
 

JUN AOYAMA 

Inicou a arte do taiko em 2002, com a vinda do Professor Yukihisa 

Oda, pela JICA ( Japan International Coorporation Agency), da 

província de Fukuoka, Japão. 

Em 2005, atuando como líder do grupo Kawasuji Seiryu Daiko, 

participou do campeonato Brasileiro de Taiko e consagrou o 

primeiro lugar, tendo a oportunidade em ir para o Japão em 2006, 

representando o Brasil. 

Em 2007 foi para o Japão aperfeiçoar a arte milenar durante um 

ano no Japan Marvelous, da província de Fukuoka, Japão. Em 

2012 foi novamente para o Japão, apresentar em festival que 

ocorreu na cidade de Fukuoka. 

Em 2016 fundou o grupo Wadan Taiko Ensemble juntamente com a 

irmã, Akina Aoyama. Em 2017 foi para os Estados Unidos 

aperfeiçoar a arte com o mestre Kaoru Watanabe, ex-membro do 

Kodo (grupo de taiko do Japão). Além de participar dos workshops 

com os mestres da arte, como Eiti Saito, Yusuke Oda, Sakamoto.  

Em 2019, partipou do curso “Jogos Musicais - Educação Infantil” ministrado por Uirá Kuhlmann. Em 2020, 

participou da oficina de percussão corporal módulo I do grupo Barbatuques. Atualmente ministra cursos e 

workshops, realiza e direciona shows por todo o  país. 

 

 

FUMIO ABIKO  

Iniciou a arte do Taiko em 2005 no grupo Wakadaiko de Maringá 

(PR), na ACEMA (Associação Cultural e Esportiva de Maringá).  

Realizou apresentações em festivais japoneses e em eventos 

corporativos locais, em alguns Estados do Brasil e no Paraguai.  

Em 2008, participou das comemorações do centenário da 

imigração japonesa no Brasil, se apresentando em conjunto com 

mais de 1000 tocadores de Taiko no sambódromo do Anhembi, em 

São Paulo. Em 2012, em parceria com o grupo de dança japonesa, 

Saikyou Yosakoi Soran de Maringá, competiu no 10º Festival 

Yosakoi Soran Brasil, conquistando o título Grand Prix, premiação 

máxima do festival.  

Participou também da oficina de percussão corporal módulo I do 

grupo Barbatuques. Em 2017, ingressou no grupo profissional 

Wadan Taiko Ensemble de Atibaia (SP), realizando diversos shows 

pelo Brasil, dando aulas e workshopsBuscando aperfeiçoar a arte, 

participou de workshops com grandes mestres do taiko, membros e 

ex-membros do grupo Kodo e do grupo Japan Marvelous Drummers, amBos do Japão. 

 


