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Profil	  Artis	  terlampir:	  

• EGOIST	  
• Eir	  Aoi	  
• GARNiDELiA	  
• Hachioji-P	  
• DJ	  Kazu	  
• Luna	  Haruna	  
• T.M.	  Revolution	  

	  

	  



MEDIA RELEASE	  
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ANNEX - I LOVE ANISONG 
	  
	  

EGOIST	  

 
	  
Dalam TV anime “Guilty Crown”, EGOIST adalah grup fiksi yang diciptakan untuk membawakan lagu 
tema serta lagu-lagu lainnya, dengan tokoh utama wanita Inori Yuzuriha sebagai penyanyi utama. Pada saat 
serial berakhir, EGOIST terus melanjutkan kegiatan nyanyi mereka. EGOIST di ciptakan oleh orang utama 
dari grup terkenal Vocaloid world, ryo dari supercell. Dari lebih 2.000 orang mendaftar untuk menjadi 
penyanyi utama, chelly yang terpilih menjadi biduan utama. Visual diciptakan oleh anggota supercell, 
illustrator popular redjuice.	  
	  
Pada bulan September 2012, album pertama mereka “Extra terrestrial Biological Entities”, tidak hanya 
menghasilkan banyak minat di Jepang, tapi di seluruh Asia. Album mereka menduduki peringkat teratas 
tangga lagu Amazon Cina selama 3 minggu berturut-turut. Album tersebut juga mencapai No. 1 dalam 
tangga lagu bulanan JD.com. Pada bulan November 2013, album tersebut mendapatkan sebuah sertifikasi 
emas dari Cina. 	  
 
Pada bulan yang sama , di kegiatan Anime terbesar di Asia ANIME FESTIVAL ASIA 2013 di Singapura, 
mereka tampil dalam sebuah konser menggunakan teknologi terbaru 3DCG. Karakter yang di projeksikan ke 
layar di kontrol secara langsung oleh para artis gerak tubuh, melalui penerapan komposisi sistem CG disebut 
“LiveAR”, sistem penangkap gerak “MVN” salah satunya. Virtual live pertama di dunia yang menjadi 
perbincangan banyak orang. 	  
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Eir	  Aoi	  

 
	  
Eir Aoi lahir pada tanggal 30 November di Hokkaido, Jepang; dengan tipe darah AB.	  
	  
Pada Oktober 2011, Aoi meluncurkan single pertama “MEMORIA” (yang merupakan lagu tema penutup 
dari TV anime series “Fate/Zero”), dan lagu ini mencapai peringkat ke-8 di tangga lagu hit mingguan  
Oricon Weekly dalam minggu pertama peluncurannya.	  
	  
Pada September 2012, Aoi meluncurkan lagu “AURORA” (yang merupakan lagu tema pembuka dari TV 
anime series “Mobile Suit Gundam AGE -Three Generation Arc”), dan pada bulan November di tahun yang 
sama Aoi meluncurkan lagu ketiganya yang berjudul “INNOCENCE” (lagu tema pembuka dari TV anime 
series “Sword Art Online -Fairy Dance Arc-”) dan lagu ini sempat menduduki peringkat ke-6 di tangga lagu 
hit mingguan Oricon Weekly pada minggu pertama peluncurannya, dan mengalahkan rekor lagu Aoi 
sebelumnya di tangga lagu Oricon.	  
	  
Album lengkap Aoi yang telah lama dinanti “BLAU” diluncurkan pada 30 Januari 2013, dan berhasil 
mencapai posisi ke-4 di tangga album Oricon Weekly pada minggu pertama peluncurannya. 	  
	  
Aoi sangat didukung oleh para pemirsa dari beragam negara di luar Jepang, laman Facebooknya 
mendapatkan lebih 290K Likes dari seluruh dunia. Album “BLAU” –nya kemudian diedarkan secara digital 
ke lebih 20 negara. Aoi juga tampil di beberapa festival anime seperti “SAKURA-CON” yang diadakan di 
Seattle, AS, “AnimagiC 2013” di Bonn, Jerman dan “Anime Festival Asia” yang diadakan di Indonesia dan 
Singapura.	  
	  
