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GRETE  MOORTGAT 

 

Grete Moortgat is de oprichtster en voorzitster van de ARAUMI DAIKO vzw die zich bezig houdt met 

TAIKO (Japanse percussie). 

Grete volgde notenleer aan de muziekacademie van Schoten, ballet aan de muziekacademie van 

Merksem en gevechtssporten (Judo en Karate) in Brasschaat. Ze was van meet af aan geïnteresseerd 

in de combinatie van beweging en muziek. 

Ze leerde taiko kennen tijdens haar driejarig verblijf in Japan (1996-1999), waar de hartslag van de 

taiko ook haar hartslag werd. Eerst studeerde zij bij Tomoko Igarashi van de groep Miyabi Arashi 

(Tokyo), later vervolmaakte zij haar taikospel in vele workshops bij experten zoals o.a. Art Lee (Iida, 

Japan), Ryutaro kaneko, Chieko Kojima en Yoshikazu Fujimoto (KODO), Kenny Endo (Hawai), Yamato 

(Kyoto, Japan), Osaka Dadadadan Tenko (Osaka, Japan), Haguruma (Düsseldorf), Hachijo Taiko 

(Japan), Takuya Taniguchi (Japan), Hono Daiko (Japan), Osuwa Daiko (Japan), Shidara (Japan), Bonten 

(Japan), Oedo Sukeroku Daiko (Japan) ... en is nu een gevraagde leerkracht bij andere Europese 

taikogroepen, waaronder Seiwa Taiko (Spanje), Wadokyo, Shin-Daiko, Amaterasu en Drachenkinder 

(Duitsland). 

Na haar terugkeer naar België richtte zij AraUmi Daiko vzw op, de eerste school en vereniging voor 

taiko in België. Grete Moortgat is dus de grondlegster van taiko in België! Ondertussen vinden lessen 

en workshops plaats in afdelingen in de regio’s Leuven, Gent, Oostende en Antwerpen, en in het 

verleden ook in Brussel en Hasselt.  

Naast lessen en workshops in haar eigen taikoschool, geeft Grete ook vaak les voor bedrijven en 

privégroepen en werkt ze graag mee aan projecten met artiesten uit andere disciplines. Een greep uit 

deze topprojecten: 

In 2008-2009 was zij verbonden als special project teacher aan het Conservatorium te Antwerpen, 

waarvan de Percussiestudenten samen met de Balletdansers van het Hoger Instituut voor Dans te Lier 

in maart 2009 in de Singel en Academie voor Schone Kunsten één van haar taikocomposities 

heARTbe@ opvoerden. 



In 2009-2010 werkt Grete mee aan de choreografie en opvoeringen van het taikogedeelte van WITh, 

een nieuwe compositie van Piet Swerts voor orkest en taiko, uitgevoerd door de studenten van de 

Leuvense muziekacademies. 

In 2010 werd het project KATSU opgevoerd (Gentse Feesten, Nova); een compositie voor 

hedendaagse muziek en taiko, gebaseerd op haiku-poëzie, door Hanne Deneire en Grete Moortgat. 

(taiko: Grete Moortgat en Tsubasa Hori (KODO), sopraan: Valerie Vervoort, cello: Katelijn Van 

Kerckhoven, fluit: Karin Defleyt) 

 

In 2011 componeerde zij ook het eindwerk taiko en leidde ze de afstuderende percussionisten van de 

muziekacademie in Maasmechelen op om haar compositie op hun slotconcert op te voeren, onder de 

titel Kosu, en werd Feniks Taiko gevraagd deel te nemen aan het slotconcert voor Antwerpen 

jongeren-hoofdstad, samen met vuurdansers Oersprong en Keltische band Prima Nocta. 

 

In 2013  begeleidde Grete studenten percussie aan de Stedelijke Leuvense Academie voor Muziek, 

Woord en Dans (SLAC) bij hun afstudeerproject. De studenten brachten Souma, een werk van K. 

Nakajo, in een arrangement van T. Igarashi en G. Moortgat. Datzelfde jaar trad zij op met Wadaiko 

Tokara tijdens het Edinburgh Festival en Ode Gand (Festival van Vlaanderen) in Gent, evenals in 

Antwerpen en Brussel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2014 tourde Grete met haar groep Feniks Taiko in Japan en werd zij gevraagd de Europese 

taikogemeenschap te vertegenwoordigen in Los Angeles op de eerste World Taiko Gathering. Tevens 

trad zij daar op  met de befaamde groep Taiko-Project, en doceerde zij daar een eigen compositie aan 

Amerikaanse en Japanse taiko-studenten. 



