
Sơ lược tiểu sử nghệ sĩ

Osamu Matsumoto [Nhạc sĩ sáng tác, nhà biên soạn nhạc, nghệ sĩ kèn trombone]

Matsumoto, một trong những đại diện của Jazz Nhật Bản, đã 
học kèn trombone với một số thầy như Kurt Putzke, Tsunori 
Sakamoto tại Học viện Âm nhạc Musashino (Musashino 
Academia Musicae). Ông tham gia biểu diễn cùng với nhiều 
big band danh tiếng như “Mori Toshio & the Blue Coats 
Orchestra”, “Nobuo Hara & the Sharps & Flats” và “Tokyo 
Union”. Với tư cách là nghệ sĩ độc tấu, ông biểu diễn cùng với 
các nghệ sĩ nhạc jazz như Yosuke Yamashita (piano), Kazumi 
Watanabe (guitar), Akira Sakata (sax) và Takeshi Shibuya 
(piano), và cũng tham gia biểu diễn tour ở Nhật Bản cho 
George Russell (Lydian Chromatic Concept) và Natalie Cole 
(vocal) với tư cách là nghệ sĩ độc tấu và chỉ huy. Ngoài ra, ông 
không chỉ chơi kèn trombone trong album “Romanesque” của 

Watanabe và “Field of Grooves” của Yamashita, mà còn đóng góp vai trò như một nhạc 
trưởng và nhà biên soạn nhạc cho các album này. Hiện nay ông là thành viên của nhiều 
dàn nhạc, ban nhạc khác nhau như “Takeshi Shibuya Orchestra” & “EM Band”.
Các album nhạc đã được phát hành của Matsumoto gồm “WAFU” (2002) & “AOKI-
SORA-NI-MIMODAETE” (2005). Ông cũng tiếp tục làm việc với nhiều nghệ sĩ khác 
nhau như nhạc công phòng thu, nhà biên soạn, đạo diễn âm nhạc cho sân khấu và nhạc 
nền cho phim. 
Các tác phẩm kinh điển bất hủ như “Rhapsody in Blue” (G. Gershwin), “Bolero” (M. 
Ravel) & “Pictures at an Exhibition” (M. Mussorgsky) đã được ông biên soạn lại một 
cách hoàn hảo cho “Yosuke Yamashita Special Big Band” từ một phương pháp tiếp cận 
sáng tạovà ông đã nhận được sự đánh giá cao.
Bên cạnh các hoạt động biểu diễn, ông cũng sáng tác và biên soạn lại nhiều nhạc phẩm, 
giảng dạy jazz trombone, jazz solfeggio và jazz ensemble, và làm nhiều thuyết trình về
biên soạn âm nhạc tại Cao đẳng Âm nhạc Senzoku Gakuen, tích cực tham gia vào việc 
đào tạo thế hệ trẻ.


