
Daniel Hormazábal tar publiken igenom en 
musikaliskt resa mellan Spanien och Sverige.  
Albeniz och Stenhammar var två oerhört 
inflytelserika kompositörer som det dessutom 
finns mycket att berätta om gällande deras 
betydelse för respektive lands musikhistoria. 
Iberiasviten, hyllad av både Debussy och 
Messiaen speglar Spaniens splittrade landskap 
och musikaliska tradition ur en impressionistisk 
synvinkel och är ett av pianolitteraturens mest 
krävande verk.  
 
Stockholmsfödda Stenhammar var på sin tid 
Sveriges största musikpersonlighet och endast 19 
år gammal skrev han denna sällan spelade sonat i 
G-moll. Detta var hans första stora pianoverk som 
verkligen etablerade Stenhammars tonspråk och 
satte tonen för vad som skulle bli en lång och 
viktig karriär inom svensk musikhistoria. 
 
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. Hormazábal har även 
framträtt som solist och kammarmusiker i länder 
som USA, Kanada, Italien, Frankrike och Tjeckien.


Daniels musikaliska resa började då han som 11-
åring av en ren tillfällighet råkade höra en elev 
spela piano i mellanstadieskolan. Fascinerad och 
tagen bestämde han sig där och då för att bli 
pianist. Sedan dess har han tagit sig hela vägen 
från kommunala musikskolan i Upplands Väsby, 
via Södra Latins gymnasium, till Kungliga 
Musikhögskolan, där han 2011 blev antagen som 
enda elev till masterprogrammet i piano, och 
senare avancerade påbyggnadsstudier vid 
Edsbergs slott under prof. Mats Widlunds 
mentorskap. Han har varit finalist i ett flertal 
tävlingar både som solist och kammarmusiker. 
Han tilldelades bl.a 2:a pris i Ljungrenska tävlingen 
för unga musiker och var även finalist i tävlingen 
Ung och Lovande med sin ensemble Trio 
Skandinavia. 


Hormazábal är en modern klassisk musiker som 
redan är förankrad hos den traditionella 
konsertpubliken. Han har ett stort intresse av att 
väcka den yngre generationens intresse för 
klassisk musik. 
 
För bokning vänligen kontakta: 
Rod Moraga 
management@rgma.se 
+46 707 14 47 41 
 
www.rgma.se 

DANIEL HORMAZÁBAL

Från Sevilla till Stockholm 
 
Program 
Isaac Albeniz - Iberia bok 1 & 2 
Paus 
Wilhelm Stenhammar Sonat nr 4 i Gmoll
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