EVENTOS

Janeiro/2013

Shorinzan Nanakusa Taisai Daruma ichi
Esta grande feira popular é realizada todos os anos no Templo do Boneco da
Sorte Daruma. Milhares de visitantes de todas as partes do Japão vem comprar
novos Darumas e colocar os antigos na grande fogueira que é montada no pátio
do templo (dondo yaki).
Imagens do evento
Data: 6 e 7 de Janeiro ( 12:00hs do domingo até as 12:00 hs da segunda )
Local: Shorinzan Darumaji (Takasaki-shi Hanadaka-machi 296) MAP
Informações : 027-322-8800

Maebashi Hatsuichi
Esta grande feira livre é um dos eventos mais populares da cidade de Maebashi.
Os visitantes trazem os seus bonecos daruma e outros amuletos da sorte para
serem queimados em uma grande fogueira que é montada no local. Cerca de
1.500 barracas vendem o Boneco Daruma e muitos outros amuletos da sorte .
Data: 9 de janeiro (quarta-feira) das 10:00 as 22:00 hs
Local: Av. Honcho ( centro da cidade e na Rodovia 50) MAP
Informações : 027-235-2211

Isesaki Hatsuichi & Yakimansai
O Festival Isesaki Hatsuichi é realizado desde o Ano de 1887 (Era Meiji). São
montadas centenas de barracas de venda do boneco daruma, diversos amuletos
da sorte, produtos típicos e plantas. Neste mesmo dia será realizado no Templo
de Isesaki, o Festival Joushu Yakimansai onde será assado e distribuido para os
visintantes um enorme Yakimanju.
Isesaki Hatsuichi

Data: 11 de Janeiro das 12:00 até às 21:30

Local: Isesaki-shi Avenida Honcho (no centro da cidade) MAP
Joushu Yaki Mansai

Data: 11 de Janeiro à partir das 14:00hs

Local: Isesaki Jinja (Gunma-ken Isesaki-shi Honmachi 2-1-1)

MAP

Informações: 0270-24-5111

14a. Festa Internacional de Oizumi
Degustação de comidas típicas estrangeiras, confecção de mochi, apresentação de samba, banda, cerimônia do
chá e sorteio de vários prêmios.
Data : 27 de janeiro (domingo) a partir das 14:00 hs
Ingresso : 500 yens
Local: Oizumi Kominkan ( Oura-gun Oizumi-machiYoshida 2465) MAP
Informações e venda de ingressos : 0276-62-6066
Telefone : 0276-62-6066

EVENTOS

Janeiro/2013

Festival da Neve de Kusatsu ( Kusatsu Ski Station & Monn Ligth Walk
Serão 2 dias repletos de eventos e atrações para a família. Estão programados sorteios, brincaderias e
inúmeras atividades para crianças, jovens e adultos de todas as idades.
Na noite de lua cheia do dia 27, as luzes serão apagadas e será promovida uma
caminhada para apreciar a iluminação do Balneário de Kusatsu.
Data: 26 de janeiro (sábado) das 13:00～15:00 hs
➽Gincana na neve (participação gratuita)
➽Corrida de trenó e distribuição de sopa quente.
Data: 27 de janeiro (domingo) a partir das 13:00 hs
➽Sorteio de hospedagem em hotéis de Kusatsu
➽Distribuição de oshiruko ( creme com feijão doce)
Local: Kusatsu Kokusai Ski

Informações : 0279-88-8111

Endereço : Agatsuma-gun Kusatsu-machi Oaza Kusatsu Aza Kusatsu Shirane Kokuyurin 158 Rinpan MAP

LISTA DAS ESTAÇÕES DE ESQUI DE GUNMA :

PDF

Cerimônia de Comemoração da Maioridade (SEIJINSHIKI)
A maioridade no Japão é obtida ao atingir os 20 anos de idade. Esta é uma data importantíssima para os
japoneses que é comemorada com a realização de uma cerimônia chamada [ seijinshiki] e inclusive é feriado
nacional. O convite é enviado para a casa de todos os jovens que completam 20 anos (baseado no ano fiscal).
No dia da cerimônia, os rapazes vestem ternos ou os tradicionais hakamas
( vestimenta típica). As moças vestem kimonos furisode(com mangas longas).
Embora seja uma formalidade tradicional japonesa, muitos estrangeiros participam
da cerimônia e aproveitam a data para tirar muitas fotos de lembrança.
Durante a cerimônia, representantes das autoridades locais falam sobre a
responsabilidade e os deveres dos jovens.
Maiores informações entre em contato com a prefeitura de onde reside.

Exposição para criança : [ Vida de antigamente ]
O Museu promove a exibição de filmes, exposição de peças de decoração e
utensílios domésticos utilizados nas Eras Meiji (1868-1912)e Showa（1926-1989）.
Esta é uma ótima oportunidade para as crianças conhecerem os utensílios
domésticos, móveis, decoração de antigamente e fazer uma comparação com o
nosso modo de vida de hoje.
Período : até o dia 17 de março (domingo)
Local : Gunma Kenritsu Rekishi Hakubutsu-kan ( Museu de História de Gunma
Endereço: Takasaki-shi Watanuki-cho 992-1 Gunma no Mori MAP
Ingresso : 200 yens (adultos) 100 yens ( estudantes) Alunos até o ginásio : entrada grauita
Informações : 027-346-5522

