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Nascut a Sète (França) al 1975, Luc-Olivier Sánchez comença els seus estudis de piano al
conservatori nacional de Montpeller a la classe de S. Campbell, prossegueix igualment els
estudis de música de cambra, acompanyament, escriptura i composició. Així, obté els primers
premis amb les felicitacions del jurat.
Al 1994, Luc-Olivier Sánchez és admès al Conservatori Superior de Música de Paris, a la classe
de J.Rouvier, complimentant la formació amb master-classes de D.Merlet, J.F. Heisser , i
E.Indjic a la Schola Cantorum. Aquest últim mestre destacarà d’ell « una profunda sensibilitat
musical alhora de la seva justesa sonora ». Paral.lelment segueix també les classes de repertori
accompanyant les master-classes de cant de Andréa Guiot i de Mady Mesplé.
Obté així el primer premi de piano del Conservatori Superior de París al 1995. Uns mesos més
tard viatja a Londres per estudiar a la Guildhall School of Music and Drama seguint les masterclasses
de E. Leonskaia, L. Fleisher i P. Badura-Skoda. Ja de retorn a França, i mogut pels seus
orígens, s’especialitza en música espanyola (Albéniz, Turina, De Falla, Granados, Mompou...),
així com en música francesa del segle XX (Ravel, Debussy, Fauré...). Segueix el seu
perfeccionament als cursos de l’Acadèmia Internacional de Flaine (França) amb la pianista
Mireille Faye Mora, la qual fou alumna de Rosa Sabater i Frederic Mompou. Des d’aleshores ha
estat guardonat amb el primer premi en els concursos internacionals de piano d’Alemanya
(Sarrebruck), i Estats Units (Baltimore). Els membres dels jurats el qualifiquen d’ “alquimista
de les sonoritats”, “poeta romàntic”,Paul Baduro-Skoda diu “un temperament fogós del més alt
calibre internacional, la seva força de joc resideix en el mestratge tècnic d’interpretacions molt
estudiades”.
Music complert, Luc-Olivier Sánchez es interpret creador de la obra “de ciel et terre” del centre
de musica actual “grame” de Lyon. Es regularment invitat a participar en jurats de concurs de
conservatoris de música francés com Montpellier, Bordeaux, Caen... Ha actuat com a solista
així com en diferents formacions de música de cambra a França, Anglaterra, Marroc, Estats
Units, Àustria, Malta, Itália. Del 2003 al 2009 és el pianista acompanyant del Cor Nacional del
Principat d’Andorra. 
Al 2008, estrena com a pianista de l'obra de teatre "La Maternitat d'Elna”, basada
en l'obra homònima d'Assumpta Montellà, dirigida per Josep Galindo i amb dramatúrgia de
Pablo Ley. En aquesta obra comparteix escenari amb la reconeguda actriu i cantant Rosa
Galindo. La Maternitat d'Elna va ser representada, a la tardor de 2008 al Museu Memorial del
Exili, a La Jonquera, a la "Temporada Alta de Teatre" de Girona i també al Teatre CLUB
CAPITOL de Barcelona als mesos de febrer i març del 2009, on varen rebre excel·lents crítiques
i acceptació del públic. Actualment continua en gira per diferents municipis de Catalunya. Desde que 
resideix a Catalunya, ha acompanyat les sopranos Anna Feu i Maria Teresa Vert, el violonchel.lista J.B. 
Texier, el fagotista T. Greaves entre d'altres.
En el marc del festival GREC '09, Luc-Olivier Sánchez participa com a actor, pianista i director
musical de l'obra "La Ruta Blava", al teatre Romea. Adaptació teatral del quadern de viatge de
Josep Maria de Sagarra dirigida per Josep Galindo i amb dramatúrgia de Pablo Ley, on
treballa amb els actors Manel Dueso, Jordi Martinez Rosa Galindo i Jordi Banacolocha, entre d'altres.
Actualment prepara l'espectacle de teatre musical "Molls i Bemolls" de la Companyia "El
Somni de Copèrnic", que s'estrenarà al més de Novembre de 2009 a Sabadell i d'on, juntament
amb el cantant i director coral Toni Santiago, és cofundador. A més d'aquest últim, l'equip
artístic està format per sis cantants més de reconeguda trajectòria i formació en diferents
àmbits de la música vocal.


