
Massada’s Percussionist  
niPPy noya in concert
een concert oPgedragen aan de  
JaPans-indische nakoMelingen 
Massada’s percussionist, Nippy Noya, bezig met het ontdekken van zijn Japanse 
muzikale roots, zal zijn Japanse achternichten in Utrecht ontvangen voor een  
gastoptreden. Dit concert is een eerbetoon aan wijlen zijn vader, Fusao Nakata, 
die hij nooit heeft mogen ontmoeten. Dit concert staat symbool voor de muzikale 
DNA die van generatie tot generatie is overgedragen.  

ZAterDAg 29 JUNi
ZAAl opeN oM 14.00 l StArt coNcert 14.30

J.M. FeNteNer vAN vliSSiNgeNZAAl
MAriAplAAtS 27 Utrecht
hKU, UtrechtS coNServAtoriUM
grAtiS eNtree
Bereikbaarheid http://www.hku.nl/
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via  
info@stichting-sakura.nl of JINmail@chello.nl 
Sponsors: Stichting Japan Netherlands Culture Center,  
Stichting Sakura, Vereniging J.I.N.



P r o g r a M M a

*Aoi Goto heeft zich laten inspireren door de levens van Japans-Indische kinderen  
en heeft “Children’s Tears” gecomponeerd 

geSchieDeNiS vAN Nippy NoyA
Nippy Noya werd in 1946, tijdens de Indonesische onafhankelijkheidstrijd, 
geboren op het eiland Sulawesi. Tijden de Japanse bezetting (1942–1945)  
ontmoeten zijn ouders elkaar in het Marine hospitaal te Makassar. Zijn moeder 
was een verpleegster van Manado en zijn vader, Fusao Nakata, was een Japanse 
militair. Na de oorlog ging zijn vader terug naar Japan en in 1950 verhuisde Nippy 
naar Nederland. Nadat hij 11 jaar in een voormalig gerenoveerd transit kamp voor 

Joden had gewoond, raakte Nippy gefascineerd door percussie en begon zijn professionele carrière 
in Amsterdam met de percussie-rockband Massada. Hij werd wereldwijd bekend als percussionist. 
Hij startte de zoektocht naar zijn vader en vloog in 1996 samen met zijn moeder naar Japan om zijn 
halfbroers en hun familie te ontmoeten. Samen bezochten ze zijn vader’s graf. Toen hoorde hij ook dat 
zijn vader altijd op de Japanse drum had gespeeld, ineens realiseerde hij zich waarom hij als tiener 
altijd al zo gefascineerd was geweest door percussie. Tijdens zijn 2e bezoek aan Japan, in 2000, 
ontmoette hij zijn twee achternichten, Aoi Goto en Shiori Goto, die beiden klassieke piano speelden.  
Op 29 juni zal Nippy voor de eerste keer samen met zijn achternichten een concert geven in Nederland, 
iets waar zijn vader diep in zijn hart naar had verlangd maar hij waartoe niet in staat is geweest. ArTIeST  
NIppy NOyA HeeFT GeSpeeld eN NuMMerS OpGeNOMeN MeT: John Mclaughlin (usa), Jan  
Akkerman (netherlands), Stan Getz (usa). dAArNAAST IS HIJ Op TOurNee GeweeST MeT: Billy 
Cobham (usa), Chaka Khan (usa), peter Maffay (germany), udo lindenberg(germany). 
 g a s t  o P t r e d e r s

Aoi goto=piANo
Aoi Goto werd in 1992 geboren in Fukuoka, Japan en woont thans in wenen. Zij begon op vierjarige leeftijd met  
pianolessen, haar moeder is piano docent. Haar grootvader Hiroharu Nakata is een oudere broer van Nippy Noya. 
Op haar zestiende werd ze toegelaten aan Konservatorium wenen privatuniversitaet, dit jaar gaat zij afstuderen. In 
2010 speelde zij met het lublin philharmonic Orchestra bij het International Music Festival in Naleczow het piano  
Concerto No.11 in F Major van Mozart. In hetzelfde jaar won ze de derde prijs bij de prof. Joseph dichler Competition.  
Ook won ze de vijfde prijs van het Allegro Vivo concours in Horn in Oostenrijk. In september 2013 gaat zij met 

het Symfornicky Orchestra hl. m. prahy FOK (Kamermuziekorchestra) spelen. Zij geeft concerten in Japan, in wenen en ook in  
andere landen in europa. Tot nu toe studeerde zij bij Masahiro Saito, Kevin Kenner, en dr. prof. Johannes Kropfitsch. Op dit moment 
studeert zij bij prof. roland Batik, prof. Christopher elton en paul Badura-Skoda. Zij studeert kamermuziek bij prof. Karl Barth. 

Shiori goto=piANo
Shiori Goto werd in 1994 in Fukuoka, Japan geboren en woont thans in wenen. Ook zij begon op vierjarige leeftijd  
met pianolessen. Haar grootvader Hiroharu Nakata is een oudere broer van Nippy Noya. Zij won verschillende  
prijzen bij het piano concours in Japan. Vanaf haar vijftiende zit ze op een Japanse School in wenen. Nu studeert zij 
met prof. Kalman drafi. Voorjaar 2012 begon zij haar muziek carrière als professioneel pianist, zij speelde toen met  
Opera zanger; renato Cazzaniga van de Scala in Milaan. Tijdens de zomer van 2012 volgde zij het wener  
Musikseminar International Master Class, Toen speelde zij met prof. Thomas Kreuzberger. Op dit moment geeft  zij 

concerten in Japan en wenen. Tot nu toe studeerde zij bij Masahiro Saito, prof. Maria Szaiber, Kevin Kenner en prof. Thomas Kreuzberger. 

TIJdeNS HeT CONCerT ZulleN FIlMOpNAMeS wOrdeN GeMAAKT TeN BeHOeVe VAN eeN dOCuMeNTAIre OVer JApANS-INdISCHe NAKOMelINGeN. HOudT 
er A.u.B. reKeNING Mee dAT er FIlMOpNAMeS wOrdeN GeMAAKT ZOwel VAN de ArTIeSTeN Op HeT pOdIuM AlS VAN HeT VOOrSTe GedeelTe VAN de 
ZAAl wAAr de JApANS-INdISCHe NAKOMelINGeN ZITTeN.

the Boy from Kumamoto 
F. chopin Scherzo op.31 No.2 b-moll
J. Brahms Zwei rhapsodien op.79-1 Agitato                                                         
F. chopin etude op25-No.11
piazzolla libertango   
taro hakase passion continent
Aoi goto children’s tears

Nippy Noya 
Aoi goto
Shiori goto

Nippy, Aoi, Shiori         
Nippy, Aoi, Shiori         
Nippy, Aoi, Shiori          


