Eventos 2018.10
70º Festival de 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.

Maebashi

Data : Dia 6 de Outubro (sábado), dia 7 (domingo)
Local : Comercial central de Maebashi, região da
cidade MAP
Contato : 027-234-5111

OTA THE COUNTRY

Ota

Vamos nos divertir com músicas e danças country!
Assim como no ano passado, esperamos vocês com
comidas deliciosas!
Data: 7 de Outubro (domingo) 9:30 – 15:30
Entrada: Gratuita
Local: Hachiojiyama Koen
(Ota-shi Kamigodo-cho 2079-3) MAP
Informações: 090-3148-8166

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 6 (sábado) e 7 (domingo) de Outubro
10:00 ～ 16:00
Local : Campo de Baiseball do parque Numata
(Numata-shi Nishikurauchi-machi 594) MAP
Contato : 0278-23-2111

Intercâmbio Internacional
Neste evento haverá representações artísticas,
exposição sobre o assunto ao consumidor, internacional
e outros. Contaremos até com a venda dos produtos
regionais da Isesaki e de outros locais, como; Asakusa e
Teradomari.
Data: 21 de Outubro 10:00 – 15:00
Local: Parque Hashie Numa Fureai
(Isesaki-shi Hashie-machi 3335-2) MAP
Informações: 0270-61-6712

Isesaki

Eventos 2018.10
Festival Internacional de "Tatebayashi"

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 8 de Outubro (Feriado) 10:00～15:00
Local : Tatebayashi Bunka Koumin-kan
(Tatebayashi-shi Shiro-machi 3-1) MAP
Contato : 0276-72-4111
15º 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 14 de Outubro (domingo) 10:00～17:00
Local : Motenashi Hiroba e outros
(Takasaki-shi Takamatsu-machi 1) MAP
Contato : 027-321-1257

Festival de Marcha de Takasaki 2018

Takasaki

O Festival da Marcha da Banda Musical é um evento
representativo da cidade de Takasaki, conhecida como "a
Cidade da Música". Acontecerá todos anos aos sábados e
domingos de Outubro. A banda escolar da cidade se
apresenta como foco do evento. Porém, as principais bandas
nacionais também são convidadas.
Data: 20 (sábado) e 21 (domingo) de Outubro
Local: Takasaki Arena, Symphony Road e outros.
Informações: 027-326-5926

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

