Setsubun

A cerimônima do Setsubun acontece todos os anos no último dia do inverno,segundo o calendário chinês. Segundo a tradição
japonesa, é neste dia que as pessoas fazem uma espécie de "limpeza espiritual" para afastar os maus espíritos da casa
arremessando grãos de soja, chamado de "mamemaki".
De acordo com a crença popular, a soja é purificadora, afasta o azar e traz fortuna para o lar.
Os grãos de soja devem ser lançados para fora da casa por algum membro da família que nesse
momento deve dizer: "Fuku wa uchi, Oni wa soto " que significa "sorte para dentro, maus
espíritos pra fora".
Em Gunma serão realizados muitos festivais em comemoração ao Setsubun, participe !

21o. Festival Onikoi Setsubun (Fujioka)
Uma celebração meio diferente dos outros templos. Aqui o slongan é [ Que
venham todos os diabos que foram expulsos de todos os lugares do Japão! ]. Aqui,
dentro a boa sorte e dentro os [diabos] também !
Durante o evento serão realizadas muitas brincadeiras e será distribuído
amazakê, oden e outros. Venha visitar a terra natal do oni ( maus espíritos).
Data: 3 de fevereiro (domingo) das 11: 30 ～ 13:00 hs
Local: Fujioka-shi Onishi Naka-machi Praça [ Omatsurihi Hiroba] MAP
Informações : 0274-52-2062

Setusbun no Templo Mikagari Shinji (Kiryu)
Depois da ritual de purificação, os paroquianos deste templo budista, vestidos de
branco arremessam os grãos de feijão e fazem os pedidos de sáude e sorte ao som
de tambores. Durante a cerimônia do Setusbun, que acontece desde 1830, os
sacerdotes fazer acrobacias e pulam as enormes fogueiras montadas no pátio do
templo para espantar o azar e os maus espíritos
Data: 3 de fevereiro (domingo) a noite
Local: Templo Mikagari Shinji (Kiryu-shi Hirose-machi 6-833) MAP
Informações : 0277-54-5492

Festa do Setsubun no Templo Hoshouji (Takasaki)
Celebrado há mais de 60 anos, o Setsubun do Tamplo Houshouji reúne pessoas de
vários locais. Com o apoio da Câmara de Comércio e Indústria de Yawata, os
comerciantes de bairro irão montar muitas barracas no pátio do templo para
venderão produtos à preços especiais e fazer muitas promoções e sorteios para
todos. Será distribuído amazakê ( bebida quente à base de arroz) e muitos
outros brindes.
Data: 3 de fevereiro ( domingo)
Local : Templo Houshouji ( Takasaki-shi Shinmachi 2523)
MAP
Informações：0274-42-0930

Oigami Onsen Akagi Jinja Setsubunsai
Este evento acontece no Templo Akagi que fica nas Termas Naturais de Oigami.
A cerimônia do Mamemaki, para espantar o azar, será realizada no pátio do
templo a partir das 15:30hs. Será distribuído sopa quente com carne de porco
para os visitantes e haverá queima de fogos a partir das 20:00hs
Data : 3 de fevereiro (domingo) Cerimônia: a partir das 15:00 hs
Local : Oigami Onsen Akagi Jinja ( Numata-shi Tone-machi Oigami 607-1) MAP
Informações : 0278-56-3013

Cerimônia do Setsubun no Templo Mizusawa ( Ikaho)
Do palanque montado neste tradicional Templo Budista serão arremessadas
prendas e grãos de soja. No dia. o toshi-otoko e toshi-onna distribuírão muitos
prêmios e doces para todos.

※toshi-otoko e toshi-onna : conforme o horoscópo chinês, 2013 é o ano da
serpente e assim, todas as pessoas do signo de serpente são chamados de
pessoa do ano, toshi-otoko, no caso de homem, e toshi-onna no caso de mulher.
Data: 3 de fevereiro (domingo)
Local: Mizusawa Kannon (Shibukawa-shi Ikaho-machi Mizusawa 214) MAP
Informações : 0279-72-3619

Assama Kougen Winter Festival
Este festival de inverno acontece todos os anos no mês de fevereiro no Planalto
de Assama. Além da queima de fogos, acontecem muitas brincadeiras na neve,
apresentações e eventos que contam com a participação de todos.
Data: 1º. a 3 de fevereiro (sexta,sábado,domingo)
Local: Agatsuma-gun Tumagoi-mura Omaehosohara 2277 Prince Land MAP
Informações : 0279-86-5077

Honoo Matsuri

Imagens do evento

Este festival acontece bem no centro do bairro de Naganohara, na divisa com a
Província de Nagano. Serão acesas cerca de 4 mil velas e tochas bem no meio da
neve. Elas simbolizam os pedidos de sáude e sorte da comunidade local.
Haverá show com tambores e queima de fogos.
Data: 9 de fevereiro ( sábado )
Local: Kita-Karuizawa Fureai Hiroba (Agatsuma-gun Naganohara-machi
Kita-karuizawa 1990)MAP
Informações : 0279-84-2047

Evento Valentines Day em Kusatsu
Em comemoração ao Valentines Day, ou Dia dos Namorados, a administração
desta Estação de Esqui irá distribuir chocolates para os primeiros 100 homens
que comprarem o ingresso para esquiar no dia 14 de fevereiro.
Data : 14 de fevereiro (quinta)
Local : Estação de Esqui Kusatsu Kokusai (Agatsuma-gun Kusatsu-machi Oaza
Kusatsu Shirane kokuyurin 158)

MAP

Informações : 0279-88-8111

Hanamomo Matsuri
A flor hanamomo, que é da família das rosas, é muito famosa aqui no Japão.
Entre elas, a espécie [ yaguti] é uma das favoritas. O Gunma Flower Park
promoverá uma exposição destas flores durante este mês. Aproveite o [ Dia das
Meninas] para apreciar a exposição das [ Bonecas Hina] e tirar muitas fotos no
jardim de Hanamomo do parque.
Período : 11 de fevereiro até 18 de março
Local : Gunma Flower Park ( Maebashi-shi Kashiwagura machi 2471-1) MAP
Informações : 027-283-8189