In 2015 trad zij o.a. op met grootmeester Takuya Taniguchi en Koto-en shamisen speelster Aki 

Vergels-Sato. Momenteel werkt Grete Moortgat ook aan de uitbouw van een repertoire van Japanse 

liederen voor trio ; Taiko: Grete Moortgat,  koto: Aki Sato, Zang: Inez Carsauw. Tevens werd ze lid van 

de befaamde Japanse groep Bonten (Tokyo), werd opgeleid in hun repertoire en trad met hen op in 

Tokyo in februari 2016. 

 

In 2016 startte Grete ook met een nieuwe concertgroep Benten, samen met Nori Kajio, Emiko Ôta, 

Maia Aboueleze en Aki Sato. Deze groep professionele, vrouwelijke taikospeelsters combineert 

verschillende stijlen Taiko met traditionele Japanse volksliederen en koto. Een eerste optreden van 

deze groep vond met veel succes plaats in Parijs, 14 mei 2016 en de groep bereidt momenteel een 

tournee voor in het kader van de internationale vrouwendag (maart 2017) met samenwerking van 

Chieko Kojima ( Kodo), Yukari Ichise (Wadaiko Tokara), Jeannette Petersen (Wadokyo), Inez Carsauw 

(mezzo-sopraan) en Véronique Piron (shakuhachi) met optredens in België en Frankrijk.  

 

Grote projecten voor Grete als solo-artiest uit 2016 zijn “On Eastern Shores”; een concert klassieke 

Japanse muziek voor taiko, koto, shakuhachi en shamisen in de befaamde concertzaal voor klassieke 

muziek AMUZ te Antwerpen, in het kader van de 150 jaar vriendschap tussen België en Japan  en met 

steun van de Japanse ambassade, met Takuya Taniguchi, Akihito Obama en Aki Sato.   

“And never the Twain”, een productie Taiko met Jazz-inslag, zal opgevoerd worden in Antwerpen en 

Parijs in november 2016, met Kaoru Watanabe (Vroeger artistiek directeur van Kodo), grammy-

genomineerd taiko-wonderkind Shoji Kameda en ’s werelds beste niet-Japanse taikospeler Art Lee en 

Grete Moortgat. 

In zomer en herfst 2016 zal Grete Moortgat daalnemen aan de theaterproductie “Yokai” met 12 

opvoeringen in het kader van het Festival de Wallonie. 

Verder zal Grete op 12 november 2016 ook de Brussels Philharmonic vervoegen voor de opvoering 

van het stuk Monoprism van hedendaags componist Maki Ishi, wereldwijd beschouwd als het 

moeilijkste werk in het Taiko repertoire. 



 

Grete componeert en bewerkt naast taikostukken voor eigen gebruik in de groepen Feniks Taiko, 

Wadokyo en Taikidokis, ook voor andere muziekensembles en verenigingen zoals het Ballet van de 

Deutsche Oper Am Rhein en het Ballet van Würzburg (INTUS, in choreografie van AnnaVita), het 

Conservatorium van Antwerpen (heARTbe@) en het slotstuk van de viering 100-jaar scouts in het 

Heizelstadion (Sambaiko Vibe). 

Tijdens de tournees met de Japanse groepen Wadaiko Tokara (olv. Art Lee) (herfst 2012 en herfst 

2014) met concerten in Oostende, Gent, Mortsel, Schoten, Leopoldsburg, Antwerpen en Brussel en 

2014 op het Edinburgh Festival, op het dubbelconcert met Osaka Dadadadan Tenko (Roma, 

Antwerpen 2014), op de Japan-tournee met Feniks Taiko (zomer 2014) en concerten met Takuya 

Taniguchi (2015 en 2016) en Akihito Obama (2016), werden ook veel van Grete’s composities 

uitgevoerd. 

