
Sơ lược tiểu sử nghệ sĩ

Mayuko Katakura [Nhạc sĩ sáng tác, nhà biên soạn nhạc, nghệ sĩ piano]

Katakura sinh ra tại Sendai, Nhật Bản. Là con gái của gia 
đình nghệ sĩ nhạc jazz chuyên nghiệp, cô lớn lên với nhạc 
jazz và học piano từ 5 tuổi. Mặc dù được học chủ yếu âm 
nhạc cổ điển suốt thời niên thiếu, nhưng khi được nhận vào 
Cao đẳng Âm nhạc Senzoku Gakuen cô bắt đầu học jazz 
piano. Sau đó, Katakura chuyển tới sống tại Bosten năm 2002 
khi nhận được học bổng của Cao đẳng Âm nhạc Berklee. 
Trong thời gian học tại Berklee, Katakura biểu diễn với nhiều 
nghệ sĩ danh tiếng như Jerry Bergonzi, Dick Oatts, Dave 
Santoro, Cristian Scott, vv… Năm 2004, cô biểu diễn tại câu 
lạc bộ jazz Blue Note ở New York với tư cách là thành viên 
nhóm jazz nhận học bổng của Berklee. Sau khi tốt nghiệp 
trường Berklee, cô chuyển tới New York và nhận được học 
bổng toàn phần của trường Juilliard nơi cô học với thầy 

Kenny Baron. Học bổng này cho cô nhiều cơ hội biểu diễn với các nghệ sĩ danh tiếng 
như Jimmy Heath, Wynton Marsalis, Carl Allen, Ben Wolf, Benny Green, Donald 
Harrison, Victor Goines, vv… Năm 2006, cô đoạt giải nhất về jazz piano tại Liên hoan 
nhạc Jazz cho phái nữ Mary Lou Williams Women, và năm sau đó tam tấu của cô được 
mời biểu diễn tại Liên hoan này. Katakura cũng lọt vào bán kết tại cuộc thi jazz piano 
quốc tế Thelonious Monk năm 2006, và sau đó cô trở về Nhật Bản năm 2008. Hiện nay 
Katakura làm việc với tư cách là một nghệ sĩ piano jazz chuyên nghiệp và cô cũng giảng 
dạy tại Cao đẳng Âm nhạc Senzoku Gakuen.  