Pada 29 Januari 2014 lalu, album ke-2-nya yang banyak dinanti “AUBE” diluncurkan, dan tur album 
barunya (5 kota dan 6 pertunjukan di Jepang) juga diumumkan. Aoi akan menjadi salah satu penyanyi yang 
banyak dibicarakan di dunia selama tahun 2014 dan kedepannya.  
 
	  
Official Site – http://www.aoieir.com/	  
Official Blog – http://ameblo.jp/eir-ruru/	  
Official Twitter – http://www.twitter.com/eir_ruru	  
Official Facebook – http://www.facebook.com/aoieir	  
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GARNiDELiA	  

	  
	  
Sebuah unit musik yang di ciptakan oleh MARiA, seorang penyanyi wanita dan toku, seorang komproser musik.	  
	  
Toku, seorang komposer musik/produser music yang menulis serta membuat musik lagu hit seperti Angela Aki, LiSA, 
An Café dan banyak lagi. MARiA, penyanyi yang ngetop di internet yang tampil dengan beberapa musisi seperti 
Jin(produser dari vocaloid), sebagai penyanyi tamu. Keduanya bertemu di tahun 2010 dan menciptakan 
GARNiDELiA.	  
	  
Video dari MARiA telah diunggah di internet dan mencapai lebih dari 2 juta kali di tonton. Keahlian profesionalnya 
sebagai seorang penyanyi menciptakan reputasinya. Selain itu, ia juga seorang penari dan memiliki aktivitas beragam. 
Video pertamanya sebagai penari “Girls” ditonton lebih dari 700.000 kali. Sementara, Toku sang komposer, lagu 
khasnya “SPiCa” telah di tonton 1 juta kali di internet, dan total semua lagunya telah di tonton lebih dari 10 juta kali. 
Lagu kerjasamanya “COLOR” sebelum menciptakan GARNiDELiA, terpilih sebagai tema lagu untuk anime terkenal 
“Freezing”.	  
	  
Sementara kegiatan mereka yang beragam menarik minat banyak orang, penampilan pertama mereka di musim semi 
2014 mereka memutuskan untuk meluncurkan single terbaru yang berjudul “ambiguous” yang akan menjadi lagu 
pembuka anime popular “Kill la Kill”.	  
	  
Asal Muasal GARNiDELiA 	  
Nama GARNiDELiA adalah sebuah anagram dari Le Palais Garnier de Maria, yang artinya “Rumah Opera Maria, 
tempat Maria bernyanyi” dan Cordelia, yang merupakan nama dari asteroid yang ditemukan pada tahun lahir Toku.	  
	  
Komposer/Keyboard: Toku	  
Lahir 5 Maret / tipe darah O / Tinggi 179cm	  
Dari masa SMP, Toku mulai tertarik pada musik klasik Itali, dan memfokuskan perhatiannya pada studi aransemen 
vokal musik di tahun 2001. Toku telah menghasilkan lagu-lagu “oath sign” yang dinyanyikan oleh LiSA, “crossing 
field”, “LOVER”S”MiLE”, dan lagu dari Anime “Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai. 
(Anohana)” yang berjudul “secret base – Kimi Ga Kureta Mono – (10 tahun setelah Ver.)”. Toku juga telah 
menciptakan aransemen musik untuk beragam genre termasuk J-POP, Visual-Kei dan Anime, dan telah bekerjasama 
dengan banyak artis terkenal seperti Angela Aki, LiSA, An Cafe, Kana Uemura dan Dir en Grey.	  
Toku saat ini memiliki sekitar 26.000 pengikut di Twitter.	  
	  
Vocal: MARiA	  
Lahir 31 Januari / Tipe darah B / Tinggi 152cm	  
MARiA mulai bernyanyi dan menari sejak usia muda dan mulai melakukan pertunjukan pada usia 13 tahun. 
Berlawanan dengan suaranya yang lembut, MARiA sangat enerjik dan berkarakter gembira. Penampilannya 
menyebabkan banyak yang menduga ia blasteran, namun sebenarnya ia adalah asli Jepang, berasal dari Ibaraki 
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prefecture. MARiA telah tampil bersama grup vokal jazz yang berisikan 6 anggota muda dengan nama Chix Chicks, 
namun mereka bubar pada tahun 2010. Pada usia 21 tahun, ia telah memiliki 11 tahun pengalaman sebagai artis. 
Sebagai solo artis, ia telah tampil di konses produser vocaloid yang terkenal, Jin di Yokohama Blitz dan Zepp 
DiverCity Tokyo berurutan. 	  
MARiA saat ini memiliki sekitar 40.000 pengikut di Twitter. 
	  
