
Gabriel  López
Nace en Fene en 1980. Ós oito os comeza os seus estudos de Solfexo co profesor lez, continuando
a súa n musical no Conservatorio Profesional de sica de Ferrol, onde inicia a súa carreira stica
ós once dirixido por Ricardo Blanco. Conclúe o seus estudios en el Conservatorio Superior de sica de A

a baixo a n de Natalia Lamas.
Durante o seu odo de n obtén as ximas calificaciónss e galardóns: cula de Honra nos
cursos 7º, 9º e 10º e Premio Extraordinario nos graos Elemental, Medio e Superior.

Participa en menes de relevancia, entre os que cabe destacar o Concurso Internacional Infanta Cristina en
1996 e 2002. En 1999 obtén o primeiro premio no II Concurso Rexional Club utico de para xoves

rpretes e no II Certame Galego de Xoves Concertistas. Recibe o segundo premio na especialidade de sica
de mara outorgado polo Departamento de Xuventude da Xunta de Galicia que lle supuxo la n dun
CD. No I a da sica Nova (2000) prémiase con dous recitais e a n dun CD na especialidade de Xoves
Concertistas.
Ó mesmo tempo realiza numerosos cursos de cnica e n stica, destacando os impartidos por
Natalia Lamas, Guillermo lez, nico Codispoti, Luiz de Moura, Ricardo Descalzo, Josep Colom, Lazlo
Gymesi, Eulalia , entre outros.

A súa actividade como concertista se inician coa n entre 1992 e 1998, en tódolos actos organizados
polo Conservatorio Profesional de sica de Ferrol. Posteriormente intervén no Ciclo de Novos rpretes da

n Caixa Galicia, asi como no Ciclo de Concertos da n Pedro Barrie de la Maza. Entre os seus
concertos destacan os ofrecidos en diversas ocasións no Casino Cultural de Madrid nos que obtén unha
sobresaliente acoxida por parte do blico; no Teatro a de Castro da a; o ofrecido na Casa de Galicia
(Madrid); na cidade de Granada e en diversos puntos da a galega e española.

Entre decembro de 2006 e xaneiro de 2013 realiza as grabacións de sendos discos cos saxofonistas Alejandro
Cimadevila, Jorge a Rojo, co fagotista David Novelle, co clarinetista Emilio Alonso n o
contrabaixista Antonio Romero Cienfuegos e trombonista Mateo Naval, o que fai que sexa un músico moi
completo no ámbito camerístico.

Entre os seus ltimos eventos conta coa participacion no Xacobeo Classics ofrecendo unha Master Class con
Thomas Hampson, ademáis de diversos concertos co calrinetista Josep Fuster, o violinista Javier Cedrón ou
barítono Borja Quiza entre outros. Tamén conta coa oportunidade de traballar con figuras da talla de Celso
Albelo, Irina Lungu ou maestro Daniel Oren en colaboracion coa Asociacion Amigos da Opera da a.
Participa no Ano da Musica e no ciclo Galicia Classics, xunto ó Quinteto de metais e con
"Hércules Brass" nun concerto organizado en decembro do pasado ano.

En febreiro de 2012 interpreta o Concerto para piano e orquestra n°5 en Mi b Mayor Emperador de L.V.
Beethoven en diversas cidades de Galicia, xunto a la Orquesta Gaos no que obtén unha gran acollida por parte
do blico presente. En decembro dese mesmo ano interpreta o concierto para piano e orquestra en do Maior
de Leroy Anderson xunto á Banda Municipal de Música da Coruña e posteriormente coa Banda do CMUS
Profesional da Coruña baixo a dirección de Julio Cabo Messeguer.

Forma, xunto a Marcos o zquez, o o de n e Piano Brillance co que realizan concertos por
toda a a galega. Na actualidade é profesor, por n, no Conservatorio Profesional de sica da

a, onde reliza as labores de profesor da especialidad e pianista acompañante.

Programa

PRIMEIRA  PARTE

*  Preludio  e  fuga  en  si  b  m  (Clave  bien  temperado  I)       J.S  Bach

*  Estudio  Trascendental  N° 10  en  Fa  m  Allegro  molto agitato   F.  Liszt

*  Sonata  Reminiszencia en  La  m   N.  Medtner

*  Le  Festin d´Esope
C.  V.  Alkan

SEGUNDA  PARTE

*  Cuatro  Estampas  Andaluzas
J.  Rodrigo

-‐ El  vendedor  de  Chanquetes
-‐ Crepúsculo  sobre  el  Guadalquivir
-‐ Seguidillas  del  Diablo
-‐ Barquitos  de  Cádiz

*  Quejas  ó  la  Maja  y  el  Ruiseñor  (  Goyescas  )   E.  Granados

*  Sonata  N°2  en  Si  b  m  (1931) S.  Rachmaninov


