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Programa 

 

Trio Élégiaque núm. 1 en sol menor            S. Rakhmàninov 

 

 

Trio en La menor op. 50                                 P. I. Txaikovski 

 

 

 



 

Trio Ludwig 

Abel Tomàs, violí 

Arnau Tomàs, violoncel 

Hyo‐Sun Lim, piano 

 

Creat l'any 2009, el Trio Ludwig està considerat com una de les formacions de cambra 

més excel·lents de l'actualitat. 

Està format pels germans Abel Tomàs al violí i Arnau Tomàs al violoncel, fundadors i 

membres del famós Quartet Casals i la pianista Hyo-Sun Lim, guanyadora de nombrosos 

concursos internacionals entre els quals cal destacar el “Reina Elisabeth” de Brussel·les, 

i amb llarga experiència en la música de cambra. 

 

El trio té com a vocació principal aprofundir en l'obra de Beethoven. A més d'haver 

interpretat la integral dels seus trios en diverses ocasions, ha enregistrat un primer CD 

amb els Trios op.1 nr.1 i l'op.97 “Archiduc” i un segon enregistrament amb el Triple 

Concert amb l'Orquestra Simfònica de la Corunya , dirigida per Víctor Pablo Pérez, 

produccions que van obtenir la “E” que la Revista Scherzo atorga mensualment als discos 

considerats excepcionals. 

 

El Trio ha actuat a nombroses sales i festivals tant a Europa com a Àsia, entre les quals 

destaquen la Liederhalle de Stuttgart, Rosengarten de Manheim, Konzerthaus de 

Freiburg, Festival Internacional d'Orlando (Holanda), Pòrtic de Zamora, Palau de la 

Música Catalana , Auditori de Barcelona, Auditori de Girona, Auditori Nacional de 

Madrid, Auditori de Saragossa, Auditori ADDA d'Alacant, Festival de Cadaqués, Música-

Musika de Bilbao, Teatre Jovellanos a Gijón i LG Arts Center de Seul (Corea), a més 

d'interpretar com a solistes el Triple Concert de Beethoven amb l'Orquestra Simfònica 

de Tenerife amb el Mto. Victor Pablo Pérez, l'Orquestra Simfònica del Vallès amb el Mto. 

Rubén Gimeno i la Simfònica d'Euskadi amb el Mto. Carlo Rizzi, en el marc de la Quinzena 

Musical de Sant Sebastià. Amb aquesta mateixa obra, el Trio va realitzar una extensa 

gira per Alemanya i Espanya durant la tardor del 2018 amb la SWR Symphonieorchester 

dirigida per Eliahu Inbal, collint una gran recepció per part del públic. 

 

A la temporada 19/20, van actuar a Corea, concretament al Seoul Arts Center (concert 

retransmès per la cadena de televisió KBS) ia la Universitat Kaist de Daejeon, a més de 

participar a la Marató Beethoven de l'Auditori de Barcelona que es va celebrar al gener 

del 2020, entre altres compromisos. El desembre del 2021 entre altres projectes realitzen 

una gira per diverses ciutats espanyoles. 


