Pressemelding
HIBAKO ”ATOMIC” PIANO OVERLEVDE BOMBINGEN OVER
HIROSHIMA OG NAGASAKI
MANDAG 11. DESEMBER STÅR DET PÅ SCENEN UNDER DEN
24. NOBELS FREDSPRISKONSERT I OSLO

Bildetekst: Yagawa Mitsunori hos Yagawa Piano Studio med ICAN International Steering Group
medlem Kawasaki Akira (sittende.) Foto: Yagawa Piano Studio
Oslo 7. desember 2017 – ”Hibaku Pianos" er en unik samling av totalt seks pianoer som
overlevde atombombingen over Hiroshima og Nagasaki. I dag bekrefter arrangørene av
Nobels Fredspriskonsert at Hibako ”Atomic” Piano vil stå på scenen under mandagens
konsert i Telenor Arena. Konserten vil ære årets fredsprisvinner, ICAN, som er tildelt årets
fredspris for organisasjonens arbeid med å synliggjøre de katastrofale humanitære
konsekvensene av atomvåpen og få til et traktatfestet forbud mot slike våpen.
Pianoet ble produsert av Yamaha i 1938, og utsatt for bomben i et privat hjem i Ujina, Minamiku, Hiroshima by, kun 3 kilometer fra eksplosjonen. Eieren donerte pianoet til Mitsunori
Yagawa, en 66 år gammel pianostemmer fra Yagawa Piano Studio som har spesialisert seg på å
rehabilitere instrumenter utsatt for Hiroshima-bomben. Mr. Yagawa tilhører andregenerasjon
overlevende etter atombomben i Hiroshima. Mr. Yagawa har restaurert pianoet for å kunne

spilles på konserter, samtidig som han gjort det som er mulig for å finne tilbake til tilstanden
pianoet var i før bomben. Pianoet har medvirket i mange konserter i Japan, samt en rekke
arrangementer i New York i 2010.
"Musikken har ingen grenser," sier Mitsunori Yagawa, som turnerer i Japan med pianoet på
fredskonserter. "Jeg håper at folk som opplever klangen av Hibaku-pianoet vil kunne reflektere
over verdien av fred og de grusomme konsekvenser av atomvåpen. Hibaku ”Atomic” pianoet
opplevde tragedien av atombombene og kan med sin klang formidle sitt budskap videre. Som
andregenerasjon Hibakusha (atombombe overlevende) og pianostemmer, fortsetter dette å
være mitt kall i livet."
”Vi er svært privilegert over å kunne presentere et av Hibaku-pianoene under årets Nobels
fredspriskonsert”, sier konsertens produsenter Odd Arvid Strømstad og Kristian Kirkvaag.
"Mitsunori Yagawas livslange engasjement og innsats for å bevare disse pianoene som
overlevde atombomben i Hiroshima for å videre kunne spre et budskap om fred er enestående,
og vi er beæret over å dele hans livsoppdrag under konserten."
Den 24. Nobels fredspriskonsert ledes av den internasjonalt anerkjente skuespiller, produsent
og aktivisten David Oyelowo. På programmet står selveste John Legend, det populære danske
bandet Lukas Graham, den kritikerroste svenske sanger- og låtskriveren Zara Larsson, EDMfavoritten Matoma med gjesteartister, stjerneskuddet Sigrid og kompaniet Le PeTiT CiRqUe.
For ytterligere informasjon:
Bjørn Richard Johansen, Nobels Fredspriskonsert, pressekontakt, mobil +47 47 800 100 og e-post:
brj@firsthouse.no
Kort om Nobels Fredspriskonsert
Nobels fredspris omtales som den mest prestisjefylte prisen i verden, og er blitt delt ut til storheter som Mor
Teresa, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. og Erkebiskop Desmond Tutu. Nobels Fredspriskonsert avholdes
alltid 11. desember og er en musikalsk hyllest til årets Nobels Fredsprisvinner som får prisen utdelt i Oslo den 10.
desember. Det er 24. gang Nobels Fredspriskonsert arrangeres, og den er gjennom flere år blitt distribuert til
gjennomsnittlig hundre millioner husstander gjennom global TV-distribusjon. Konserten vil også i år bli streamet
live på YouTube. Det verdensledende interaktive innholdsstudioet, Digital Domain, er den offisielle virtuelle
partner for Nobels Fredspriskonsert. De står bak live streaming av konserten og distribuerer høydepunktene i 360
VR (www.digitaldomain.com). Utøvere fra hele verden er stolte av å bli med på å feire denne viktige begivenheten.
En rekke verdensstjerner har tidligere opptrådt på konserten, inkludert Sir Paul McCartney, Alicia Keys, Rihanna,
Sting, Andrea Bocelli, Tina Turner, Ellie Goulding, Kygo, Kylie Minogue, Oprah Winfrey, Will Smith, Meryl Streep
blant mange andre. Konserten arrangeres som et bidrag til å spre kunnskap om Nobels Fredspris og årets vinner.
Den foregår i Telenor Arena og ble første gang arrangert i 1994. Billetter til konserten er lagt ut for salg og kan
bestilles via http://www.ticketmaster.no/artist/nobel-peace-prize-concert-billetter/933231
For mer informasjon om Nobels Fredspriskonsert: se http://nobelpeaceprizeconcert.com/
For mer informasjon om Nobels Fredspris: se https://www.nobelpeaceprize.org/no/

