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● Competição de Língua Japonese para Estrangeiros. 

( 外国人による日本語スピーチコンテスト) 

Nesta competição poderão participar estrangeiros que estudam a língua japonesa nesta cidade como 

em escola técnica, universidade ou em escolas municipais. 

O tema pode ser como várias experiências passadas no Japão de forma humorada ou orgulho do seu 

país. Após a competição será realizado a festa de confraternização. Participem! 

- Local: Associação Internacional de Kawasaki 

- Data: 19 de fevereiro. 

- Horário: 10:00 até 12:30 min. 

- Informação: Associação Internacional de Kawasaki. 

- Tel. 435 – 7000 

- Atendimento em português toda terça-feira e sexta-feira. 

● "Concerto na hora do almoço" 

- Data: 18 de fevereiro  

- Horário: 12:15 até 12:45  

- Local: Prefeitura de Kawasaki.  

" Concerto de Sonho" 

- Data: 19 de fevereiro 

- Horário: 12:10 até 12:45 min. 

- Local: Secretaria Distrital de Saiwai.  

"Concerto de Flores"（花・コンサート） 

- Data: 24 de fevereiro 

- Horário: 12:10 até 12:50 min. 

- Local: Secretaria Distrital de Takatsu. 



"Miyamae Lobby Concert " 

- Data: 26 de fevereiro 

- Horário: 12:10 até 13:00 horas. 

- Local: Secretaria Distrital de Miyamae.  

"Miyamae Lobby Concert " 

- Data : 16 de março. 

- Horário: 12:20 até 13:00 horas. 

- Local: Secretaria Distrital de Miyamae. 

● Shimin Museum 

O museu está conivdando a população em participar「tesouro da casa , meu tesouro e lembranças de 

bens recebidos dos antepassados」seu tesouro será exibido no museu municipal. Participem! 

- Data: 21 de março. 

- Taxa: adulto 500 ienes, estudante 300 ienes. 

- Locomoção: Linha JR Nambu, estação de Musashikosugi, pegar ônibus próprio até o Shimim 

Museum. 

● ‘’In Unity 2004’’ 

Venha participar desta festa. Música ao vivo de grupo amadaor e o grupo de dança. Este evento teve 

início a partir do ano 2000 e vem sendo realizado todos os anos. A taxa será gratuito!! 

- Data: 7 de março 

- Horário: 11:30 min. 

- Local: Epoch Nakahara. 

- Locomoção: Linha JR estação de Musashinakahara. 
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