


Esteban Belinchón és un actiu i versàtil 
violoncel·lista, amb un repertori de con-
cert que abasta un ampli catàleg d’obres, 
fent un especial èmfasi en la música de 
cambra i el repertori de nova creació. 
Ha estat membre titular de la JONDE 
(Jove Orquestra Nacional d’Espanya) i aca-
demista de l’Orquestra del Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona, i ha col·laborat i tocat 
com a solista amb l’Orquestra Simfònica 
de Castella i Lleó. 
Seguí estudis superiors al Conservato-
ri Superior de Salamanca amb Kennedy 
Moretti i Aldo Mata i cursos de postgrau a 
l’Esmuc de Barcelona amb Luis Claret i el 
Quartet Casals, i s’especialitzà en música 
de cambra amb Chia Chou, pianista del 
Trio Parnassus, i interpretació de música 
contemporània amb el prestigiós conjunt 
internacional Klangforum Wien, a la Uni-
versitat d’Arts Escèniques de Graz (Àus-
tria). 
Ha participat a nombrosos cursos de per-
feccionament, amb mestres de recone-
gut prestigi com Lucas Fels (Darmstädter 

Ferienkurse), Andreas Lindembaum (IM-
PULS), Martin Hornstein, Rudolf Leopold, 
Philippe Müller, Wolfgang Boettcher, Pe-
ter Bruns i Ferenc Rados, entre d’altres, i 
ha participat activament en projectes de 
música contemporània amb reconeguts 
compositors de l’escena internacional 
com Tristan Murail, Rebecca Saunders, 
Klaus Lang, Francesco Filidei, Clemens Ga-
denstätter, Gehrd Kuhr, Beat Furrer i Brian 
Ferneyhoug. 
Resident a Mallorca des de 2017, exerceix 
la docència als conservatoris municipals 
de música de Manacor i Palma, és mem-
bre del Trio Colombram i violoncel princi-
pal de l’Orquestra de Cambra de Mallorca, 
i organitzador de la Trobada de Violoncels 
de les Illes Balears. A més, ha col·laborat 
amb les principals agrupacions de l’illa 
com l’Orquestra de l’Acadèmia 1830, l’En-
semble Tramuntana, l’Ensemble Lumière i 
l Órquestra Simfònica de les Illes Balears.



Invitacions disponibles el dilluns abans 
de cada un dels concerts a Palmacultura

Ricercada primera sopra il 
canto “La Spagna”

Diego Ortiz (1553) 

Caprice núm. 1 

Caprice núm. 5

Caprice núm. 6 

Joseph Marie dall’Abaco (1766) 

Ricercar núm. 1

Ricercar núm. 6

Domenico Gabrielli (1689

Solo per a violoncel del concert per a piano 

John Cage (1958)

Ai limiti della notte 

Salvatore Sciarrino (1979) 

Ägäische eisberge

Klaus Lang (2006) 

Canto rural (estrena)

Nacho Brasa (2017) 

Ricercando nella memoria 
dell’Amore (estrena)

Xavier Gelabert (2020)

Pou (estrena) 

Llorenç Prats (2020)




