debuterade som solist med 
Danmarks Radios Symfoniorkester som 12-åring 
och har sedan dess framträtt med bl.a. Danmarks 
Underholdningsorkester, Aarhus Symfoniorkester 
Det Danske ungdomsensemble och Edsbergs 
Kammarorkester. Han har turnerat och framträtt i 
länder runt om Europa, Israel och Kina. 
 
För bokning vänligen kontakta: 
Rod Moraga 
management@rgma.se 
+46 707 14 47 41 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TRIO SKANDINAVIA

Triorepertoarens bästa 
 
Program 
A. Schnelzer- Predatory Dances 
J. Brahms - Pianotrio i H-dur 
Paus 
M. Ravel - Pianotrio
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