
FAMIROSA HARMONY 
 
A “Famirosa Harmony” é 
um grupo musical de 
família constituído por 
quatro pessoas – mãe e 
três filhas. O grupo 
interpreta música 
clássica, música para 
cinema, canções líricas e 
infantis, em vários 
estilos e géneros, em 
“ensemble”, a piano a 
quatro mãos, e tem 
como originalidade o 
facto de também 
tocarem piano a oito 
mãos, uma execução 
muito original. O objectivo do conjunto “Famirosa Harmony” é fazer com que as 
pessoas “respirem” a música (“ongaku-yoku®”), ou seja, propõe-se apresentar uma 
música ambiente suave e agradável.  
 
Yukiko Ishizuka (mãe) | Piano 
  
Professora de piano no Conservatório de Música de Kunitachi, em Tokyo, tendo 
estudado sob orientação de Sayoko Fumaki e Yoshie Koora. Tem procurado divulgar 
obras de compositores não conhecidos. Usa o seu método de “piano ensemble” para 
criar a sua música em ambiente original. Em 2000, publicou o livro “O homem do 
balão” (editora Miraisha) onde afectuosamente relata a aventura do seu marido que 
desapareceu ao tentar realizar o sonho de viajar num balão. Foi um “best seller” no 
Japão. 
 
Emiko Ishizuka (filha mais velha) 
 
Pianista, cantora, autora e compositora musical. Formada em piano pelo 
Conservatório Toho  Gakuen. Foi discípula dos mestres Sayoko Fukami, Naoyuki Inoue 
e Keiko Takeuchi. Também escreve ensaios e textos de opinião. 
 
Yumiko Ishizuka (filha do meio) 
 
Cantora, pianista e percussionista. Formada em canto pelo Conservatório de Música 
de Kunitachi, estudou sob orientação dos mestres Taikai Takahashi, Sadako Mine e 
Kosuke Taguchi. Usa a música como terapia espiritual. 
 
Fumiko Ishizuka (filha mais nova) 
 
Violinista, pianista e cantora. Formada em violino pelo Departamento de Música 
Instrumental do Conservatório de Música de Kunitachi, estudou com os mestres 
Shitsuko Ishii, Teru Morioka e Manfred Hoerr. Actuou em peças de teatro, fez ballet, 
jazz dance e “tap” dance. Estreia-se em 2003 com o nome artístico “Fumiko”, tendo 
lançado no mesmo ano um CD na Universal Music. 
 
 
 



BREVE HISTÓRIA DO GRUPO 
 
1991 As três irmãs constituem o grupo “Turiolé”, tendo recebido o prémio “THE 
NEW ARTIST AUDITION” patrocinado pela SONY Music Entertainment. Foram 
apresentadas num programa musical da NHK, e depois, na rádio e noutros programas 
televisivos.   
 
1994 No Ano Internacional da Família, constituem com a mãe, a “Turiolé Family”. 
Elaboram um CD, editado pela SONY, em que apresentam obras de compositores 
desconhecidos. 
 
1996 O grupo passa a chamar-se “Famirosa Harmony”.  
 
1998 Publicam partituras de obras de compositores desconhecidos na editora Kyodo 
Ongaku Shuppansha.  
 
2000 Em Janeiro, a convite da Associação de Mozart da Alemanha ( Deutsche 
Mozart Gesellschaft e.V.), deram concertos na Alemanha e Itália. Esta apresentação 
integrou-se no “Ano do Japão na Alemanha” e foi patrocinada pela “Fundação do 
Japão” com o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros.   
 
2003 Em Junho, a filha mais nova, Fumiko (violinista) estreia-se com o nome 
artístico “Fumiko”. Toca no programa “ Meikyu Bijutsukan”, transmitido pela NHK-BS 
em fins de Abril de 2003 e no segundo canal de satélite da NHK em fins de Agosto do 
mesmo ano. Aparece com frequência em programas de televisão e rádio, como por 
exemplo, “Studio-Park kara kon’nichiwa” da NHK. 
 
 
Breve história do grupo “Famirosa Harmony” desde o ano 2004 
 
O grupo musical “ Famirosa Harmony” promoveu actividades musicais por todo o 
Japão com o objectivo de transmitir a importância da “nakisuna” (areia sonora), uma 
referência à qualidade do meio ambiente. Colaborou em associação com a “Japan 
National Trust”. Os quatro elementos que constituem o conjunto musical “ Famirosa 
Harmony” viajaram a Portugal para comemorar o 10º aniversário da formação do 
grupo, onde descobriram a “nakisuna”. Aquando da sua estada em Portugal, 
visitaram a Fundação Oriente.  
 
2005 “Fumiko” participou no “Disney on Classic”, tendo feito uma digressão por 
todo o Japão. Gravou fados com artistas portugueses e participou na produção de um 
DVD.  
 
2006 “Fumiko” foi escolhida para o grupo dos dez violinistas mais representativos 
do Japão, tendo sido lançado um CD de todos eles. “Yumiko” foi apresentada no 
programa “ Portugal no Coração” da RTP1. A “ Famirosa Harmony” continua a 
promover, de uma forma muito dinâmica, actividades culturais e concertos por todo 
o Japão. 
 
2007 Fado em Portugal - gravação de CD. 
    
 
Programa dos concertos em Portugal (Coimbra, Fátima, Guincho, Porto, Lisboa, 
Monsaraz): de 14 Setembro a 14 Outubro de 2007. 
Durante os concertos, vestirão o traje típico japonês “kimono”. 


