Eventos 2017.10
69º Festival de Maebashi

Maebashi

Neste festival haverá, apresentações da banda
marcial das crianças, dança "DANBE" de Maebashi,
e os carros alegóricos, e "MIKOSHI" que desfilam pela
rua mostrando o entusiasmo dos habitantres da
cidade.
Data : Dia 7 de Outubro (sábado), dia 8 (domingo)
Local : Comercial central de Maebashi, região da
cidade MAP
Contato : 027-234-5111

Festa de agradecimento "Outono"

Numata

Neste festival de exposição de produtos locais,
haverá vendas de artesanatos da exposição, e
alinham-se diversos comércios de alimentação para
expor pratos de fritura do qual se orgulham e
elegem "A melhor fritura de Numata". Este ano terá
uma nova partricipação de um produto famoso,
"Edamame menchi".
Data : Dia 7 de Outubro (sábado), dia 8 (domingo)
10:00 ～ 16:00
Local : Campo de Baiseball do parque Numata
(Numata-shi Nishikurauchi-machi 594) MAP
Contato : 0278-23-2111

Festival de intercâmbio em "Kasuri no sato"

Isesaki

Intercâmbio de produtos e habilidades artísticas. E
como empreendimento conjunto também realizam,
"exposição dos gastos cotidiano", "festival nacional" e
"clean festival", ao redor de Asakusa, Teradomari, e
Isesaki.
Data : Dia 15 de Outubro 10:00～15:00
Local : Parque Hashie Numa Kankyou Fureai
(Isesaki-shi Hashie-machi 3335-2) MAP
Contato : 0270-61-6712

Festival Internacional de "Tatebayashi"
No festival internacional de Tatebayashi, as pessoas
se divertem apreciando danças, músicas, e comidas
de diversos países. Todo ano o local se lota com
cerca de 1800 visitantes. Este ano melhoraram o
conteúdo deixando o festival com um ar mais
inernacional. Esperamos você e sua família!
Data : Dia 9 de Outubro (Feriado) 10:00～15:00
Local : Tatebayashi Bunka Koumin-kan
(Tatebayashi-shi Shiro-machi 3-1) MAP
Contato : 0276-72-4111

Tatebayashi

Eventos 2017.10
14º Festival de Takasaki "RAIBU"

Takasaki

"RAIBU" é um poema tradicional de Gunma, uma
performance de dança que quer dizer "vibrar
violentamente como um trovão".
Data : Dia 15 de Outubro (domingo) 10:00～17:00
Local : Motenashi Hiroba e outros
(Takasaki-shi Takamatsu-machi 1) MAP
Contato : 027-321-1257

Batalha de comidas típicas dos 3 Estados in Kiryu

Kiryu

Neste evento poderão ser adquiridos produtos e comidas
típicas de Gunma, Ibaraki e Tochigi. Haverá a apresentação
de artistas locais, mascotes e muitos outros entretenimentos.
Data: 28 de Outubro (sábado)~ 29 (domingo)
10:00 ~ 15:00
Local: Kiryu-shi Undou Koen (parquet dos esportes)
(Kiryu-shi Aioi-cho 3-300) MAP
Contato: 0276-32-2215

Carnaval de Oizumi 2017

Oizumi

O show de samba e os gourmet nos diram "Bom Dia" em
Oizumi. Este ano, o carnaval de Oizumi será realizado no
mesmo dia de um dos maiores eventos da cidade "Festival
da Indústria"
Data : Dia 29 de Outubro (domingo) 10:00～16:00
Taxa de entrada da área paga
Assento S Venda antecipada 2500 ienes/No dia 3000 ienes
Assento A Venda antecipada 2500 ienes/No dia 2000 ienes
※GRATUITO, exceto a entrada da área paga
Local : Oizumi-machi Bunka-mura
(Oizumi-machi Asahi 5-24-1) MAP
Contato : 0276-61-2038

DIA DOS CIDADÃOS DE GUNMA
Dia 28 de Outubro é o dia dos cidadãos. E em
comemoração a esta data será realizado diversos eventos
em Outubro e Novembro.
Contato : 0279-70-5300
Eventos: Dia dos cidadãos

