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Yume Concert 
 
Em comemoração aos 80 anos da cidade de Kawasaki, vai ser realizado o concerto de sonhos ( Yume 
Concert ). A data será no dia 15 de julho no Hiyoshi Goudou Chousha. O horário a partir de 12:10 até 
12:45 min. Neste dia teremos a apresentação de flauta da Orquestra Sinfônica de Tokyo. A entrada será 
gratuito.                           
 
 

Kawasaki Daishi Summer Festa 
 
Esta festa é realizada todos os anos na época de verão que tem como evento Daishi Meisho Meguri Walk 
Rally que será realizado no dia 18 de julho. A inscrição a partir das 9 da manhã até 1:30 da tarde, o local 
para inscrção em frente da estação de Keihin Kyuko Kawasaki Daishi. Aqui também será ralizado a 
festa de sinos de vento Kawasaki Daishi Furin Ichi a data será do dia 17 a 21 de julho. Horário de 
abertuda das 10 da manhã até 6 da tarde e no dia 20 até as 21 horas. 

 

 

Festa de bonecos no Shimin Plaza 
 
A data será nos dias 23 a 25 de julho a partir das 10:30 da manhã até as 4 da tarde. A taxa para entrada 
comprada antecipadamente ￥800. Direto no local ￥1000. Esta taxa pode ser usada durante 3 dias. 
Para assistir o show de bonecos, a taxa é separada custando ￥500. Para comprar o ingresso antecipado, 
dirija-se diretamente na recepção do Shimin Plaza ou através de cartão postal a data para reserva a 
partir do dia 15 de julho, no cartão escrever o número de pessoas para entrada e para o show de bonecos. 
Envie para Shimin Plaza Ningyo Geki Matrsuri. 

 

 

Takatsu Shimin Sai 
 
A data será no dia 25 de julho a partir das 2:30 da tarde até as 9 horas da noite. Esta festa será 
realizado em 30 lugares ao redor do caminho Oyama Kaido. Terá apresentação de desfile na segurança 
de tráfico e bazar de caridade.  
Caso chover neste dia será transferido para o dia 1 de agosto. 
 

 
 

Concerto Kilary em Takatsu 
 
A data será no dia 25 de julho a partir da 1 da tarde no hall do Kawasaki Shi Danjo Kyoudo Sankaku 
Center. Este concerto será realizado por jovens artísticos amadores que ativam no distrito de Takatsu. 

 
 
 



 

 

Muza Kawasaki Simphony Hall 
 
Será realizado Festival Municipal de coral. A data serão nos dias 24 e 25 deste mês pelo grupo de coral 
que ativam nesta cidade. O horário das 10 da manhã, 700 pessoas poderão ouvir o coral gratuitamente. 

 

 

 

Concerto na hora do almoço 
 
Será realizado no distrito de Asao continuamente do dia 26 a 30 de julho. O horário de 12:15 até 12:45, 
30 minutos. Não há necessidade de fazer a reserva é só chegar no local. Para informações detalhados a 
respeito, entre em contato com Asao Kuyakusho Chiiki Shinko Ka, tel. 965 – 5116 . 

 
 

 
Área verde de Ikuta 

 
Aqui vivem muitos pássaros e plantas naturais onde um guia especializado coduz na observação de 
pássaros e plantas explicando detalhadamente. Esta observação é realizado todos os domingos das 10 da 
manhã até meio-dia. Para os interssados ir diretamente no Museu de Ciência Juvenil, Seishoune 
Kagaku Kan. Para ir ao Seishounen Kagaku Kan, da linha Odakyu estação de Mukougaoka Yuen, 10 
minutos a pé. Tel. 922-4731. 

 
 
 

Exibição do projeto contido no Shimin Museum. 
 
Estará em exibição livros que falam sobre aparecimento de criatura não identificada e lendas japonesas. 
A data da abertura será até dia 5 de setembro. 
Desede antigamente se fala no Japão sobre criaturas estranhas e lendas abundantes de ciraturas como 
oni, tenngu e kappa. 
A taxa para entrada adulto, ￥900. Estudante ￥500, acima de 65 anos e abaixo de chugaku a entrada 
será gratuito. O feriado do museu será no dia 20 de julho e toda segunda-feira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 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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