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❐KOINOBORI
As carpas de tecido KOINOBORI simbolizam a paz. Tanto
na cultura japonesa como na chinesa, a carpa é um símbolo de
masculinidade e força. No dia 5 de maio, quando se comemora
o Dia dos Meninos, as famílias erguem suas carpas de tecido e
colorem o céu de primavera. Este costume de hastear bandeiras
coloridas começou no período Meiji(1603/1858) e até hoje faz
parte da cultura japonesa. Estas carpas representam o desejo da
família que seus filhos cresçam fortes e saudáveis.
Este mês será possível ver estas carpas hasteadas em vários
locais, confira !
❐KOINOBORI MATSURI (Kanna-machi)
Cerca de 800 Koinoboris estarão nadando sobre o Rio Kanna!
Daqui é possível ver as carpas de vários pontos do leito do rio.
E ainda, será realizado um festival em comemoração a data com muitas
atrações e eventos.
Periodo: até o dia 6 de maio (o festival acontecerá até o dia 5)
Local : Margens do Rio Kanryu (Tano-gun Kanna-machi Ooaza Manba ) MAP
Informações : 0274-57-2111

❐SEKAI ICHI NO KOINOBORI NO SATO MATSURI (Tatebayashi-shi)
Um dos festivais mais tradicionais de Tatebayashi. Serão hasteados
5.283 bandeiras de KOINOBORI em 5 pontos da cidade.
Este festival está registrado no Guiness.
Período : até 11 de março (sexta-feira)
Locais : Paque Kondonuma, Parque Tsutsujigaoka, Tsuru-udagawa
Morinjigawa y Tataranuma. MAP
Informações : 0276-72-4111

Outros eventos
❐Festival HANA TO MIDORI in GUNMA 2012 (Maebashi-shi)

A cidade de Maebashi foi escolhida para ser a sede deste grande
evento. O Parque Maebashi ficará repleto de flores e plantas
ornamentais. Durante o período do evento, serão promovidas
muitas atividades e oficinas de artesanato. Também serão
montados stands de venda de flores e plantas.
Período: até o dia 13 de maio (domingo)
Local : Parque Maebashi, Estação JR Maebashi e outros MAP
Informações : 027-226-3543
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❐TSUTSUJI MATSURI (Tatebayashi-shi)
Chegou a primavera no Parque Tsutsujigaoka !!
Mais de 50 espécies de azaléias ficarão carregadas de flores este mês.
Venha passar um dia agradável em família.
Periodo : até o dia 15 de maio
Local : Kenritsu Tsutsujigaoka Kouen
(Tatebayashi-shi Hanayama-machi 3128-5) MAP
Informação：0276-72-4111

❐SHIKISHIMA SEISUIJYO NO TSUTSUJI (Maebashi-shi)
As intalações do canal de água de Shikishima estará aberto para
visitação durante os dias do feriado do Golden Week.
Aqui poderá apreciar as lindas flores de azaléia e também visitar o
museu da história do canais de água de Maebashi.
Periodo: 3 a 5 de maio
Local: Shikishima Seisuijyo
(Maebashi-shi Shikishima-cho 216) MAP
Informações: 027-210-2189
❐HARU NO AGEBUNE: Passeio de Barco pelo rio YATAGAWA (Itakura-machi)
Venha desfrutar a paisagem natural do rio YATAGAWA de dentro de
uma charmosa canoa típica da região.
A viagem é de 40 minutos.
Período: todos os dias, até o dia 6 de maio (até 30 junho, este passeio
será realizado somente nos fins de semana e feriados)
Local : Gunma no Suigo Kouen
(Oura-gun Itakura-machi Oaza Iwata 2941-3) MAP
Informação: 0276-70-4040
❐ECLIPCE SOLAR do Observatório Astronômico de GUNMA (Takayama-mura)
Vamos ao observatório para ver o eclipse do sol !
Este eclipse só poderá ser visto novamente daqui a 173 anos, por isso não perca esta oportunidade.
O eclipse poderá ser visto de vários locais de Gunma, a partir das 7:34 hs da manhã. Neste dia, o Observatório estará aberto
para visitas desde as 6:00 hs da manhã. Esperamos a sua visita !
Data e horário: 21 de maio, segunda-feira das 6:21a.m. até às 9:00a.m.
Local : Observatorio Astronómico de Gunma (Agatsuma-gun Takayama-mura Oaza Nakayama 6860-86 ) MAP
(Obs.: o eclipse solcar poderá ser visto de todas as partes de Gunma, com exceção de Kusatsu, Monte Tanigawa, etc.)

Informações: 0279-70-5300
❐2012 KENMIN SANKA FESTA (Festa do Cidadão) (Takasaki-shi)
Passe um fim de semana divertido no Parque Takasaki !
Data : Sábado, 19 de maio das 15:00 às 18:00hs
Programação: Concerto de Jazz, dança e música, estands de comidas e
muitas outras atrações
Data : Domingo, 20 de maio das 10:00 às 15:00hs
Programação: Passeio de balão, mini maria-fumaça, feirinha, stands
de comida e muitos outros.
Local: Kannonyama Family Park (Takasaki-shi Terao-machi 1064-30) MAP
Informações: 027-328-8389

