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BALARUNA

Balaruna adalah grup musik asal Bandung yang terbentuk sejak April 2017. Merupakan
grup musik Handpan pertama di Indonesia, menggabungkan dan mengolah unsur-unsur
musik modern dengan kearifan yang dimiliki tradisi juga kebudayaan Nusantara melalui
nada yang dimiliki alat musik handpan. Terdiri dari Harry Koi (Handpan), Daniv Veryana
(Handpan), Bintang Manira (Handpan dan Tabla), Faizal Budiman (Handpan), dan Fariz
Alwan (Indonesian Tradisional Flute). 
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berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti Matahari.
Lagu ini menggambarkan harapan kepada Matahari
sebagai'mediator' antara hal-hal dan harmoni alam,
yang memiliki pengaruh kuat terhadap alam semesta.

"SVARA AMBHU''
diambil dari Svara,'bahasa Sansekerta untuk suara dan Ambu,
'bahasa Sunda untuk Ibu.'Svara Ambu'/'Sound'of'the'Mother' 
adalah cerita tentang ikatan antara seorang ibu dengan anaknya
melalui sebuah'medium'yang' disebut'"langseng".'Selama beberapa
dekade,' Langseng telah menjadi alat tradisional untuk memasak nasi
untuk keluarga,'untuk anak anaknya. 'Bahkan anak-anaknya tinggal
jauh darinya,'begitu dia menyalakan api Langseng,'itu memicu ikatan
kembali antara dia,'anak dan rumah.'

JANEVALLA
Dikatakan, berasal dari bahasa Lemurian yang
berarti "Selamat datang",salam kepada semua
mahluk yang hidup di semua lapisan dimensi.

IDI'ARDH'GRUMMA'
dalam bahasa imajinatif dari Lemurian berarti meminta
izin ke Bumi'.Berdasarkan frase Idi Ardh yang berarti
meminta izin dan Grumma yang berarti Planet Bumi,
kata-kata tersebut dengan proses menjadi tegang 
selama spiritual.

UDARAGANA
dalam bahasa Lemurian berarti Oksigen (O2) 
dan Karbon Dioksida (CO2), simbol rasa
bersyukur tentang udara yang kita hirup dan
pengingat bahwa tidak ada yang bisa hidup
tanpa 'Udaragana'
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DANIV VERYANA

PEMBUAT INSTRUMENT MUSIK - MUSICIAN 

Daniv Veryana adalah seorang pembuat instrumen dan musisi. Berdasarkan kecintaannya pada musik
dan desain, dia telah membuat pengontrol keyboard dari tombol untuk FL Studio. Mulai membuat
handpan sendiri sejak 2012 dan hingga kini memproduksinya untuk pesanan pribadi/terbatas.Setiap
handpan disetel ke skala tertentu seperti mayor,minor alami, minor harmonik, hijaz, mixolydian, dll.

Sonically handpan adalah instrumen memancarkan nada yang memiliki kapasitas untuk menciptakan
banyak lapisan efek suara dan ethereal. Saat ini, ia membuat alat musik hibrida antara Djembe dan

Hammered Dulcimer.
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HARRY "KOI" PANGABDIAN M Y

KOMPOSER - MUSICIAN - 
ART DIRECTOR - CONCEPTOR 

adalah seorang pemain musik, instrumentalis,perkusionis yang memiliki beberapa grup musik
seperti Under The Big Bright Yellow Sun, The Triangle, Trou, Diocreatura, dan Spaceandmissile.
Harry Koi telah tampil di gigs/festival lokal & internasional besar dengan berbagai genre musik.

Ketertarikannya pada dunia musik telah membuatnya mengeksplorasi banyak irama,
instrumen, dan membawanya untuk membangun drum-set etnisnya sendiri.
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BINTANG MANIRA MANIK

MUSIC DIRECTOR - MUSICIAN

Bintang Manira Manik adalah produser musik multi-instrumentalis dan elektronik.
Tertarik untuk menanggapi gerakan dengan bunyi-bunyi kesukuan, suara-suara perkusi, ambient, suara.
Dimulai dengan bermain djembe, kemudian menjelajahi perkusi Lain, drum tradisional Indonesia, dan

menyelesaikan 3 tahun belajar Tabla di Shriram BharatiyaKala Kendra, New Delhi, India. Dia membentuk
Sound of Hanamangke, grup rock Sunda diBandung dan Trippy Sama, grup musik dunia elektronik di
Delhi. Sutradara Musik Raag of Java dwipa, sebuah konser musik dunia pada tahun! 2015 dan Cakravala

Mandala Dvipantara sejak2016. Saat ini belajar di World Music Department di Codarts University of
Arts,Rotterdam,Belanda.
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FAIZAL BUDIMAN

PERCUSSIONIST - DRUMMER 

Sejak 2008, Faizal memulai karirnya sebagai pemain perkusi, saat ini ia bermain dengan grup lokal
bernama "Lialelute" dan "Touch and Play Indonesia". Dia meningkatkan keterampilannya pada

drum dengan "Komunitas Bambu Indonesia". Selain musik, Faizal memiliki dan mengembangkan
merek fashion vintage yang disebut "Wearbobe, juga menjadi salah satu Founder dari 

"The Hallway Space"
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FARIZ ALWAN

KOMPOSER MUSIK TRADISIONAL
MULTI-INSTRUMENTALIS

Fariz mengelaborasi alat musik tiup instrumen Sundanesse tradisional. Fariz juga anggota "Parahyena",
sebuah band folk dari Bandung. Bagian dari proyek musik tradisional seperti "Naiads"! dan "Ngajiswara.
Belajar di ISBI-Institut Seni dan Musik Bandung, musik tradisional Sunda, Karawitan dan khusus dalam

instrumen tradisional,  Seruling / Suling dan Rebab. Baru-baru ini Fariz berpartisipasi dalam melestarikan. 
Suling Kumbang ’ instrumen tradisional Sundanesse yang hampir extint.

PERSONIL



YOUTUBELINKS
https://www.youtube.com/results?search_query=BALARUNA

SOCIAL MEDIA
https://www.instagram.com/balaruna.music/ (INSTAGRAM)
https://www.facebook.com/Balaruna.music/?ref=bookmarks (FACEBOOK)

https://www.youtube.com/results?search_query=BALARUNA
https://www.instagram.com/balaruna.music/
https://www.facebook.com/Balaruna.music/?ref=bookmarks








Contact.
+62 878 12 7272 93 / Harry Koi
balaruna@gmail.com
@balaruna.music


