
 

TABUNKA LIVE 2012 
     Multi-CurutialOVE Live♪ 

Será realizado no dia 26 de Fevereiro de 

 2012 a “FEIRA DA COMUNIDADE  

ESTRANGEIRA”.Venham participar e  

se divertir com artistas locais!!! 

  

 
Local: STARBUCKS – Loja Sakae Cherry PLAZA 

 

17 de Fevereiro (sex) 
 
 19:00 ～ 19:15 AKARINOUTA – KOUJI SATO 
 19:20 ～ 19:35  EVELYN & JULIO ZAICO 
 19:40 ～ 20:00 ERIKO & SHIHO 

18 de Fevereiro (sáb) 
 
 19:00 ～ 19:20  ERIKO & SHIHO 
 19:25 ～ 19:30  EVELYN ZAICO 
 19:35 ～ 20:00 VIVIAN SHIGUEOKA & EIJI 

  
Músicas ♪como bossa nova e jazz latino! 

♪ 3-19-8 Sakae Naka-Ku Nagoya 460-0008 
   TEL : 052- 238-6536 
 

ERIKO  
Nascida na cidade de Nagoya, província de Aichi.  
Aos 3 anos de idade aprendeu a tocar piano clássico, com 10 
 anos aprender a tocar electone e com 15 anos iniciou  
a sua primeira banda. Com 19 anos começou a cantar em bares de JAZZ.  
Em 2007 viajou para Cuba, onde se encantou com a música latina e 
começou a estudar na viaje mesmo. 

 
 
SHIHO 
Nascida na provincial de Gifu, se formou pela Tokyo National University 
of Fine Arts and Music. Em 2003 foi de intercâmbio por 1 ano para Cuba, 
estudar música clássica de Cuba. Atualmente em Nagoya é responsável 
no piano em várias bandas latinas em pequenas e grandes 
apresentações. 

 KOUJI SATO 

As músicas originais vamos compondo de acordo com as pessoas que  
nós conhecemos, sentimentos e participamos de intercâmbio  
internacional e atividades de cooperação. Atualmente as músicas 
 são mais acustícas, com vocal e guitarra, como a música ”Uta akari”  
ou “Darekano Kokoroni, Utade Akario Tomosetara”, tem música com 
 essa última citada que o público pede para tocarmos. 

VIVIAN SHIGUEOKA 
Nascida em Londrina no Brasil. Aos 24 anos, morando à 6 anos no Japão, 
tem se apresentado sempre muito sexy, cantando MPB e bossa nova em 
eventos brasileiros e no Night Café (Komaki). Grande fã da Ana Carolina. 
 
ILTON EIJI KONDO 
Guitarrista, brasileiro com 32 anos.  Aprendeu a tocar violão aos 10 anos 
com seu pai que ama a música. No Brasil tocou em bares e aos 20 anos 
veio ao Japão, tocou em alguns shows e por hobbie. Atualmente, 
participa juntamente com a glamurosa Vivian Shigueoka nos eventos 
brasileiros e no Night Café (Komaki). 

EVELYN ZAICO 
Nascida em Arequipa, no Peru. Veio ao Japão à cerca de 7 
anos atrás, desde nova canta em igrejas para peruanos, 
encantando com a formosura da sua voz e com uma beleza 
exótica os participantes da igreja.  
Em dueto com seu irmão, apresentam se na igreja. 
 
JULIO ZAICO 
Responsável  pela guitarra e baixo. 


