
Genom ett explosivt och tekniskt bländande 
program med inslag av smärtsamt vackra 
passager, påvisar Duo Daniel sitt fulla potential 
och virtuositet. Med musik av Rachmaninov, 
Debussy och Schnittke får åhöraren smakprov på 
några av de bästa och vackraste musikstycken 
som skrivits under 1900-talet. 
 
Duo Daniel 
Daniel Tengberg och Daniel Hormazábal träffades 
under sin studietid på den prestigefyllda kammar- 
musikutbildningen vid Edsbergs slott i Sollentuna 
och har sedan 2011 tillsammans framträtt på 
scener både hemma i Sverige och utomlands. 
 
Daniel Tengberg, uppvuxen i Vargön, började 
spela cello redan vi tre års ålder. 2009 blev han 
antagen till Edsbergs slott/KMH där han 
studerade för prof. Torleif Thedéen. Han tog sin 
masterexamen 2014 och blev direkt efter 
studierna anställd som alternerande stämledare i 
kammarorkestern Musica Vitae. Tengberg 
framträder regelbundet som solist både i Sverige 
och Europa. Han har även ett brinnande intresse 
för kammarmusik som har lett till samarbeten med 
världsstjärnor som Ivry Gitlis och Midori.  
 
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.


Tillsammans utgör Tengberg och Hormazábal 
”Duo Daniel”. Denna och kommande säsong 
presenterar de ett program med några av 1900 
talets största mästare, Debussy, Schnittke och 
Rachmaninov. 


 
 
 
 
 
 
För bokning vänligen kontakta: 
Rod Moraga 
management@rgma.se 
+46 707 14 47 41 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DUO DANIEL

Cellosonater x 3 
 
Program 
C. Debussy - Sonat för cello och piano i D-moll 
A. Schnittke - Sonat för cello och piano No.1 (1978)  
S. Rachmaninov - Sonat för piano och cello i G-moll, Op. 19 
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