
IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonntteemmppoorraarryy  MMuussiicc  FFeessttiivvaall  “PPrreesseenntt  ooff  OOrrcchheessttrraall  AAssiiaa  22001166”  

                                                                        VVOOIICCEESS  ffoorr  PPRRAAYYEERR  
                                          circulation of field songs,beginning miniature in sky 

  

主催：cclluummuussiiccaa  [[eennsseemmbbllee  cclluummuussiiccaa  &&  vvooccaall  eennsseemmbbllee  cclluummuussiiccaa]]  京都市立芸術大学音楽学部作曲専攻中村研究室  

後援：日本現代音楽協会、日本作曲家協議会  協力：大阪音楽大学作曲専攻諸橋研究室、国立大学法人滋賀大学教育学部若林研究室、  

国立大学法人高知大学教育学部前田研究室、国立大学法人奈良教育大学音楽教育講座北條研究室、国立大学法人大分大学教育福祉科学部清水研究室  

ffeessttiivvaall  mmeessssaaggee：鷲田清一((京都市立芸術大学学長))  ffeessttiivvaall  aaddvviissoorr：山本毅（大学院音楽研究科長）大嶋義実（音楽学部長）  

hhaallll  ppoorrttrraaiitt  eexxhhiibbiittiioonn  出原司((京都市立芸術大学美�術学部教授[[版画]]))宮田雪乃((非常勤講師[[版画]]))  

lliigghhttiinngg  渡辺佳奈((日本画専攻,,44))  eelleeccttrroonniiccss  山口友寛((非常勤講師))  rreeccoorrddiinngg  西村千津子((非常勤講師))  

ssttaaggee  ddiirreeccttoorr：小松淳史[[京都市立芸術大学音楽学部音楽教育研究会特別研究員・甲南女子大学非常勤講師]]稲谷祐亮[[院22]]  fflloooorr  ddiirreeccttoorr  佐々木望[[今春院修了]]  

  

                                               2016.5.22[日]  京都市立芸術大学大学会館ホール  UUnniivveerrssiittyy  HHaallll,,KKyyoottoo  CCiittyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArrttss    [入場無料]  

                 オープニングコンサート 14:00  [開場 13:30]  トークセッション 15:15  合唱コンサート 17:30        

OOPPEENNIINNGG  CCOONNCCEERRTT    eennsseemmbbllee  cclluummuussiiccaa    

小松淳史[京都市立芸術大学音楽学部音楽教育研究会特別研究員・甲南女子大学非常勤講師]  ：  聲の円環(世界初演)  trombone：  武内紗和子[院修了]  和田翠[今春院修了]  田中功平[2]     

北條美香代[奈良教育大学准教授]   ：  玉響  より   I.IV(2013)      cello：大西泰徳[本学卒]  double  bass：赤松美幸[本学卒]     

朴守賢   [[IISSCCMM  WWoorrlldd  NNeeww  MMuussiicc  DDaayyss  22000099((SSwweeddeenn)),,22001144((PPoollaanndd))入�選]]    :  白の御神樂   (2012)   soprano：和田悠花[M2]  double  bass：石塚廉[3]  

前田克治   ：  絃の音   [いとのおと](2012)   violin：柳楽毬乃[4]  piano：前田克治  [高知大学教育学部准教授]     

諸橋玲子[大阪音楽大学講師]：おとなひII  (2013)         keyboard  harmonica   ：  伊藤慶佑[5]     小嶋稜[4]     西村彰洋  [本学卒  大阪教育大学大学院２  京都市立芸術大学音楽学部音楽教育研究会特別研究員]     

Reinhar                                ラインハルト・フェーベル[モーツァルテウム大学教授]  ：Die Masken des Pierrot [道化の面] (2013)  soprano：上野洋子[京都市立芸術大学専任講師]      piano：小嶋稜[4]     

坪能克裕[日本現代音楽協会前会長]  ：  Celestial−Vib (2007)   vibraphone：宮本妥子[同志社女子大学嘱託講師、相愛大学非常勤講師]    

