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Maestro Japonês e Orquestra Sinfónica Kaposoka  

realizam concerto de Música 
 

Luanda, 11 de Setembro de 2015 
 
O maestro nipónico de renome internacional, Yuki Ito, e a Orquestra Sinfónica Kaposoka 
realizam um concerto gratuito de música clássica e angolana no Memorial Dr. António 
Agostinho Neto, às 19 horas do dia 18 de Setembro do ano em curso. O maestro que veio de 
Londres onde reside e a Orquestra Kaposoka culminam satisfatoriamente um período de uma 
semana de interacção intensiva com vista ao desenvolvimento dos talentos musicais dos 
jovens estudantes. 
 
O evento cultural, uma iniciativa da Embaixada do Japão em Angola, em conjunto com a 
Orquestra Sinfónica Kaposoka, no âmbito do reforço da cooperação cultural entre os dois 
países, enquadra-se no Dia do Herói Nacional e o 10º aniversário da Embaixada do Japão em 
Angola. 
 
Para o concerto, com entrada grátis, foram convidados ilustres personalidades da vida política, 
diplomática, cultural e económica em Luanda no intuito de apreciar música conduzida pelo 
maestro de renome internacional. 
 
Vencedor múltiplo dos prémios Chanel e artista YCA, o violoncelista Yuki Ito apareceu 
inicialmente em proeminentes palcos internacionais quando venceu o primeiro lugar 
simultaneamente na Competição Internacional de Johannes Brahms na Áustria e a altamente 
prestigiada Competição de Orquestra no Festival Internacional de Windsor no Reino Unido 
com a idade de 21 anos, seguida subsequentemente da sua tournée com a Orquestra 
Filarmónica no Castelo Real de Windsor no Reino Unido. 
 
Por sua vez, a Orquestra Sinfónica Kaposoka é formada por crianças e jovens na sua maioria 
de famílias com poucos recursos financeiros e apadrinhada pelo Presidente da República de 
Angola desde a sua fundação em 10 de Outubro de 2008 pelo seu director Fançony e tem 
estado a abrilhantar e a emocionar os apreciadores deste género de música, causando 
orgulho e admiração a sociedade.  
 
A Embaixada do Japão doou dois pianos de marca japonesa Yamaha a Orquestra Kaposoka 
em 2012 e, em 2014, realizaram um concerto no Memorial Dr. António Agostinho Neto. A 
Orquestra angolana está a planear uma tournée musical ao Japão para o mês de Maio de 
2016, com o objectivo de realizar concertos em cinco cidades, entre as quais Tóquio, 
Hiroshima e Sendai.  
 
Para mais informações, contacte a Sra. Yoshiko Miura, Primeira Secretária da Embaixada do Japão em 
Angola, 222-44 20 07 / 912 824 277 ou do endereço electrónico yoshik.miura@mofa.go.jp  


