EVENTOS

FEVEREIRO/ 2014

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".
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 !

■ Houshouji Setsubunsai

TAKASAKI

Celebrado há mais de 60 anos, o Setsubun do Templo 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. Às 11:00 e 14:00 serão
arremessados grãos de soja e brindes diretamente do palco ( mame maki) .
Data: 3 de fevereiro ( segunda ) 9:00 as 14:00 hs
Local : Templo Houshouji ( Takasaki-shi Shinmachi 2523) MAP
Informações：0274-42-0427

■ Setsubun Etsunashiki

SHIBUKAWA

Este tradicional evento será realizado no TEMPLO MIZUSAWA.
Do palanque que será montado no pátio do templo serão arremessadas
prendas e grãos de soja. Serão distribuído muitos prêmios e doces pelos
toshi-ona e toshi-otoko.

※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 (segunda )
Local:Mizusawa Kannon (Shibukawa-shi Ikaho-machi Mizusawa 214)MAP
Informações : 0279-72-3619

■

22º. Joshu Karakkaze Takoage

Empinar pipa não é coisa de criança aqui no Japão. A pipa faz parte
da cultura japonesa há milheres de anos. Este campeonato tem esse
nome porque as pipas serão empinadas aproveitando o vento que
desce do monte akagi * akagi oroshi. O céu irá ficar colorido com as
enormes pipas que serão soltas do Parque Shikishima.
Data: 16 de fevereiro das 9:00 ~13:30
Local : Maebashi-shi Shikishima Kouen
Informações : 027-234-5111

MAP
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■
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Exposição em Homenagem aos 700 anos de Boccaccio

KANRA

Exposição das obras do italiano Giovanni Boccaccio que foi um grande

poeta e crítico literário italiano, especializado na obra de Dante Alighieri .
Esta exposição será realizada em comemoração ao 30º. Aniversário de
Confraternização das Cidades Irmãs de Kanra e Florença (Celtardo), na
Itália.
Período : 2 até 23 de fevereiro
Local :Galeria Nagaoka Kesakiti ( Kanra-machi Owaza Obata 544-2 ) MAP
※

Entrada gratuita ( fechado às segundas)

Informações : 0274-74-7575

■ Gunma Global Seminar

MAEBASHI

Tema : [ Volte a sua atenção para o mundo e conheça melhor a sua cidade !].
Assim, você descobrirá que pode conhecer o mundo sem sair de Gunma !
Aguardamos você !
Data : 15 de fevereiro ( sábado) das 13：00 ～16：30
Local : Gunma Kencho 29ºandar/ Sala 291
End: Maebashi-shi Otemachi 1-1-1) MAP
※

Participação gratuita

Informações : 027-243-7271

■25o. Akagiyam Yuki Matsuri

MAEBASHI

Este evento será realizado na Estação de Esqui Akagiyam Dai1, no Monte
Akagi Shirane.No dia, os visitantes também poderão experimentar pescar
wakasagi no gelo e descer a montanha de air board ( prancha inflável ).
Esperamos a sua visita !
Obs : venha bem agasalhado.
Data : 1o. de feveriro ( sábado) das 9:00 ~12：30
Local : Akagi yama Dai 1 Skijo・Akagi Onuma
End: Maebashi-shi Fujimi-machi Akagi

MAP

Informações : 027-210-2189
■

Kusatsu Kokusai Skijou

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 (sexta)

Evento infantil: Caça ao tesouro
As crianças vão se divertir procurando os presentes escondidos.
Data: 16 de fevereiro (domingo) a partir das 13：00 hs
Local : Kusatsu Kokusai Skijo (Oaza Kusatsu-machi Shirane Kokuyurin 158 ) MAP
Informações : 0279-88-8111
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