伴谷晃二[エリザベト音楽大学名誉教授]  ：  風の詩II  余白の旅を求めて     十七絃箏：麻植美弥子   打楽器：宮本妥子[同志社女子大学嘱託講師、相愛大学非常勤講師]    

トークセッション  聲禱—―声の祈り  [[見えないもの隠されたもの欠けているものから]]  司会：中村典子[京都市立芸術大学音楽学部准教授]  

CCHHOORRAALL  CCOONNCCEERRTT  vvooccaall  eennsseemmbbllee  cclluummuussiiccaa    

vvooccaall  eennsseemmbbllee  cclluummuussiiccaa  伊藤黎[今春院修了]  中川郁文[今春院修了]  村辺恵奈[本学卒]  丸山晃子[院修了、神戸市混声合唱団]  石堂藍[4]  

                                   中原加奈[本学卒]  片山千聖[本学卒]  瀬戸口文乃[大阪音楽大学大学院修了]  喜納和[院２]  中川智樹[本学卒]     

              池田真己[院2、神戸市混声合唱団]  宮尾和真[4]  菊田義典[本学卒]  大井卓也[本学卒,大阪市立大学大学院今春修了]  内山建人[今春院修了,びわこホール声楽アンサンブル]  

増田真結[京都市立芸術大学、神戸女学院非常勤講師]  ：平安末期の古楽譜解釈による合唱組曲集(2015)  vvooccaall  eennsseemmbbllee  cclluummuussiiccaa  箏：中川佳代子  

トマス・タリス：おんみのほかにのぞみなし(1570)  vvooccaall  eennsseemmbbllee  cclluummuussiiccaa  指揮：石原祐介[京都市立芸術大学非常勤講師]  electronics：山口友寛[京都市立芸術大学非常勤講師]  

清水慶彦[大分大学教育福祉科部准教授]  ：異形の法楽  奥豊後邪宗祭儀遺聞(2014)  指揮：石原祐介[京都市立芸術大学講師]  独唱：喜納和[院2]  箏:中川佳代子ppiiaannoo：小嶋稜     vvooccaall  eennsseemmbbllee  cclluummuussiiccaa  

カルロ・フォルリヴェジ   ：    SSppeemm  iinn  AAlliiuumm  [おんみのほかにのぞみなし]  (2005)      soprano:伊藤黎[今春院修了]    中川郁文[今春院修了]     

若林千春   ：  魔法陣…数迷宮(1995)  [かぞえうたによる変容]  混声合唱と鳴り物のために(1995)  指揮：若林千春[滋賀大学教育学部教授]  vvooccaall  eennsseemmbbllee  cclluummuussiiccaa  

稲谷祐亮：  渺聞(2015)  voice：中部真美[4]  vn：藪野巨倫[院2]  va：江川菜緒[院1]  fl：青木浅間[4]  perc：陶山美輝[本学卒、相愛大学大学院1]  指揮：三原寛志[2]     

聖ヒルデガルト・フォン・ビンゲン：AAvvee  ggeenneerroossaa  (12C)[こんにちは  こころの廣いひと]      soprano：伊藤黎[今春院修了]     ｜         [稲谷作品]  electronics.稲谷祐亮[院2]                                                     

中村典子：天聲地韻 vvooxx  ccaaeelluumm,,tteerrrraa  rriitthhiimmuuss  ((世界初演) spiritual  voice：上野洋子[京都市立芸術大学専任講師]      tenor:楊雪元[八橋検校]  vvooccaall  eennsseemmbbllee  cclluummuussiiccaa 

箏：福原左和子  中川佳代子  横山佳世子[鳴門教育大学非常勤講師]  十七絃：麻植美弥子  打楽器：宮本妥子   [同志社女子大学嘱託講師、相愛大学非常勤講師]     

上中あさみ   [京都市立芸術大学非常勤講師]      指揮：中村典子        [京都市立芸術大学准教授]              舞台：京都市立芸術大学音楽学部作曲研究室  企画：cclluummuussiiccaa@@NNaakkaammuurraa  llaabb,,KKCCUUAA  [[増田真結  清水慶彦  中村典子]]    

  
  

  



  

IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonntteemmppoorraarryy  MMuussiicc  FFeessttiivvaall  ”PPrreesseenntt  ooff  OOrrcchheessttrraall  AAssiiaa  22001166”  

VVOOIICCEESS  ffoorr  PPRRAAYYEERR  
cciirrccuullaattiioonn  ooff  ffiieelldd  ssoonnggss,,bbeeggiinnnniinngg  mmiinniiaattuurree  iinn  sskkyy  

  

oorrggaanniizzeerr：eennsseemmbbllee  cclluummuussiiccaa  &&  vvooccaall  eennsseemmbbllee  cclluummuussiiccaa  

cclluummuussiiccaa@@NNaakkaammuurraa  llaabb,,FFaaccuullttyy  ooff  MMuussiicc,,KKyyoottoo  CCiittyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArrttss    

uunnddeerr  tthhee  aauussppiicceess  ooff  JJaappaann  SSoocciieettyy  ffoorr  CCoonntteemmppoorraarryy  MMuussiicc,,TThhee  JJaappaann  FFeeddeerraattiioonn  ooff  CCoommppoosseerrss  IInncc..  

    aassssiisstteedd  bbyy  MMoorroohhaasshhii  llaabb,,CCoommppoossiittiioonn  CCoouurrssee,,OOssaakkaa  CCoollllaaggee  ooff  MMuussiicc  

                      WWaakkaabbaayyaasshhii  LLaabb,,FFaaccuullttyy  ooff  EEdduuccaattiioonn,,SShhiiggaa  UUnniivveerrssttiiyy  

          MMaaeeddaa  llaabb,,FFaaccuullttyy  ooff  EEdduuccaattiioonn,,KKoocchhii  UUnniivveerrssttiiyy  

HHoohhjjoohh  llaabb,,MMuussiicc  EEdduuccaattiioonn  CCoouurrssee,,NNaarraa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEdduuccaattiioonn  

SShhiimmiizzuu  llaabb..DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn,,WWeellffaarree  aanndd  SScciieennccee,,OOiittaa  UUnniivveerrssttiiyy  

  

ffeessttiivvaall  mmeessssaaggee：WWAASSHHIIDDAA  KKiiyyookkaazzuu  ((pprreessiiddeenntt  ooff  KKyyoottoo  CCiittyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArrttss))  

ffeessttiivvaall  aaddvviissoorr：YYAAMMAAMMOOTTOO  TTssuuyyoosshhii  ((hheeaadd  ooff  ggrraadduuaattee  sscchhooooll  ooff  mmuussiicc,,KKCCUUAA))  OOSSHHIIMMAA  yyoosshhiimmii  ((ddeeaann  ooff  ffaaccuullttyy  ooff  mmuussiicc,,KKUUCCAA))  

hhaallll  ppoorrttrraaiitt  eexxhhiibbiittiioonn：IIZZUUHHAARRAA  TTssuukkaassaa  ((pprrooffeessssoorr  ooff  FFaaccuullttyy  ooff  AArrttss,,KKCCUUAA))  MMIIYYAATTAA  YYuukkiinnoo  ((ppaarrttiimmee  lleeccttuurreerr,,pprriinntt  llaabb..))  

lliigghhttiinngg：WWAATTAANNAABBEE  KKaannaa（JJaappaanneessee  ppaaiinnttiinngg,,44）  

eelleeccttoorroonniiccss：YYAAMMAAGGUUCCHHII  TToommoohhiirroo  ((ppaarrtt--iimmee  lleeccttuurreerr,,ccoommppuutteerr  mmuussiicc  llaabb..))  rreeccoorrddiinngg：NNIISSHHIIMMUURRAA  CChhiizzuukkoo  ((ppaarrtt--ttiimmee  lleeccttuurreerr,,uunniivveerrssiittyy  hhaallll))    

ssttaaggee  ddiirreeccttoorr：KKOOMMAATTSSUU  AAttssuusshhii  ((ssppeecciiaall  rreesseeaarrcchheerr  ooff  mmuussiicc  eedduuccaattiioonn  ssttuuddyy  ggrroouupp  iinn  KKCCUUAA,,ppaarrtt--ttiimmee  lleeccttuurreerr  ooff  KKoonnaann  WWoommeenn  CCoolllleeggee))  

ssuubb--ssttaaggee  ddiirreeccttoorr：IINNAATTAANNII  YYuussuukkee  ((MM22,,GGrraadduuaattee  SScchhooooll  KKCCUUAA))  fflloooorr  ddiirreeccttoorr：SSAASSAAKKII  NNoozzoommii  ((MMaasstteerr,,GGrraadduuaattee  SScchhooooll  KKCCUUAA))  

