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Walkiria Izaguirre ,  pianista veneçolana radicada a Viena (Àustria) i  recentment guanyadora del primer
premi als concursos internacionals “Grand Prize Virtuoso Viena” 2022, “Grand Prize Virtuoso Rome” 2021 i
del segon premio al “Canadian International Competition” 2022. Va començar la seva educació musical a
primerenca edat a Caracas, Veneçuela. Des del 2010 fins al 2018 Walkiria va realitzar estudis al
Conservatori de Música i Arts Dramàtiques Prayner a Viena amb Joo Ann Koh i posteriorment a l ’Acadèmia
Internacional de Música Aquil les Delle Vigne a Coïmbra. Actualment rep regularment classes magistrals
amb Andrzej Jasinski a l ’Acadèmia del Ridotto i amb Giuseppe Devastato a l ’Acadèmia Musicale Europea a
Itàlia. Ha realitzat classes amb Eduardus Halim (últim alumne de Vladimir Horowitz) a Nova York, amb
Dmitri Bashkirov a Aachen i amb Marilyn Engle a Coïmbra, entre d’altres. El 2013 va guanyar el segon premi
al Concurs Internacional Joves Talents a l ’Equador. El mateix any va ser convidada a participar al Festival
Joves Pianistes de l ’Estat Aragua a Maracay, Veneçuela. Walkiria ha actuat com a solista a diferents ciutats
de Veneçuela, Xile, Àustria, Estònia, Espanya, Alemanya i Holanda; i  també ha tocat en diversos formats de
música de cambra com Amadeus Quintet (Veneçuela), Aligatissimo Ensemble (Japó-Àustria) i  com a duo amb
el violinista Martin Lehnfeld (Wiener Symphoniker). El 2016 va actuar com a solista amb la International
Vienna Orchestra sota la batuta del Mestre Robert Lehrbaumer (Festival Geras Klingt a Geras, Àustria).
Apareix regularment en famosos festivals i  cicles: Festival Internacional de Música Alion Baltic (Tall inn,
Estònia), festival de piano Clavicologne (Aachen, Alemanya), Palau Rioja, Fundació “Padre Kepa Bilbao” (Viña
del Mar, Xile),  World Piano Meeting (Coimbra, Portugal) ,  etc. El 2020 va signar un contracte exclusiu amb ell
reconegut segell austríac Gramola Rècords, que va produir el seu àlbum debut de sonates de Beethoven.
Els seus propers projectes inclouen recitals de música de cambra i com a solista a Àustria, Alemanya, Itàlia,
Veneçuela, Espanya, Turquia i USA.
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* L. v. Beethoven: Sonata núm. 30, op. 109

 

Vivace ma non troppo-Adagio espressivo / Prestissimo
Gesangvoll, mit innigster Empfindung / Andante molto cantabile ed espressivo

 

* J. Haydn: Andante amb variacions en fa menor, Hob. XVII núm. 6
 

* F. Liszt: “Vallée D‘Obermann”
 

* A. Ginastera: "Danzas argentinas", op. 2
 

Danza del viejo bollero / Danza de la mosa donosa / Danza del gaucho matrero


