CURRÍCULUM LÍTORE QUARTET
Lítore Quartet es centra en l’estudi i la difusió del repertori per a quartet de saxòfons, que inclou
des de transcripcions fins a música de compositors actuals, passant per obres del seu repertori
clàssic.
El quartet està composat per Jaime Estévez Moreira (saxòfon soprano), Sira Pellicer Faus
(saxòfon alt), Hugo Lomba Fernández (saxòfon tenor) i Miquel Flores i Mula (saxòfon baríton), i
està establert a Palma (Mallorca, Illes Balears).
Lítore Quartet neix al 2019 sota les directrius de Beatriz Tirado al Conservatori Superior de
Música de les Illes Balears (CSMIB), i la seva trajectòria professional comença oferint concerts al
cicle MSS Autumn Series, i participant també al Mallorca Saxophone Festival 2020.
La formació ha treballat amb professionals com Daniel Gauthier, Carl Emmanuel Fisbach o David
Brutti. Actualment, el quartet treballa amb Xabier Casal, membre de Fukio Saxophone Quartet.
Entre els seus guardons destaquen el Premi Art Jove 2020 (Palma 2020), el tercer premi al
concurs King’s Peak International Music Competition (EEUU 2021), el primer premi al Concurs de
Música de Cambra Ciudad de Ávila (Ávila, 2021), i el primer premi al XXIV Pòdiums de Música de
Cambra (Sant Joan de Vilatorrada, 2021), a més de la seva col·laboració amb institucions com
Celler Tianna Negre (Binissalem, 2020) o la Fundació Pilar i Joan Miró (Palma, 2020).
També ha participat en numerosos festivals com són Concerts a l’horitzó 2020 (Palma, 2020), III
Festival Internacional de Música de Cambra de Mallorca (Mallorca, 2020), Cicle de Música a la
Cambra Can Balaguer 2020 (Palma, 2020), SineuSax 2020 (Sineu, 2020) i Palma Clàssica (Palma,
2021).
Actualment, Lítore Quartet també realitza un treball en tècnica escènica i dinàmiques de grup
amb el fisioterapeuta especialitzat en arts escèniques Carles Expósito de Fisio Taddeo.

Per més informació visiteu la nostra pàgina web: www.litorequartet.com
Cerqueu-nos a les xarxes @litorequartet!