  

2222
nndd
  MMaayy,,22001166  UUnniivveerrssttiiyy  HHaallll,,KKyyoottoo  CCiittyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArrttss  [[ffrreeee  eennttrraannccee  ]]  

OOPPEENNIINNGG  CCOONNCCEERRTT  1144::0000  [[ooppeenn  1133::3300]]  TTAALLKK  SSEESSSSIIOONN  1155::1155  CCHHOORRAALL  CCOONNCCEERRTT  1177::3300    

  

OOPPEENNIINNGG  CCOONNCCEERRTT    eennsseemmbbllee  cclluummuussiiccaa    

  

KKOOMMAATTSSUU  AAttssuusshhii  [[ssppeecciiaall  rreesseeaarrcchheerr  ooff  mmuussiicc  eedduuccaattiioonn  ssttuuddyy  ggrroouupp  KKCCUUAA,,ppaarrtt--ttiimmee  lleeccttuurreerr  ooff  KKoonnaann  WWoommeenn  CCoolllleeggee]]：RRiinngg  ooff  VVooiiccee  ((WWoorrlldd  PPrreemmiieerree))    

ttrroommbboonnee：TTAAKKEEUUCCHHII  SSaawwaakkoo  [[MMaasstteerr,,GGrraadduuaattee  SScchhooooll  KKCCUUAA]]  WWAADDAA  MMiiddoorrii  [[MMaasstteerr,,GGrraadduuaattee  SScchhooooll  KKCCUUAA]]  TTAANNAAKKAA  KKoohheeii  [[22]]  

  

HHOOHHJJOOHH  MMiikkaayyoo  [[aassssoocciiaattee  pprrooffeessssoorr,,NNAARRAA  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEdduuccaattiioonn]]  ::  II,,IIVV  ffrroomm  TTAAMMAAYYUURRAA  ((22001133))      

cceelllloo：OONNIISSHHII  YYaassuunnoorrii  [[aalluummnnuuss,,KKCCUUAA]]  ccbb：AAKKAAMMAATTSSUU  MMiiyyuukkii  [[aalluummuunnaa  KKCCUUAA]]  

  

PPAARRKK  SSoooohhyyuunn  [[IISSCCMM  WWoorrlldd  MMuussiicc  DDaayyss  22000099  ((SSwweeddeenn))  22001144  ((PPoollaanndd))  ]]  ::  WWhhiittee  KKaagguurraa  ((WWoorrlldd  PPrreemmiieerree))  

ssoopprraannoo：WWAADDAA  YYuukkaa  [[MM22,,GGrraadduuaattee  SScchhooooll  KKCCUUAA]]    ddoouubbllee  bbaassss：IISSHHIIZZUUKKAA  RReenn  [[33,,KKCCUUAA]]  

  

MMAAEEDDAA  KKaattssuujjii  ::  iittoo--nnoo--oottoo  ((22001133))    

vviioolliinn：  YYAAGGIIRRAA  MMaarriinnoo  [[44,,KKCCUUAA]]    ppiiaannoo：MMAAEEDDAA  KKaattssuujjii  ((aassssoocciiaattee  pprrooffeessssoorr,,KKoocchhii  UUnniivveerrssiittyy))  

  

MMOORROOHHAASSHHII  RReeiikkoo  [[lleeccttuurreerr,,OOssaakkaa  CCoolllleeggee  ooff  MMuussiicc]]：OOTTOONNAAHHII  IIII  ((22001133))    

kkeeyybbooaarrdd  hhaarrmmoonniiccaa：IITTOO  KKeeiissuukkee  [[55,,KKCCUUAA]]  KKOOJJIIMMAA  RRyyoo  [[44,,KKCCUUAA]]  NNIISSHHIIMMUURRAA  AAkkiihhiirroo  [[aalluummuunnuuss,,KKCCUUAA  --GGrraadduuaattee  SScchhooooll,,OOSSAAKKAA  KKyyooiikkuu  UUnniivveerrssiittyy]]  

