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2020.01

DARUMA
Há mais de 200 anos, nas áreas de Toyooka e Hachiman da cidade de Takasai, eles começaram a produzir
a boneca Daruma. Anteriormente, a Prefeitura de Gunma era uma área de sericultura.
Bonecas Daruma de Gunma
As bonecas Daruma são a principal forma de amuleto de boa sorte no Japão. Aprox. 80% das bonecas
Daruma do país são fabricadas em Takasaki. Diferentes locais de produção têm designs diferentes,
portanto, as bonecas Daruma feitas fora de Gunma têm formas e rostos ligeiramente diferentes.
Quando você compra o seu próprio Daruma, faz o seu desejo ao fazer uma oração pelo que deseja (por
exemplo, um sucesso em um exame etc.) e enche seu olho direito. Quando o desejo é concedido, você
preenche o outro olho como forma de apreciação.

■FEIRA DE DARUMA

（Takasaki-shi）

A feira de Daruma será realizada na Avenida em frente a Estação
de Takasaki, saída oeste.
O local do evento será em frente ao "Hotel Washington Plaza", até
em frente à "Rádio Takasaki", onde tera uma grande feira de
Daruma, vendas de pratos de "Takasaki Lucky Restaurants" e
outros diversos eventos.
Data: 1 e 2 de Janeiro (quarta-feira e quinta-feira) 10:00 – 16:00
Local: Saída oeste da avenida em frente a Estação de Takasaki
Informações: 027-330-5333

■MAEBASHI HATSUICHI

Hatsu-ichi Matsuri é um dos maiores festivais tradicional que é
realizado no início do ano. Neste festival Hatsuichi Matsuri, é
vendido novos Darumas, e no mesmo dia é realizado o ritual de se
queimar Darumas do ano anterior.
Data: 9 de Janeiro (quinta-feira)
Local: Rota nacional 50 (avenida principal),
distrito comercial central MAP
Informações: 027-235-2211

(Maebashi-shi)

■KIRYU DARUMAICHI

（Kiryu-shi）

Desde 1964, o mercado de Kiryu Daruma atrai uma grande
multidão. Também serão montadas barracas de comida, e as
pessoas podem se divertir o dia todo.
Data: 3º domingo do mês de Janeiro
Local: Fumonji Temple
(2274 Hishi-machi 4-chome, Kiryu)
Informações: 0277-43-5683

MAP

■JOSHU-YAKI MANSAI

（Isesaki-shi）

Neste dia é preparado um yakimanju gigante, que equivale a
300 porções, que acredita-se trazer felicidade e sorte. Os
visitantes poderão saborear deste yakimanju gigante.
Data: 11 de Janeiro (sábado) 14:00 –
Local: Templo de Isesaki (Isesaki-shi Hon-machi 21-1) MAP
Informações: 0270-24-5111

■ABERTURA DA ESTAÇÃO INTERNACIONAL DE ESQUI DE KUSATSU
Caça ao tesouro dos pequenos

Neste dia haverá uma atividade para as crianças procurarem um
tesouro escondido nas pistas de esqui e, estarão à venda
bilhetes de teleféricos para adolescentes pela metade do preço.
Além disso, os visitantes poderão ter a experiência de dirigir uma
motoneve, etc.
Data: 26 de Janeiro (domingo) 13:00~
※Evento somente para crianças (até 12anos)
Local: Estação Internacional de Esqui Tengu Yama Gerende
(Agatsuma-gun Kusatsu-machi Oaza Kusatsuji Shirane
Kokuyurin 158 Rinpan) MAP
Informações: 0279-88-8111
Pista de Esqui & Snowboard em Gunma
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（Kusatsu）