Official Site – http://www.garnidelia.com/	  
Official Twitter – https://twitter.com/GARNiDELiA	  
Official Facebook – https://www.facebook.com/GARNiDELiA	  
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Hachioji-P	  

 
	  
Di dapuk sebagai ‘Prince of Vocaloid music’ dalam situs berbagi video terkenal di Jepang ‘Nico Nico 
Douga’, Hachioji P adalah seorang pencipta dan pembasut musik serta DJ Vocaloid ternama dunia. 	  
	  
Dengan video yang telah di tonton lebih dari 8 juta kali, hasil karya Hachioji P yang berjudul ‘Sweet Devil’ 
dan ‘Electric Love’ telah dibuat melalui sebuah kerjasama dengan MMD (Miku Miku Dance) dan Produser 
Wakamura P. Dengan memiliki gaya yang khas dalam memproduseri musik dansa yang berbasis pada musik 
elektrik dan video berkualitas, ini menjadikan Hachioji P terkenal di dunia Vocaloid.	  
	  
Album pertama Hachioji P ‘Electric love’ masuk tangga lagu Oricon diposisi 11 pada tahun 2012. Setahun 
kemudian, popularitasnya berkembang sebagai bukti hasil kerjanya yang telah ditampilkan di acara seperti 
NHK’s Weekly News, Good Morning Japan dan Mr Sunday.	  
	  
Keberhasilannya juga berkembang ke Taiwan di mana ia meluncurkan single ‘Sweet Devil’ pertamanya 
yang berhasil menduduki peringkat ke-4 dalam tangga lagu K-POP/J-POP. Sukses berikutnya terjadi ketika 
ia meluncurkan ‘Electric Love’ yang menduduki peringkat ke-3 K-POP/J-POP dan ke-8 di seluruh tangga 
lagu.	  
	  
Hachioji P juga telah bekerjasama dengan banyak artis seperti kz of livetune untuk Playstation Vita software 
‘Hatsune Miku – Project DIVA –f’ dengan peluncuran terpisah dari ‘Weekender Gir’ dan ‘Fake Doll’. Lebih 
baru lagi, ia telah terlibat dalam menciptakan lagu untuk penyanyi sungguhan seperti Shouko Nakagawa, 
Hikari Shiina. Ia juga telah bekerjasama dengan Kikkawa Yuu, Watanabe Mayu (AKB48) dan Hirano Aya.	  
	  
Sebagai DJ yang pro-active, ia telah terlibat dalam beragam konser dan seminar, termasuk Rock in Japan 
Festival 2012/2013 dan Countdown Japan 2012/2013. Di manca negara, ia telah tampil di Italy’s Lucca 
Comics and Games dan Anime Festival Asia di Singapura. Baru-baru ini ia tampil Hawaii’s Kawaii kon dan 
Mexico’s Expo TNT, Australia’s Vocaloid Night, Korea’s Animix.	  
	  
Ia baru saja meluncurkan album terbaru “ViViD WAVE” dari TOY’S FACTORY di 17 Juli 2013, ia 
merupakan artis yang harus terus dinantikan karya-karyanya.  
 
	  
Official HP: http://www.hachiojip.net/	  
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twitter URL: https://twitter.com/8_prince	  
Facebook: https://www.facebook.com/hachiojip	  
YouTube: https://www.youtube.com/user/hachiojip	  
vimeo: https://vimeo.com/user26352294	  
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DJ	  Kazu	  

 
	  
“DJ Kazu” adalah seorang DJ J-POP & Anisong.	  
	  
DJ Kazu telah menarik banyak minat dari dunia anime. Pada 2 Oktober 2014 mendatang, CD Non-Stop 
Anisong-nya yang ke-3 “J-Anisong Kamikyoku Matsuri~Paradise~” akan diluncurkan. CD sebelumnya “J-
Anison Kamikyoku Matsuri“ mendulang sukses dengan laku terjual lebih dari 80.000 CD. Semua CDnya 
telah terjual lebih dari 200.000 CD. 	  
	  
NHK Anisong Special, ANIMAX MUSIX, @JAM dan banyak festival animasi serta kegiatan seperti 
festival animasi di Eropa dan Asia. 	  
	  
