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Resideix a Madrid, on és organista titular de la Basílica 
Cerro de los Ángeles, de l’Església de Santa Cruz i de la 
Capella del Colegio del Pilar. Compagina la seva carrera 
com a organista amb l’activitat acadèmica amb l’objectiu 
de promoure la música d’orgue i el seu ric patrimoni 
cultural.

A nivell acadèmic, és doctora en Musicologia, Arts 
Musicals i Orgue per la Universitat de Houston i té un 
màster en Música i Orgue per la Universitat de Boston, 
on fou organista associada. Va cursar la llicenciatura en 
Teologia a la Universitat Yonsei de Seül i un màster en 
Litúrgia a la Universitat de Hanshin de Seül.

Com a organista gaudeix d’un gran reconeixement 
internacional fruit del seu treball com a organista titular 
a Cambridge (Massachusetts), a Martinez (Califòrnia), 
a la Catedral Episcopal de Filadèlfia i als Arquebisbats 
Catòlics de Houston i Galveston. Una carrera que ha 
compaginat amb concerts com a solista arreu del 
món (Estats Units, Canadà, Suïssa, Bèlgica, França, 
Finlàndia, Xina). Pel seu virtuosisme, per la seva precisió 
tècnica i pel seu mestratge musical, ha aconseguit 
el beneplàcit unànime de crítica i públic.

Ha fundat i dirigeix els conjunts Le Clair i Stainer 
Ensemble dedicats a la música de cambra europea dels 
segles xvii i xviii. Recentment, també, ha fundat l’Ensemble 
SoRi centrat en el repertori de concerts per a violí i 
orquestra, que ella transcriu per a orgue i violí.
Més informació: www.riyehee.com

Dissabte 7 d’agost de 2021, a les 21h

PROGRAMA

Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Passacaglia

Claude Balbastre (1724-1799)
Canonnade 

Eugène Gigout (1844-1925)
Toccata in B Minor 

Dudley Buck (1839-1909)
Concert Variations on The Star-Spangled Banner  

Charles-Marie Widor (1844-1937)
IV. Adagio from Symphonie V in F Minor 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Prelude and Fugue in A Minor  

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Passacaglia and Fugue in C Minor 


