
 
 

Concertinformatie 
Datum: 14 augustus 2022 

Tijd:  15:30 uur 

Uitvoerende Trio Nacedo 
  

 
 
 
Dit concert is een regioconcert van het Orlando Festival 
 
 
Musici: 
 

    LIDIA SIERRA    viool 
    INÉS MORENO   altviool 
    CLARA MUÑ0Z   violoncello 

 

 

Programma: 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
 

 
• Divertimento KV563 in E 

o Allegro 
o Adagio 
o Menuetto, allegretto 
o Andante 
o Menuetto, allegretto 
o Allegro 

 
 

Traditionele Spaanse arangementen 
 
 

• Arrangementen en transcripties door Trio Nacedo: 
o Val de San Lorenzo 
o Los días de la semana 
o Me casó mi madre 
o Ay linda amiga 



Het ensemble Trio Nacedo 
 
Trio Nacedo is opgericht in 2017 in San Sebastián, Spanje. De leden zijn van jongs af aan al ver-
bonden met kamermuziek. In hun concertprogramma’s zoeken ze altijd naar een samenhang in 
thematiek en betekenis, met de bedoeling een relevante artistieke ervaring te presenteren aan 
de hedendaagse luisteraar. 

 
Door de diverse selectie van werken tijdens 
ieder concert, aan de hand van de thematie-
ken ‘humor’, ‘catastrofe en hoop’ of ‘wis-
kunde’, probeert Trio Nacedo tijdens haar 
concerten een intiem verbinden te vinden 
met haar publiek. Ze zijn nieuwsgiering naar 
het ontdekken, verkennen en verspreiden 
van het enorme trio-repertoire van de re-
naissance tot nu. Daarnaast werken ze ook 
graag met levende componisten en probe-
ren ze hun eigen arrangementen voor het 
ensemble uit. 
 
Trio Nacedo heeft les gehad van o.a. Andoni 
Mercero, Lise Berthaud, Claudio Mertínez-
Mehner en Xavier Gagnepain. Daarnaast 
hebben ze ook deelgenomen aan diverse 
kamermuziek competities zoals ‘Jeunesses 
Musicales’ Permanent Competition Spain 
(2017) en de ‘Antón García Abril’ Internati-
onal Competition (2019), waar ze de finale 
behaalde en diverse prijzen in ontvangst 
mochten nemen. 
 
 

Daarnaast voegen de leden een lange lijst aan orkestactiviteiten toe aan hun kamermuziekacti-
viteiten (o.a. SHMF, EUYO, Lucerne Festival en de Vlaamse Opera). Momenteel volgen de leden 
van Trio Nacedo een Master en/of voeren ze onderzoeksprojecten uit aan conservatoria als Ant-
werpen, Freiburg in Breisgau en Genève. 
 
 
Geprogrammeerde concerten in dit seizoen 

 
Datum Ensemble Titel 
02-10-2022 Evgeny Sviridov Bach en zijn collegium 
06-11-2022 ADAM Quartet Ballets Russes 
11-12-2022 Leks Compagnie La Voix Humaine Facetime 
15-01-2023 Les Basses Réunies La nascita del violoncello 
26-02-2023 Oltremontano Trombone Grande 
26-03-2023 Narratio Quartet Schumann en Brahms 
07-05-2023 Joe Puglia Voices of the violin 

 