Teknik meracik musik dan pilihan lagunya yang canggih membuat semua orang tertarik dan ingin 
bergoyang.	  
	  
CD MIX terbarunya berhasil terjual 750.000 buah. 	  
	  
J-Anisong Kamikyoku Matsuri Official Site - http://www.kamikyokumatsuri.jp	  
Official Site – http://www.sonymusic.co.jp/artist/dj_kazu/	  
Official Blog – http://ameblo.jp/djkazu-popper/	  
Official Twitter – http://ameblo.jp/djkazu-popper/	  
Official Facebook – https://www.facebook.com/kazupopper	  
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Luna	  Haruna	  

 
	  
Luna Haruna lahir pada tanggal 11 Oktober 1991. 	  
	  
Suara asli Luna dan talenta khususnya langsung menarik minat banyak orang sejak diluncurkan lagu aslinya 
yang berjudul “Binetsu no Tsuki” pada acara “Lis Ani!”.	  
	  
Pada bulan Mei 2012 lalu, ia meluncurkan lagu berjudul “Soraha Takaku Kazeha Utau” (yang merupakan 
lagu tema penutup dari animasi “Fate/Zero”), ditulis dan ciptakan oleh Yuki Kajiura.	  
	  
Pada tahun yang sama di bulan November, ia meluncurkan lagu kedua yang berjudul “Overfly” (yang 
merupakan tema lagu penutup dari animasi “Sword Art Online” -Fairy Dance-).	  
	  
Luna meluncurkan lagu baru ”Kimiga Kureta Sekai” pada bulan Mei 2013 lalu. 	  
	  
Ia kemudian meluncurkan single “Aiwoutae” (lagu tema penutup dari musim kedua serial <Monogatari> 
yang diproduseri oleh pencipta lagu terkenal, Jin) pada tanggal 24 Juli. 	  
	  
Pada tanggal 21 Agustus, album pertama Luna “OVERSKY” diluncurkan. 	  
	  
Single terbarunya “snowdrop” dijadikan lagu tema penutup musim kedua serial “Koimonogatari”, 
<Monogatari> series) 
	  
Official Site – http://www.harunaluna.jp/	  
Official Blog – http://ameblo.jp/luna-luna-moonrise/	  
Official Twitter – http://twitter.com/luna_galaxy/	  
Official Facebook - https://www.facebook.com/harunalunaofficial	  
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T.M.Revolution	  

 
	  
Tahun 1996, Takanori Nishikawa memulai solo projek “T.M. Revolution” dengan lagu “Dokusai –
monopolize-”. Dengan musik yang unik, penampilan panggung yang berkesan sehingga menarik banyak 
minat penonton yang menyaksikan pertunjukan, ia telah meluncurkan banyak lagu terkenal seperti “HEART 
OF SWORD”, “HIGH PRESSURE”, “WHITE BREATH”, “HOT LIMIT”, “INVOKE”, “IGNITED”, 
“vestige” dan banyak lagi secara terus menerus.	  
	  
Tahun 2008, ia ditunjuk sebagai duta pemandangan dari kota kelahirannya di Shiga Prefecture, melalui 
perannya ini ia berhasil mengorganisir festival musik rock berskala besar yang dikenal dengan sebutan 
“INAZUMA ROCK FES” tiap tahunnya dengan dukungan pemerintah lokal. Selain menjadi penyanyi, ia 
juga aktor sulih suara dan berpartisipasi dalam beragam acara TV. 	  
	  
Kerjasamanya di tahun 2013 dengan Nana Mizuki menjadi pembicaraan banyak orang dan mendapat respon 
yang luar biasa atas diluncurkannya “Preserved Roses” pada 15 Mei lalu serta “Kakumei Dualism” pada 23 
Oktober. Dalam ajang 55th Japan Record Awards, ia menerima penghargaan bersama atas keberhasilan 
kolaborasinya dengan Nana Mizuki dan hadir dalam 64th Red and White Song Battle (Kōhaku Uta 
Gassen), menjadikan penampilannya ke-4 dalam acara tersebut.  
	  
Official Site – http://www.tm-revolution.com/	  
Official Facebook – https://www.facebook.com/tmrevolutionofficial	  
Official Twitter – https://twitter.com/tmr15	  
	  