  

RReeiinnhhaarrdd  FFEEBBEELL  [[pprrooffeessssoorr,,UUnniivveerrssttätt  MMoozzaarrtteeuumm  SSaallzzbbuurrgg]]  ：DDiiee  MMaasskkeenn  ddeess  PPiieerrrroott  ((22000033))  
ssoopprraannoo：UUEENNOO  YYookkoo  [[ffuullll--ttiimmee  lleeccttuurreerr,,KKCCUUAA]]  KKOOJJIIMMAA  RRyyoo  [[44,,KKCCUUAA]]  

  

TTSSUUBBOONNOOHH  KKaattssuuhhiirroo  [[PPrreessiiddnnddeenntt  ooff  JJaappaann  SSoocciieettyy  ffoorr  CCoonntteemmpprraarryy  MMuussiicc]]：CCeelleessttiiaall—VViibb  ((22000077))    
vviibbrraapphhoonnee：MMIIYYAAMMOOTTOO  YYaassuukkoo  [[lleeccttuurreerr  ooff  DDOOSSHHIISSHHAA  WWoommeenn  CCoolllleeggee  &&  SSOOAAII  UUnniivveerrssiittyy]]    

Reinhar                                                     

                                                                    TTOOMMOOTTAANNII  KKOOJJII  [[pprrooffeessssoorr  eemmeerriittuuss,,EElliissaabbaatthh  CCoolllleeggee  ooff  MMuussiicc]]：KKaazzee  nnoo  UUttaa  ((TThhee  PPooeemm  ooff  WWiinndd))  ((22001144))                                                    
1177ggeenn：  OOEE  MMiiyyaakkoo    ppeerrccuussssiioonn：MMIIYYAAMMOOTTOO  YYaassuukkoo    [[lleeccttuurreerr  ooff  DDOOSSHHIISSHHAA  WWoommeenn  CCoolllleeggee  &&  SSOOAAII  UUnniivveerrssiittyy]]    

  

TTAALLKK  SSEESSSSIIOONN    VVooiiccee  ooff  PPrraayyeerrss      −ffrroomm  tthhee  tthhiinnggss  ooff  iinnvviissiibbllee,,  hhiiddddeenn  aanndd  llaacckkiinngg−  mmooddeerraattoorr：NNAAKKAAMMUURRAA  NNoorriikkoo  [[aassssoocciiaattee  pprrooffeessssoorr,,KKyyoottoo  CCiittyy  UUnniivveerrssttiiyy  ooff  AArrttss]]  
  

CCHHOORRAALL  CCOONNCCEERRTT  vvooccaall  eennsseemmbbllee  cclluummuussiiccaa    

vvooccaall  eennsseemmbbllee  cclluummuussiiccaa    IITTOO  RReeii  [[mmaasstteerr,,GGrraadduuaattee  SScchhooooll  KKCCUUAA]]  NNAAKKAAGGAAWWAA  IIkkuummii  [[mmaasstteerr,,GGrraadduuaattee  SScchhooooll  KKCCUUAA]]  MMUURRAABBEE  EEnnaa  [alumuna,KCUA]     
MMAARRUUYYAAMMAA  AAkkiikkoo  [[mmaasstteerr,,GGrraadduuaattee  SScchhooooll  KKCCUUAA  KKoobbee  CCiittyy  mmiixxeedd  CChhoorruuss]]  IISSHHIIDDOOHH  AAii  [[aalluummuunnaa,,KKCCUUAA]]  NNAAKKAAHHAARRAA  KKaannaa  [[aalluummuuccaa,,KKCCUUAA]]  KKAATTAAYYAAMMAA  CChhiissee  [[aalluummuunnaa,,KKCCUUAA]]  
SSEETTOOGGUUCCHHII  AAyyaannoo  [[mmaasstteerr,,GGrraadduuaattee  SScchhooooll  OOSSAAKKAA  CCoolllleeggee  ooff  MMuussiicc]]  KKIINNAA  NNaaggoommuu  [[MM22,,GGrraadduuaattee  SScchhooooll  KKCCUUAA]]  NNAAKKAAGGAAWWAA  TToommookkii  [[aalluummuunnuuss,,KKCCUUAA]]  

