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Hon Ho-Nam, Hong Kong
 
Hirokazu Sato (1966) ..........................................  Banquet under cherry blossoms 
Manuel M. Ponce (1882-1948) .........................  Sonata Clásica
Yoko Kanno (1963) ..............................................  Hana wa Saku (Flowers will bloom) 

Eleanor Kelly, Anglaterra
 
Carmen Guzmán (1925-2012) ..........................  Dedicatoria
Teresa de Rogatis (1893-1979)  .......................  Sonatina, II & III
Otilie Suková (1878-1905) .................................  Ukolébavka,  Humoreska *
Quique Sinesi (1960) ..........................................  Cielo Abierto 

*arr. E. Kelly

5 de maig 2021
SEU UNIVERSITÀRIA DE CALP 

19:00 h. Partida Casa Nova 1M



Hon Ho Nam va començar a estudiar 
guitarra clàssica a l’edat de dinou anys. 
Hon es va graduar a Hong Kong Baptist 
University amb una llicenciatura en estudis 
musicals en l’especialitat d’interpretació de 
guitarra. També li va ser atorgat un ATCL en 
interpretació de guitarra i un certificat de 
grau 8 en guitarra elèctrica i teoria musical.

Com a intèrpret actiu en diferents aspectes, 
Hon ha participat i rebut classes magistrals 
de Meng Su, Meng-Feng Su, Irina Kulikova, 
Iliana Matos. També ha actuat a Hong 
Kong amb regularitat, en la “2014 Guitar 
Collection” i en “Musco 2016 i 2017”. A més 
dels esdeveniments locals, Hon va participar 
en una gira d’intercanvi i va actuar a 
Dunhuang, Lanzhou i Yunnan com a artista 
convidat.

Guitarrista clàssica de Liverpool, Regne Unit. 

En començar els estudis universitaris en 
música (BA) a Liverpool l’any 2013, Eleanor 
va rebre una beca d’interpretació i també 
va començar a estudiar guitarra amb 
Zoltan Katona. El 2016 es va graduar amb 
First Class with Honours i va completar 
mòduls de rendiment avançat, composició 
avançada, anàlisi, estètica i la tesi de 
llicenciatura en guitarra flamenca. 

Entre els anys 2015-2019, va ser directora 
musical de la Societat de Guitarra de 
Liverpool, en la qual va dirigir el conjunt de 
guitarra de la societat i va organitzar classes 
magistrals amb Berta Rojas, Johannes 
Moller, Rafael Serallet i Katona Twins, entre 
d’altres. 

Eleanor ha actuat recentment en el Festival 
Internacional de Guitarra de Gran Bretanya 
i en l’Angel Field Festival, on ella i el quartet 
de cordes Woodside van estrenar Luces 
y sombras de la compositora Claudia 
Montero, guanyadora d’un premi Grammy 
Latino.

Hon Ho-Nam, Hong Kong Eleanor Kelly, Anglaterra
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