José Manuel Álvarez Losada
Després d’aconseguir importants premis com a violinista en els concursos
internacional Joaquín Rodrigo (Madrid, 2004), Primer Palau (Barcelona,
2006) i el XLI Curs Internacional de Música a Compostel·la (Santiago, 1998),
entre altres, començà una intensa activitat artística que l’ha duit a actuar als
principals auditoris d’Alemanya, Àustria, Espanya, França, Holanda, Itàlia,
Japó, el Regne Unit, la República Dominicana i Suïssa, així com a participar en
diversos festivals i cicles: Lucerna, Bolzano, Salzburg, Mirarte (Bari), Camerata
Musicale Salentina (Lecce), Ateneo Musica Basilicata o el XXIII Cicle de
Cambra i Polifonia de l’Auditori Nacional de Música de Madrid.
Com a solista ha actuat amb diverses orquestres, entre les quals destaquen els
concerts que ha duit a terme amb l’Orquestra de Ràdio Televisió Espanyola,
amb l’Orquestra Reial Filharmonia de Galícia i amb l’Orquestra Simfònica de
Balears. Així mateix, ha enregistrat per a TVE, RNE i Catalunya Música.
Com a músic de cambra és membre fundador del quartet de corda Música en
Compostela, conjuntament amb Agustín León Ara, Enrique Santiago i Pedro
Corostola.
Ha estat membre de diverses orquestres, com l’Orquestra de Cambra Joaquín
Rodrigo, l’Orquestra Jove Gustav Mahler i l’Orquestra Simfònica de Galícia.
També ha col·laborat amb la Reial Filharmonia de Galícia, l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i l’Orquestra de Cadaqués.
Álvarez Losada va néixer a Ourense i tingué com a professors principals Gaiané
Pogossova (Oviedo), Agustín León Ara (Barcelona) i Maighread McCrann
(Viena). Finalitzà els estudis amb el premi extraordinari del Conservatori
d’Ourense (violí), el premi extraordinari de fi de carrera del Conservatori
Superior de Música de Barcelona (en les especialitats de violí i de música de
cambra) i el postgrau amb la qualificació final de matrícula d’honor per la
Universitat de Música i Arts Escèniques de Graz (Àustria).
Actualment compagina l’activitat artística amb la docència al Conservatori
Superior de Música de les Illes Balears, on és professor titular de violí.

