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「多文化フェスタ溝口 2005」について 

Esta festa será em benefício aos idosos, deficientes e estrangeiros residentes na região. 
Entendimento mútuo cordial e multicultural na construção harmoniosa da cidade, este é o objetivo do Projeto de 
Tratabalho Autônomo do Cidadão. 
Nesta festa terá atrações de vários países como música estrangeira, danças, música e dança de Okinawa, wadaiko , 
palco multicultural rocksoran (dança japonesa com rítmo de rock) com a participação de Filipinas, China, Coréia, 
Brasil. Poderá saborear os pratos da américa latina, produt  os da região e venda de produtos manufaturado do 
grupo de voluntários. 

O local da festa será no Mizonokuchi Marui Nocty2. A data será no dia 15 de outubro a partir 
das 11 horas até 3 da tarde. Entrada gratuito. Venha participar desta festa. 
Para informação da Festa Multicultural Mizonokuchi 2005, entre em contato com Secretaria 
Distrital de Takatsu no Departamento de Promoção da Educação Social. Tel. 044-814-7603. 

 
 

 
   
 

「麻生の道彫刻展」について」 

A cidade de Kawasaki está promovendo o projeto de paisagem “Elevar a imagem das flores e do verde.”Esta 
exposição será ao redor do Fukikomi Kousaten, na galeria aberto em Shinyurigaoka da linha Odakyu. 
Esta exposição de escultura não é instalado permanentemente, a cada  ano os objetos variam, para ser apreciada 
por muitas pessoas. 
Desta vez, 5 trabalhos serão expostos até o dia 21 de março de 2006.  
A obra do Sr. Yamazaki Takashi formado na Faculdade de Artes Musashino terá a obra feita por mármore com o 
tema Kouro.(A rota de navegação). 
Outra obra será do Sr. Nakaigawa Yuki diplomado na Faculdade de Artes de Tama com a obra de azaléia no vaso 
de porcelana.Tem como o tema Michi ni sotte iku.( Contornando o caminho). 
Está em exposição também a obra do Sr. Kaizaki Saburo formado em Belas Artes na Universidade Japonesa, a 
obra será a combinação de 2 metais com o tema ROVER O5-1 
Outra obra será do Sr. Yoshikawa Yoichiro formado em Artes da Universidade de Tama, está exposto as flores de 
lírio coberto ao redor do pilar de aço coberto por resina sintética. O tema será Kanata e Trans-. 
E a obra do Sr. Kuniyasu Takamasa graduado pela Universidade de Belas Artes de Tsukuba, está em exposição 6 
obras com flores de lírio fixados no tronco de árvores enfeitando as ruas. Tem como o tema 
Asao no Tori no su to shirube.(Os ninhos de pássaros de Asao). 
No dia 20 de novembro os autores das obras estarão realizando a orientação sobre os objetos. 
Para informações entre em contato com Departamento de meio ambiente, tel. 044-200-2399. 



かわさき市民祭りについて 
 

Este ano festeja o 28o Shimim Matsuri que será realizado nos dias 4,5 e 6 de novembro. 3 dias de muita festa, o  
local será ao redor do parque de Fujimi. Este festival  tem o apoio de muitos 
cidadãos participantes que chega alcançar 50.000 mil pessoas, um dos maiores 
eventos da cidade. Todo ano participam mais de 300 barracas de bazares e 25 cidades 
de todo o País trazendo seus produtos. No dia 5 será realizado o desfile até a estação 
de Kawasaki. No primeiro dia da festa, terá o concurso de karaoke. E, também será 
realizado o concerto de grande popularidade Itsudemo Daredemo Concert. Muitos estrangeiros vivem em 
Kawasaki formando uma história e contribuindo no seu crescimento. 
Na sessão de intercâmbio poderá dar uma olhada a cultura de cada País. Poderá fazer experimentos nas roupas 
típicas e aprecias as danças folclóricas. 
Terá o evento do Kawasaki Frontale com a escolinha de futebol para crianças e adultos. 
Para informações entre em contato com o Escritório do Comitê Executivo do Shimin Matsuri. Tel. 200-2308. 
  

 
 

 
 
 
 

Curso da Língua Japonês 2005  Associação Internacional de Kawasaki 
 

Curso noturno: quarta-feira 18:30 às 20:30hs. 
Setembro a dezembro, total de 13 aulas 6.500 ienes. 
Janeiro a março, total de 11 aulas 5.500 ienes. 

 
Curso diurno: terça e sexta-feira 10:00 às 12:00hs. 
Setembro a dezembro, total de 22 aulas 11.000 ienes. 
Janeiro a março, total de 19 aulas 9.500 ienes. 

 

 
Publicação da Associação Internacional de Kawasaki 

2-2  Kizuki Gion Cho, Nakahara-Ku, Kawasaki-Shi  〒 211-0033  Centro Internacional de 
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Tel  044-435-7000  Fax 044-435-7010 Ｅ-mail:kian@bremen.or.jp HP 
URL:http://www.bremen.or.jp/kian/ 

 

 
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 quinta-feira 
Português:  Terça e sexta-feira    Tagalog: Terça e quarta-feira 
 