IIKKEEDDAA  MMaassaakkii  [[MM22,,  GGrraadduuaattee  SScchhooooll  KKCCUUAA]]  MMIIYYAAOO  KKaazzuummaa  [[44,,KKCCUUAA]]  KKIIKKUUTTAA  YYoosshhiinnoorrii  [[AAlluummuunnuuss,,KKCCUUAA]]  OOII  TTaakkuuyyaa  [[aalluummuunnuuss,,KKCCUUAA    MM22,,GGrraadduuaattee  SScchhooooll  OOCCUU]]  

UUCCHHIIYYAAMMAA  KKeennttoo  [[mmaasstteerr,,GGrraadduuaattee  SScchhooooll  KKCCUUAA,,BBiiwwaakkoo  vvooccaall  eennsseemmbbllee]]  

  

MMAASSUUDDAA  MMaayyuu  [[ppaarrtt--ttiimmee  lleeccttuurreerr,,KKCCUUAA  &&  KKOOBBEE  CCoolllleeggee]]：CCHHOORRAALL  SSuuiittee  bbyy  tthhee  iinntteerrpprreerraattiioonn  ooff  ccllaassssiiccaall  ssccoorreess  iinn  eenndd  ooff  HHEEIIAANN  ppeerriioodd  ((22001155))  vvooccaall  eennsseemmbbllee  cclluummuussiiccaa  kkoottoo::NNAAKKAAGGAAWWAA  KKaayyookkoo  

  

TThhoommaass  TTAALLLLIISS：SSppeemm  iinn  AAlliiuumm  nnuunnqquuaamm  hhaabbuuii  ((11557700))  vvooccaall  eennsseemmbbllee  cclluummuussiiccaa    ccoonndduuccttoorr：IISSHHIIHHAARRAA  YYuussuukkee  [[ccoommcceerrtt  mmaasstteerr  ,,KKoobbee  CCiittyy  MMiixxeedd  CChhoorruuss,,ppaarrtt--ttiimmee  lleeccttuurreerr,,KKCCUUAA]]  eelleeccttrroonniiccss：YYAAMMAAGGUUCCHHII  TToommoohhiirroo  [[ppaarrtt--ttiimmee  lleeccttuurreerr,,KKCCUUAA]]  

  

SSHHIIMMIIZZUU  YYoosshhiihhiikkoo  [[aassssoocciiaattee  pprrooffeessssoorr,,OOiittaa  UUnniivveerrssiittyy]]：  ((22001144,,VVeerrssiioonn  PPrreemmiieerree))      

ccoonndduuccttoorr：  IISSHHIIHHAARRAA  YYuussuukkee  [[ppaarrtt--ttiimmee  lleeccttuurreerr,,KKCCUUAA,,ccoonncceerrtt  mmaasstteerr  ooff  KKoobbee  CCiittyy  mmiixxeedd  CChhoorruuss  ]]  tteennoorr：KKIINNAA  NNaaggoommuu  [[MM22,,GGrreedduuaattee  sscchhooooll  KKCCUUAA]]  2200ggeenn：  NNAAKKAAGGAAWWAA  KKaayyookkoo  vvooccaall  eennsseemmbbllee  cclluummuussiiccaa  
  

CCaarrlloo  FFOORRLLIIVVEESSII：SSppeemm  iinn  AAlliiuumm  ((22000055))  ssoopprraannoo：IITTOO  RReeii  [[mmaasstteerr,,GGrraadduuaattee  SScchhooooll  KKCCUUAA]]  NNAAKKAAGGAAWWAA  IIkkuummii  [[mmaasstteerr,,GGrraadduuaattee  SScchhooooll  KKCCUUAA]]        
  

