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             27o Festival de Kawasaki        160         
Este ano será realizado nos dias 29 a 31 de outubro, 3 dias de muita festa. No 
dia 30 terá o desfile.O local do festival será ao redor do Parque Fujimi. Para ir 
ao Parque da linha JR Keihin Kyuko da estação de Kawasaki, 10 minutos a pé. 
Este festival era realizado no mês de novembro, porém este ano foi antecipado 
para outubro. 

Epoch Nakahara 
Concerto com instrumento de sopro dos jovens do distrito de Nakahara. Todos 
os anos no dia da cultura realiza-se este concerto. Este ano será realizado no 
dia 3 de novembro no Epoch Nakahara. Este concerto é composta por alunos 
que ativam no distrito de Nakahara. O horário de abertura será a partir das 
10 da manhã até as 4 da tarde. Neste dia a participação será gratuito. 
 

Itsudemo daredemo Concert 
Este concerto será realizado ao redor da estação de Kawasaki com o plano em 
formar a cidade disponível em música para que todos possam ouvir sempre. 
Este ano o concerto teve início em agosto. No dia 31 de outubro no hall de 
Kyoiku Bunka Kaikan será realizado o conceto. Para informação a respeito 
dos artistas e horário entre em contato com Kawasaki Kuyakusho Chiki 
Shinkou Ka. Tel. 201-3127. 
 
                  Bibliotecas escolares              161 

As bibliotecas escolares poderão ser utilizados desde crianças até adultos e 
famílias para incentivar a leitura às crianças. As bibliotecas são os seguintes:  
1 Distrito de Kawasaki Oda Shougako  2 Distrito de Nakahara Ida Shougako 
3 Distrito de Miyamae Arima Chugako  4 Distrito de Tama Minami Ikuta 

Shougako 
5 Minami Suge Chugako               6 Distrito de Asao Okagami 

Shougako 
7 Kurikidai Shougako 
As bibliotecas poderão ser usado até dia 19 de março de 2005 e Kawasaki 
semana da leitura que será do dia 1 a 14 de novembro. Além destas datas, 
durante as férias de inverno do dia 26 de dezembro até dia 9 de janeiro. O 
horário de atendimento será das 10:00 horas até16:00 horas. As datas da 
abertura das bibliotecas podem alterar de acordo com o calendário da escola, 
informe-se com antecedência. Para informações entre em contato com 



Kyouiku Iinkai Shidou Ka. Tel. 200-3290. 
 

       Festival Musical do Distrito de Takatsu      161 
Neste festival os grupos musicais que ativam no distrito de Takatsu estarão 
fazendo suas apresentações. A data será no dia 3 de novembro e o local será no 
Senzoku Gakuen Ongaku Daigaku Mae Hall. No dia 13 de novembro a 
apresentação será no Danjo Kyoudo Sankaku Center no Hall de Sucram. Para 
informações a respeito, entre em contato com Takatsu Kuyakusho Chiiki 
Shinkou Ka, tel. 861-3133. 
 

            Festival do Distrito de Tama           162 
A festa será realizado na Área Verde de Ikuta no dia 7 de novembro. Além do 
entretenimento do palco, exposições terá também muitos sorteios. 
Nesta Área Verde de Ikuta você poderá passear junto com a natureza. 
Para informações entre em contato com Tama Kuyakusho Chiiki Shinko Ka, 
tel. 935-3130. 

Mercadão de Nambu de Kawasaki. 
 O mercadão de Nambu fica no distrito de Saiwai, a data será no dia 7 de 
novembro a partir das 10:00 horas até 14 horas. Neste dia haverá muitos 
produtos frescos como venda de flores naturais, verduras e cortes de atum. 
Terá também o show do Ampaman. Para ir ao mercadão de Nambu, da linha 
JR estação de Shitte 3 minutos a pé. Para informações entre em contato com, 
Kawasaki Shi Nambu Shijo Gyoumu Ka, tel. 543-5272. 
 

Assembéia Representativa do Cidadão Estrangeiro da 
Cidade de Kawasaki. 

Este grupo tem como objetivo a compreensão mútua de japoneses e 
estrangeiros para formar uma sociedade regional em viver juntos. 
A próxima reunião será no dia 14 de novembro das 14 horas até 17horas. 
O local será na Associação Internacional de Kawasaki.   

Venha ouvir esta reuniao. !!! 
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