❐"OBON" / FERIADO DE AGOSTO
"Obon " é um evento tradicional do Japão realizado todos os anos em Agosto, para invocar os espíritos
dos antepassados e realizar um memorial para os espíritos com os parentes. A maioria das Fábricas
dão um longo perodo de descanso nessa data. Nessa época há diversos eventos e festivais. Antes de
sair de casa, verifique as datas dos eventos abaixo!!
❐FESTIVAL DE TAKASAKI

TAKASAKI-SHI

Este é o maior evento de Takasaki. Alegremente desfilam pelo centro da
cidade de Takasaki carregando o "Mikoshi" e "Dashi". Também haverá o
"Daruma Mikoshi". No dia 6º (Sábado) a noite será realizado um festival
de fogos de artifícios.
Data：4 de Agosto (Sábado), 5 (Domingo)
Local：Centro da cudade de Takasaki
（Entrada oeste da estação de Takasaki～Rua Tamachi, Jikou、Otema,
Sakura-bashi～Praça Motenashi） MAP
Contato：027－321－1257
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❐FESTIVAL YAGIBUSHI DE KIRYU

KIRYU-SHI

"Kiryu Yagibushi Matsuri" é o maior evento realizado em Kiryu. Além das
apresentações de dança em diversos lugares da cidade, há também
festival de Mikoshi para crianças, dança Yagibushi,etc... Vários eventos
foram realizados, felizmente cerca de 45 mil pessoas compareceram.
Data : 3 de Agosto (Sexta), 4 (Sábado), 5(Domingo)
Local : Centro da cidade de Kiryu
Contato : 0277-46-1111

MAP

❐FESTIVAL DE FOGOS EM MAEBASHI
Próximo da ponte "Owatari" Tonegawa Kasenshiki, Haverá
queima de mais de 10 mil fogos de artifícios que decorará o céu
por quase 2 horas. As principais queima de fogos são : "Kuchu
Naiagara" (criado e Maebashi) e "Arcoíris Naiagara" os quais
serão imperdíveis. O show será ao longo dos 400m da ponte
"Owatari".
Data : 11 de Agosto (Sábado) 19:00～20:45
Local : Maebashi Tonegawa Kasenshiki e perto de Owatari-bashi MAP
Contato : 027-235-2211

MAEBASHI-SHI

❐FESTIVÁL DE "OJIMA NEPUTA"

OTA-SHI

O local é na rota 142 (kyukokudou 354 line), Ojima 1 choume～
Pouco a frente do Templo Kameoka. Esse espaço será fechado
para realizar o evento. Vale a pena ver o heróico e Forte
transporte Neputa.
Data : 14 de Agosto (terça-feira), 15 (quarta-feira)
Local : Ota-shi Ojima Shoten-machi Odori
(ao longo da rota 142) MAP
Contato : 0276-47-1833

❐

ZOOLÓGICO DE FÓSSEIS

TOMIOKA-SHI

Mamíferos 300 milhões de anos de história! !
Com a melhoria da precisão da análise do DNA e a descoberta de novos
fósseis, a história dos mamíferos foi bastante detalhada nos últimos 20
anos. Na exposição "Fossil Zoo", apresentaremos a história de novos
espécies de fósseis e modelos de reconstrução biológica.
Data : Até dia 2 de Setembro
Local : Gunma-kenritsu Shizenshi Hakubutsu-kan (Gunma-ken Museu de
História da natureza) (Tomioka-shi Kamikuroiwa 1674-1)
MAP
Contato : 0274-60-0274
❐FÉRIAS DE VERÃO !! 『CAPTURANDO INSETOS 』
Um evento popular em que crianças que frequentam até a
primária e famílias podem participar juntos. Instalamos um lugar
especial dentro do Kusatsu Undou Chaya Park e vamos liberar
besouro japonês. A taxa de participação é grátis! Não deixe de
participar.
Dia: 8 (quarta-feira) de Agosto
Recepção para o evento: 9: 30hs. Início do evento: 10: 00hs
Local: Michi no Eki / Kusatsu Undou Chaya Kouen
(Agatsuma-gun Kusatsu-machi Kusatsu 2-1) MAP
Informações: 0279-88-0800

KUSATSU-MACHI

❐NIEVE DE VERÃO NO PARQUE KEZOJI

ISESAKI-SHI

Vamos refrescar-se do calor do verão quente, apreciando
o evento neve no Kezoji.
Dias: de 11 (sábado) ~ 16 (quinta-feira) de Agosto
Neve cronograma de lançamento: 11: 00.13: 00 e 15:00
Local: Amusement Kezoji
(Isesaki-shi Kezoji-machi 1) MAP
Informações: 0270-24-5111

