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● Festival Musical de Asao                  １３９    

Este concerto será apresentado pelos estudantes de primário, ginásio e 
colegial do distrito de Asao, introduzindo o desempenho como coral, conjuto 
e instrumento de sopro. 
- Data: 12 de junho 
- Horário: 11 horas. 
- Local: Auditório de Asao. Entrada gratuito 
Grupo amante de côro. 
- Data: 13 de junho  
- Horário: 14:00 horas. 
- Local: Auditório de Asao. Entrada gratuito 
Grupo amante de instrumento musical estará apresentando suas músicas. 
Os instrumentos utilizados são: Ocarina, violão e outros. 
- Data: 19de junho 
- Horário: 14:00 horas. 
- Local: Auditório de Asao. Entrada gratuito 
20 de junho será realizado o concerto, Orquestra Fhilarmônica de Asao que 
apresentará o concerto familiar e a Arte Músical de Showa apresentará o 
seu musical no dia 3 de julho. Para estas duas apresentações será 
necessáro o ingresso. A senha que será distribuido no dia 30 de maio a 
partir das 10 da manhã na secretaria distrital de Asao, 2o andar. Uma 
pessoa poderá receber no máximo 2 ingressos. 

● Estará aberto ao público A partir do dia 30 de maio o Jardim de rosas na 
área verde de Ikuta. A abertura, a partir das 10 da manhã , sábado e 
domingo a partir das 9 da manhã 

 
                                １４０ 
● Em comemoração aos 80 anos da Cidade de Kawasaki Será realizado o 

cencerto na secretaria distrital de Nakahara. Nesta apresentação terá a 
presença do Sr. Ozawa Mikio que é o irmão do maestro Ozawa Seiji. 

● Locais para apreciar as hortênsias. 
- Nagao no Sato no templo de Myourakuji terá o festival de hortênsia 

nodia 20 de junho, a partir das 10 da manhã até as 3 da tarde. 
- Outro local para apreciar as hortênsias, fica no famoso Jyoukeiji. Da 

linha Odakyu, estação de Kakio 7 minutos a pé. 



 
● Concerto nas secretarias distritais.              １４１ 

-  No dia 17 de junho será realizado o concerto na secretaria distrital        
de Saiwai . Yume concert que terá início a partir de 12:10 até 12:45 
- Será realizado no dia 25 de junho a partir de 12:20 até uma da 
tarde no 2o andar da secretaria distrital de Miyamae.  
- Hana concert que será realizado na secretaria distrital de Takatsu.  
A data será no dia 22 de junho a partir de 12:10 até 12:50 no lobby da 
secretaria。 

 
 
 
 
＊ SHIEI  JUTAKU  (HABITAÇÃO PÚBLICA)  DE  KAWASAKI 
     Os formulários de inscrição para as habitações públicas de Kawasaki 
     (Shiei Jutaku), estarão disponíveis nos Kuyakusho, de 28 de Maio de  
     2004 até 11 de Junho de 2004.  Estes deverão ser preenchidos e en- 
     viados pelo correio até dia 11/06/2004.  
     Pode se inscrever qualquer estrangeiro maior de idade que tenha re- 
     sidido ou trabalhado mais de 1 ano em Kawasaki. 
     A escolha é feita por sistema de sorteio e há limite de renda.  O va – 
     lor do aluguel, que é revisto anualmente, varia conforme a renda fa- 
     miliar total dos pretendentes, após as devidas deduções e  também 
     depende da localização, tamanho, se é novo ou não, mas sempre   é 
     mais baixo que os imóveis privados. 
 
Tendo dúvidas ou se precisar de ajuda para o preenchimento do formulá – 
rio procurem Associação Internacional de Kawasaki： 
      Endereço： 237-1 Kizuki Gion Cho,  Nakahara-Ku, Kawasaki 
                  Telefone： 044-435-7000  Fax： 044-435-7010                 
 
 

◆ Programação da Rádio em português pela Kawasaki FM 79.1 Mtz, todas 
as segundas e  

quintas feiras das 10:30 às 10:40 e 23:00 às 23:10 horas. 
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