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                                川崎しんゆり芸術際について 
Com o tema Shinyuri Geijutsu no Machi, será realizado durante o feriadão do dia 24 de abril 
a 10 de maio a Arte Ricca Shinyuri 2009 o performance simultânea nos 9 locais de 
eventos ao redor da estação de Shinyurigaoka. 
No teatro e cinema do Art Center Alteiro e a faculdade japonesa de cinema 
estarão trazendo muita arte musical, cinema e teatro em vários estilos para que 

todos possam desfrutar todos os locais do evento. 
Para informações entre em contato com Kawasaki Shinyuri Geijutsu Sai 
2009 Comissão Executiva discagem direta ao ingresso, 川崎・しんゆり芸術祭２００

９ 実 行 委 員 会 チ ケ ッ ト 専 用 ダ イ ヤ ル Tel. 044-952-5024 ou pelo website 
http//www.artericca-shinuiri.com 

 

 
                      東京交響楽団の川崎名曲全集について 

 “Coleção completa de música em Kawasaki coma Orquestra Sinfônica de Tokyo” 
Será aberto a partir de 29 de abril de 2009 a série completa muisical em Kawasaki 
com a apresentação da orquestra de franquia de Tokyo no Muza Kawasaki 
Symphony Hall até o próximo ano. 
As vendas de ingressos antecipado de 5 concertos fixos ou ingresso unitário já 

estão à venda. O ingresso de 5 concertos fixos estará à venda a partir de 22 de janeiro e 
ingresso unitário a partir de 5 de fevereiro. 
O Muza Kawasaki Symphony Hall é reconhecido internacionalmente neste espaço 
maravilhoso a apresentação da orquestra sinfônica de Tokyo considerado uma das melhores 
do país estará trazendo muita alegria. 
Para reserva de ingresso, dirija diretamente ao Muza Kawasaki Symphony Hall ou através de 
Tokyo Symphony Tiket Center, Tel. 044-520-1511. 
Para informações detalhadas do ingresso, entre em contato com Muza Kawasaki Symphony 
Hall pelo website http://www.kawasaki-sym-hall.jp/ ou telefone 044-520-0200. 
 
 
 

外国人市民による日本語スピーチコンテストについて 
Concurso de Oratória pelos cidadãos estrangeiros. 
O concurso será realizado no dia 14 de fevereiro a partir das 10:00 as 12:30 no Centro 
Internacional de Kawasaki.  
O requisito para participar do concurso de oratória, são para estrangeiros residentes até 5 
anos no Japão, o tema será o relato de experiência no Japão ou apresentação do país. 
Para os interessados em ouvir o concurso, não será necessário fazer a reserva, porém o local 
está aberto para 200 pessoas, procure chegar antes do horário de abertura. 

No final do concurso será realizado uma pequena festa de intercâmbio com os alunos 
estrangeiros participantes. A festa está aberto para todos, para quem deseja 
participar fazer a reserva e pagar a taxa de 500 ienes. 
Para reserva, entre em contato com Associação Internacional de Kawasaki, tel. 
044-435-7000  fax 044-435-7010. 

 

http://www.kawasaki-sym-hall.jp/
http://www.artericca-shinyuri.com/


 

Curso de Língua Japonesa 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso Diurno 
Terça e Sexta-feira 

1º Período 22 de abril a 11 de julho 22 aulas ￥11.000 
2º Período 26 de setembro a 09 de dezembro 22 aulas ￥11.000 
3º Período 2009 09 de janeiro a 06 de março 17 aulas ￥ 8.500 

Horário: 10:00hs às 12:00hs 

Curso Noturno 
Quarta-feira 

1º Período 23 de abril a 09 de julho 12 aulas ￥6.000 
2º Período 03 de setembro a 10 de dezembro 15 aulas ￥7.500 
3º Período 2009 14 de janeiro a 18 de março 09 aulas ￥4.500 

Horário: 18:30mim às 20:30mim 

Você está tendo algum problema de visto e outros assuntos legais? Pessoas especializadas 
em leis estarão oferecendo consultas gratuitos.  
Problemas de visto, trabalhistas, naturalização, casamento internacional, separação, 
autorização especial de residência, abertura de empresas, licença de trabalho no Japão e 
outros assuntos. 
Local: Associação Internacional de Kawasaki. 
Data: 3º domingo  
Horário: a partir das 14 horas. 
Intérprete: entre em contato com antecedência. 
Tel. 044-435-7000 
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Horário de consulta 10:00hs às 16:00hs.
 

Inglês:   Terça à sábado    Chinês:  Terça, quarta e sexta-feira 
Coreano:  Terça e quinta-feira   Espanhol:  Terça e quarta-feira 
Português:  Terça e sexta-feira.   Tagalog:  Terça e quarta-feira 
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