
Etnografiska Museet och Japanska Ambassaden  
presenterar med anledning av japanska tehusets år: 

Japansk slagverkskonsert med Mika Takehara 

 

Datum och tid: Söndagen den 31 maj 2015, klockan 14:30–15:30 

Plats: Hörsalen, Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34, Stockholm 

Musiker: Mika Takehara + Simon Halvarsson, Rikard Markstedt och Borja Sarrión 

Inträde: Museets inträde gäller (80 kr, fri entré till och med 18 år) 

Etnografiska Museets webbplats: http://www.etnografiska.se/ 

Program: 
Variation on Japanese Children's Songs ...................................... av Keiko Abe 
Ur Asakura sanka ................................................................ av Akira Miyoshi 
Barnvisor 
◦  Kono michi...................................................................... av Kosaku Yamada 
◦  Yuyake koyake ................................................................. av Shin Kusakawa 
◦  Nanatsu no ko ................................................................ av Nagayo Motoori 
Wind Across Mountains.............................................................. av Keiko Abe 
Marimba Spiritual .................................................................. av Minoru Miki 

 

Mika Takehara (www.mika-takehara.se) 
Japansk slagverks- och marimbaartist som sedan solodebuten etablerat sig både 
med solorecitaler och solokonserter, däribland tillsammans med framstående 
symfoniorkestrar såsom Berliner Philharmoniker, Los Angeles Phil och Hollands 
radios symfoniorkester.  Jobbar också med elektronisk musik och komposition, är 
aktiv i flera kammarmusikkonstellationer, finns representerad på CD – bland annat 
med soloskivan "Thirteen Drums" – och undervisar i solo/kammarmusik vid 
Kungliga Musikhögskolan. Tog examen vid Toho-Gakuen College of Music i Tokyo 
efter studier för den världskända marimbasolisten Keiko Abe och erhöll solistdiplom 
med jetong vid Kungliga Musikhögskolan för framlidne Anders Loguin.  

 

Japanska tehusets år på Etnografiska Museet 
För 25 år sedan invigdes tehuset Zui-Ki-Tei i Etnografiska Museets park som 
en ersättning för det tidigare som brann ner 1969. I år var det dags för en 
renovering genomförd av experthantverkare från Japan. Museet 
uppmärksammar detta genom att göra en särskild satsning på japansk kultur 
under titeln "Japan äger rum", och Japanska Ambassaden arrangerar Mika 
Takeharas konsert som en del av detta firande.  
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Japanska Ambassaden 
Gärdesgatan 10, 115 27 Stockholm 
08-579 353 00; www.se.emb-japan.go.jp 

 

http://www.se.emb-japan.go.jp/
http://www.etnografiska.se/
http://www.mika-takehara.se/