WWAAKKAABBAAYYAASSHHII  CChhiihhaarruu：MMaaggiicc  SSqquuaarree…nnuummbbeerr  llaabbyyrriinntthh  [[mmeettaammoorrpphhoossiiss  bbyy  KKAAZZOOEEUUTTAA]]((11999955))    ccoonndduuccttoorr：WWAAKKAABBAAYYAASSHHII  CChhiihhaarruu  [[pprrooffeessssoorr,,SSHHIIGGAA  UUnniivveerrssiittyy]]  vvooccaall  eennsseemmbbllee  cclluummuussiiccaa  

  

IINNAATTAANNII  YYuussuukkee：BBYYOOHHMMOONN  ((22001155))  vvooiiccee：NNAAKKAABBEE  MMaammii  [[44]]  vvnn：YYAABBUUNNOO  KKiirriinn  [[MM22]]  vvaa：EEGGAAWWAA  NNaaoo  [[MM11]]    ffll::AAOOKKII  AAssaammaa[[44]]  SSUUYYAAMMAA  MMiikkii[[aalluummuunnaa,,KKCCUUAA  MM11,,SSOOAAII  UUnniivveerrssiittyy  GGrraadduuaattee  SScchhooooll]]                    
  

SSaaiinntt  HHiillddeeggaarrdd  vvoonn  BBIINNGGEENN  ：AAvvee  GGeenneerroossaa  [[1122CC]]      ssoopprraannoo：  IITTOO  RReeii  [[mmaasstteerr,,GGrraadduuaattee  SScchhooooll,,KKCCUUAA]]  ｜  MMIIHHAARRAA  HHiirroosshhii  [[22]]  eelleeccttrroonniiccss：IINNAATTAANNII  YYuussuukkee  [[MM22..GGrraadduuaattee  SScchhooooll  KKCCUUAA]]  

  

NNAAKKAAMMUURRAA  NNoorriikkoo  ::VVooxx  CCaaeelluumm,,TTeerrrraa  RRiitthhiimmuuss  ((WWoorrlldd  PPrreemmiieerree))  ssppiirriittuuaall  vvooiiccee：UUEENNOO  YYookkoo  [[ffuullll--ttiimmee  lleeccttuurreerr,,KKCCUUAA]]  tteennoorr::：YYAANNGG  XXuueeyyuuaann  [[YYAATTSSUUHHAASSHHII  KKeennggyyoo]]          

vvooccaall  eennsseemmbbllee  cclluummuussiiccaa    kkoottoo：UUKKUUHHAARRAA  SSaawwaakkoo    NNAAKKAAGGAAWWAA  KKaayyookkoo    YYOOKKOOYYAAMMAA  KKaayyookkoo  [[ppaarrtt--iimmee  lleeccttuurreerr,,NNAARRUUTTOO  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEdduuccaattiioonn]]  1177ggeenn：  OOEE  MMiiyyaakkoo    

ppeerrccuussssiioonn：MMIIYYAAMMOOTTOO  YYaassuukkoo  [[ppaarrtt--ttiimmee  lleeccttuurreerr  ooff  DDOOSSHHIISSHHAA  WWoommeenn  CCoolllleeggee  &&  SSOOAAII  UUnniivveerrssiittyy]]    KKAAMMIINNAAKKAA  AAssaammii  [[ppaarrtt--ttiimmee  lleeccttuurreerr,,KKCCUUAA]]      ccoonndduuccttoorr：NNAAKKAAMMUURRAA  NNoorriikkoo  [[aassssoocciiaattee  pprrooffeessssoorr,,KKCCUUAA]]  

ssttaaggee  ::  NNaakkaammuurraa  llaabb,,FFaaccuullttyy  ooff  MMuussiicc,,KKyyoottoo  CCiittyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArrttss      ppllaannnniinngg：MMAASSUUDDAA  MMaayyuu    SSHHIIMMIIZZUU  YYoosshhiihhiikkoo    NNAAKKAAMMUURRAA  NNoorriikkoo  cclluummuussiiccaa@@NNaakkaammuurraa  llaabb,,KKCCUUAA    