Grete werkt ook regelmatig samen met choreograaf Marc Bogaerts en componeerde en 

choreografeerde reeds verscheidene van zijn acts in combinatie met andere artiesten en 

wereldkampioenen in verschillende sportdisciplines; van ballet tot karate, rope skipping, heavy metal 

gitaar, vuurdans, Afrikaanse percussie, intuïtief schilderen, ... Zij slaat ook geregeld de handen in 

elkaar met de Sacred Places vzw, die innoverende en kunstgrensoverschrijdende producties brengt. 

 



Dat taiko zich laat combineren met andere muziekgenres, is reeds gebleken uit de samenwerking met 

hiphop- en rapkunstenaars Ame Buccale, popartiesten Jean Bosco Safari (2006, Issyoo Ni) en Belle 

Perez (2011), Afrikaanse artiesten Bode Owa en Babs Jobo, violisten Andries Baele en operazangers 

Inez Carsauw, Helena Maes en Koen Vereertbrugghen, koor Scala en Mongoolse muzikanten Hosoo. 

Of wat dacht u van een opvoering van het Toccata et Fuga van Bach door taiko en kerkorgel (2008)? 

 

 

In april 2008 publiceerde het tijdschrift Goed Gevoel een artikel over Grete, en atv, ROB-tv en TV 

Limburg, zowel als Tokyo TV maakten een reportage over haar. In 2014 werd zij eveneens 

geïnterviewd in Japan, in het kader van haar samenwerking met Wadaiko Tokara. 

 

AraUmi Daiko vzw huisvest België’s enige Taiko Academie die een meerjarige opleiding taiko - 

Japanse percussie – aanbiedt, en gaat prat op twee eigen optredensgroepen. 

Grete leidt de semi-professionele groep FENIKS TAIKO , met wie zij geselecteerd werd om als één van 

de drie beste Taikogroepen van Europa op te treden tijdens de eerste European Taiko Night in 

Düsseldorf (april 2016). Feniks Taiko gaf daar uitsluitend composities van Grete Moortgat ten beste. 

De optredens met Feniks Taiko beperken zich niet alleen tot België, maar vonden reeds plaats in 

Japan, Nederland, Duitsland, Noorwegen, Luxemburg, Spanje en Frankrijk 

 

 



Grete leidde ook de studentengroep TAIKIDOKIS reeds in honderden optredens, waaronder in de 

Japanse Tuin Hasselt, Gentse Feesten, Japanse Tuin Düsseldorf, KINK voor Culturama Leuven, 

Belgische judo-kampioenschappen Hasselt, Daikin Bondance festival Oostende, Hyundai family sports 

and fun-day Heizel, Open monumentendag Halle, Internationale Vrouwendag Vooruit Gent, 

Drum2drum Mol, Belgische Sudoku kampioenschappen Brussel, Franse Sudoku kampioenschappen 

Parijs, Sport vs Art KULeuven, Asiafair Brussel, Yokogawa Antwerpen en Stavanger Noorwegen, 

Lemmensinstituut Leuven, Folklorefestival Sas-van-Gent, Kerstmarkt Leuven, Wereldfeesten Leuven, 

Loco-Loco festival Knokke, Kite Festival Oostende, Vredesfestival Diksmuide, Zomer op Straat Vlaams-

Brabant, Kinderhoogdag Overijse, 100 jaar Scouts Heizel, internationale Taijidag Brasschaat, Wijk in 

beweging Oostende, Self-defence-day Leuven en vele andere.  

De Taikidoki-spelers zijn ook een vaste waarde op allerlei liefdadigheidsevenementen, zoals 

Levensloop, Kom op tegen Kanker, enz. 

Verder is Grete ook lid van de professionele groep WADOKYO, gebaseerd in Düsseldorf, onder leiding 

van Frank Dubberke. Zij bieden het hoogste niveau taiko in Europa aan en treden op wereldwijd (o.a. 

Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Luxemburg, Nederland, België, Spanje, Portugal, Turkije, 

Japan) in taiko optredens en speciale projecten (o.a. met de Deutsche Oper am Rhein, Roncalli, The 

DO Project, Blazing Beats, Drum 2 drum). 

 

 

 

 

Grete Moortgat nam met haar groep Feniks Taiko  2 concert dvd’s en cd’s op (Feniks Taiko in Concert 

2012 en Feniks Taiko and Friends, 2015). Met de groep Wadokyo nam zij de cd “Ichi” op in 2008. 

www.fenikstaiko.be 

info@fenikstaiko.be 
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