
 

 

Takahiro Kido & Yuki Murata 
tại LIÊN HOAN ÂM THANH HÀ NỘI 2012 

- Một dòng nhạc đặc sắc mang đậm chất thể nghiệm/ambience/cổ điển - 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
 6.4.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00 – 23:30 Thứ Sáu 13.4.2012 tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam  
 
Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tham gia Liên hoan Âm thanh Hà 
Nội 2012 với cặp song tấu trẻ của Nhật Bản, Takahiro Kido & Yuki Murata trong ngày 
đầu tiên của Liên hoan tại Hà Nội vào thứ Sáu, 13.4.2012. 
 
Kido & Murata đều là thành viên của ban nhạc tân cổ điển/post-rock “Anoice”. Các 
album nhạc của họ được hãng “Important Records” của Mỹ phát hành và được fan đam 
mê âm nhạc cũng như các nghệ sĩ huyền thoại như Sonic Youth (Mỹ) và MONO (Nhật 
Bản) đánh giá cao. 
 
Các dòng nhạc của họ pha trộn giữa thể nghiệm và ambience với các nhạc cụ cổ điển 
như piano và guitar, dẫn dắt khán thính giả đến một trải nghiệm tuyệt vời trong chuyến 
du hành âm nhạc. 
 
Trong phần đầu chương trình, song tấu Kido & Murata, sẽ trình diễn các tác phẩm của 
riêng họ và của ban nhạc Anoice, với sự hỗ trợ của Kenichi Kai (Laptop/điện tử), tiếp 
theo sẽ là các tiết mục của Trí Minh và Michael Moller (Đan Mạch), Sweet Susie & 
Manni Montana (Áo). 
 
Chúng tôi hy vọng, với nỗ lực nhiệt tình của Giám đốc Liên hoan, nghệ sĩ Trí Minh và hỗ 
trợ từ các nhà đồng tổ chức và tài trợ, trong đó có Onion Cellar, Liên hoan Âm thanh Hà 
Nội 2012 sẽ là một sân chơi tuyệt hảo để trải nghiệm sự đa dạng âm nhạc cho tất cả 
khán thính giả yêu âm nhạc của Hà Nội. 
 
Vé của Liên hoan đang được bán với giá 100.000 đồng tại Aga Shop (39 Hàng Bài, 
Hoàn Kiếm), Viện Goethe Hà Nội (56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình) và tại Trung tâm 
Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (27 Quang Trung, Hoàn Kiếm). Quý Vị và các 
bạn cũng có thể mua vé vào đêm biểu diễn, tại lối vào Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. 
Thông tin chi tiết về Liên hoan Âm thanh Hà Nội 2012 có tại www.hanoisoundstuff.vn và 
www.jpf.org.vn      
 
Mọi câu hỏi liên quan đến nghệ sĩ Nhật Bản và đăng ký phỏng vấn, xin liên hệ:  
Ms. Nhã (máy lẻ 115) / Ms. Hương (Máy lẻ 106) / Mr. Yoshioka (0123-384-4138)  
Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam 
27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam       ĐT 04 3944 7419    www.jpf.org.vn 



 

 

■ Thông tin về hòa nhạc: 
 
Tên nghệ sĩ Nhật Bản: 
 Takahiro Kido & Yuki Murata 
 
Thời gian biểu diễn: 19:00 – 23:30 Thứ Sáu, 13.4.2012 
 *Song tấu Nhật Bản sẽ biểu diễn tiết mục của họ từ 20:30 – 21:30 
 
Địa điểm biểu diễn: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam 
 1 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
 
Tên các nghệ sĩ cùng tham gia biểu diễn trong chương trình: 
 Trí Minh & Michael Moller (Việt Nam, Đan Mạch) 
 Sweet Susie & Manni Montana (Áo)  
 
■ Thông tin về vé: 
 
Giá vé: 100,000 VNĐ 
 
Địa điểm bán vé: 
 Aga Shop (39 Hàng Bài, Hoàn Kiếm) 
 Viện Goethe Hà Nội (56-68 Nguyễn Thái Học, Ba Đình)  

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (27 Quang Trung, 
Hoàn Kiếm) 

 
■ Tiểu sử nghệ sĩ Nhật Bản: 
 
Takahiro Kido 
Kido là một nhạc sĩ hiện đang sống tại Tokyo, Nhật Bản. Anh sáng tác và điều hành ban 
nhạc post-rock Annoice và phát hành các album thành công của ban nhạc với Important 
Label và Ricco Label. Âm nhạc của anh là một sự kết hợp xuất chúng của nhiều nhạc cụ cổ 
điển gồm piano, violin, viola, organ và guitar, … với một chút nhạc điện tử. Anh cũng đã phát 
hành 5 album độc tấu qua các hãng PLOP và Ricco Label. Anh cũng biểu diễn với các ban 
nhạc RiLF (ban nhạc luân phiên với ca sĩ Calu từ Matryoshka và các thành viên của Anoice) 
và mokyow (một ban nhạc ba thành viên với Takahiro Matsue và Tadashi Yoshikawa) và cru 
(một nhóm với Yuki Murata) từ 2007. Anh cũng đã xuất hiện trong phim rùng rơn của Nhật 
Bản Mutant Girl Squad. 
website - www.fleursy.com/takahirokido 
 
Yuki Murata 
Murata là nghệ sĩ piano, nhạc sĩ và chuyên gia lập trình âm thanh tại Saitama, Nhật Bản. Cô 
thường được biết đến với tư cách là thành viên của ban nhạc tân cổ điển/post-rock Anoice. 
Cô đã học rất nhiều phong cách piano từ khi còn nhỏ và đã nhận được rất nhiều giải thưởng 
tại các cuộc thi piano. Các bạn có thể thưởng thức tiếng đàn piano đặc biệt, mượt mà và ấm 
áp của cô ở hai album ngẫu hứng “Films” và “Home”.  
Website: http://fleursy.com/yukimurata/ 



 

 

■ Một số link nhạc tham khảo: 
 
Tên track:  drops 
Album: The Black Rain (2012) 
Ban nhạc: Anoice 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=zgQyEVfhCoY 
 
Tên track: Oranges & Lemons 
Album: Fairy Tale (2011) 
Nghệ sĩ: Takahiro Kido 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=GQ65uphWC8A&feature=player_emb

edded#! 
 
Tên track: The Hill Nobody Knows But Me 
Album: Films (2009) 
Nghệ sĩ: Yuki Murata 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=TuMWUTOpXzY&feature=player_emb
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