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        Concerto na secretaria distrital de Asao.        142              
Em comemoração aos 80 anos da cidade de Kawasaki, a secretaria distrital de Asao 
estará apresentando concertos continuadamente durante os meses de junho, julho e 
agosto. A data será do dia 21 a 25 de junho  
Todos os concertos serão apresentados no mesmo horário, das 12:15 até 12:45 no 2o 
andar da secretaria de Asao. O conteúdo para o dia 21 terá o desempenho do 
conjunto piano e instrumento de sopro. Dia 22 com o desempenho de piano e coral. 
Dia 23, concerto com violão. Dia 24 músicas ao som de sinos e no dia 25 
apresentação ao som de piano. Todos os concertos serão apresentadas 
gratuitamente. A secretaria distrital de Asao fica na linha  odakyu na estação de 
Shinyurigaoka. 
 

Vamos apreciar as hortênsias. 
A cidade de Kawasaki possui 2 pontos famosos em apreciar as hortênisias. 
No distrito de Tama Nagao se encontra o templo Myorakuji, no dia 20 de junho 
realizará o festival de hortênsias. Neste dia será distribuido 300 flores em vasos 
para 300 pessoas. Estará em exposição flores naturais e os moradores do local 
estarão vendendo verduras frescas. O templo de Myorakuji está incluido no curso 
Nagao no sato meguri da linha JR estação de Shukugawara até estação de 
Tsudayama. Perto da estação de Shukugawara se encontra o centro de 
reflorestamento, 緑化センター.Daqui o inicia o percuso na caminhada passando por 
Myorakuji, Parque florestal de Higashi-Takane Shinrin Koen e continuando o 
trajeto passando no cemitério Midorigaoka rei-en e terminando o percurso na 
estação de Tsudayama, ao total de 5.5 quilômetros, numa caminhada que leva de 3 a 
4 horas. Durante o percurso tem placas de indicação. Vamos passear um pouco? 
 

Vamos aproveitar o dia na Praça Cívica  (Shimin Plaza.) 143 
 

O Shimin Plaza é um local amplo e agradável para passar o dia com a família.             
Esta instalação, passando pela entrada, encontra um espaço aberto totalmente 
coberto com altura de 19 metros numa área de 1600 metros quadrados, pode se 
chamar como um pequeno parque. Aqui encontra o teatro da casa 「ふるさと劇場」

podendo acomodar até 500 pessoas. Durante as férias de verão são exibidos filmes 
gratuitamente. 
E para os idosos aqui se encontra banhos gratuitamente nos horários entre 10 da 
manhã até 2 da tarde e e local próprio para descansar que pode ser utilizado das 9 
da manhã até 4 da tarde. 
Para crianças possui local ao ar livre, quarto de jogos que estão à disposição a partir 
das 9 da manhã até as 5 da tarde. A entrada será gratuito. Alé disso nesta 



instalação está equipado com várias máquinas de treinamento para manter a saúde 
e condicionamento físico. O horário estão dividido em três perídos, manhã, tarde e 
noite. Aqui deverá pagar a taxa de 500 ienes.                                            
Nesta instalação possui um jardim japonês com muita natureza. Encontra-se 
também pousos com quartos de estilo japonês, a entrada a partir das 3 da tarde e 
saída às 10 da manhã. 
Grupo de 4 adultos, uma pessoa o custo será de 3500 ienes, grupo de 3 pessoas, o 
custo por pessoa 4000 ienes. O custo de crianças também está estabelecido. 
Para ir ao Shimin Plaza, da linha Odakyu, estação de Kajigaya 15 minutos. Ou, 
estação de Musashi Mizonoguchi saída sul pegar ônibus e descer no ponto Shimin 
Plaza. Vamos aproveitar esta oportunidade. 
 

           Abertura das piscinas municipais.           144  
A cidade de Kawasaki possui 7 piscinas municipais. Que são: Daishi, Todoroki, 
Fujimi, Oda, Ogura nishi, Hirama e Inada. Estas piscinas será  abertos a partir do 
dia 10 de julho até 31 de agosto. 
O horário de uso das 9 da manhã até 5 da tarde, adulto 300 ienes, crianças acima de 
3 anos até chugaku 100 ienes. Estudante de chugaku que possui 15 anos a entrada 
custará 100 ienes. Crianças pequenas deverão vir acompanhados de adultos acima 
de 18 anos. 
 

Abertura de Muza Kawasaki Symphony Hall. 
O Muza Kawasaki Symphony Hall terá abertua no dia 1 de julho que se situa na 
saída oeste da estação de Kawasaki.  
O Muza Kawasaki está em disposição 2000 assentos. Aqui está instalado o órgão de 
tubos feito na Suíça que podem ser contados a dedo dentro do Japão. Para ter 
conhecimento deste órgão será aberto um mini concerto de 30 minutos 
gratuitamente. A data para ouvir serão nos dias 15, 16 e 17 de julho. Nos dias 15 e 
16 o horário do concerto na parte da tarde das 3 da tarde. A entrada estará aberto a 
partir das 2 da tarde até as 4 da tarde. No horário da noite a abertura das 6 da tarde 
até 8 da noite, o concerto será as 7 da noite. Dia 17 das 10 da manhã até meio-dia, o 
concerto a partir das 11 horas. Horário da tarde , aberto das 2 da tarde até 4 da 
tarde, concerto as 3 da tarde. Venha ouvir o concerto de órgão de tubo no Muza 
Kawasaki Symphony Hall. 
 
 

◆ 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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