Eventos do mes de Fevereiro 2020
Setsubun é o dia anterior ao início da nova estação, indicando a divisão das estacões do ano.
Atualmente, refere-se ao dia anterior ao RISHUN(primeiro dia da primavera).Este, tem um
significado importante no calendário antigo,como o início de um ano. Por isso que hoje o SETSUBUN,
indica o início da primavera.
Neste dia、as famílias tem como tradição, jogar grãos de soja e cada pessoa come um grão a mais
conforme a sua sua idade, fazendo isto não ficará resfriada, etc.E, esses grãos de soja também são
jogadas nos demonios (pessoas da família disfarçada com máscara de demonio), para espantar os
maus espíritos.Nos templos, esse evento com o intuíto de pedir proteção e saúde, esses grãos de soja
são jogados pelo TOSHI OTOKO e TOSHI ONNA e todos falam (ONI WA SOTO FUKU WA UTI)que
quer dizer [DEMONIOS PARA FORA, FELICIDADE PARA DENTRO].
SETSUBUN ETSUINA SHIKI

（Shibukawa shi）

Todos os anos no dia 3 de fevereiro é realizado o Setsubun
Matsuri, no Templo Mizusawa Kanon. Neste dia, serão jogados
grãos de soja, doces, laranjas pelos toshi-otoko e toshi onna
(pessoas com o mesmo signo chines do ano ) e haverá o sorteio de
vários prêmios.
・Data:：3 de fevereiro (segunda- feira)
・Local：Templo Mizawa Kannon
(Ikaho-machi Mizuwa 214) MAP
・Informações: 0279-72-3619

HENJYOUJI SETSUBUN KAI

(Shouwa mura）

O evento conta com a ONIHOURAKU (dança do demônio),
MAMEMAKI e YAKUYOKE
(um extenso ritual especial de purificação do mal do ano
anterior e o afastamento de demônios que possam trazer
doenças no ano
・Data e Horário: 3 de Fevereiro (domingo) À partir das 18:00hs
・Local: Henjyouji (Tone gun Showa mura Morishita 744)MAP
・Informações: 0279-72-36196682

FESTIVAL SETSUBUN（Oigami Onsen）
Em Oigami Onsen Templo Akagui, acontecerá o evento de
Cerimonia Ritual e Jogar Grãos de Soja.De noite,terá o evento de
Fogos de Artifício,oqual no céu limpo de inverno é muito bonito.
Nesse dia também terá o TONJIRU para se tomar.
・Data：3 de fevereiro （Segunda）
・Horário：15:00 horas Cerimonia Ritual
À partir de 15:30 ritual de jogar os grãos de soja。
・Local：Oigami Onsen Templo Akagui
・Informações：0278-56-3013
*Festival de Fogos de Artifício (Local：Oigami Tamokuteki Hiroba)
■

（Numata shi）

■ FESTIVAL DE INVERNO 2020

（Showa mura）

É realizado todos os anos, o Festival de Inverno que tem como
tema: “Lembranças e sonhos para as crianças”. Haverá a
realização de jogos de bingo e as crianças poderão brincar de
snowmobile (moto de neve). À noite,será realizado o evento de
fogos de artifício.
・Data e horário：8 de fevereiro (Sábado) À partir da 15:00 hs.
・Local：Showa Mura Sougou Undou Kouen
（Tone Gun Showa Mura Ooaza Itoi 5895）MAP
・Informações：0278-25-4831

■ 28ª FESTIVAL DE CHAMAS DE KITA-KARUIZAWA

（Nagano hara chou）

Serão dispostas mais de 4.000 tochas de fogo na neve e, ao mesmo
tempo, serão feitos lançamentos de fogos de artifícios, criando um
mundo de fantasia de beleza indescritível !!
・Data e Horário: 8 de Fevereiro (sábado) À partir das16:00 hs.
・Local: Kita-Karuizawa Fureai Hiroba
(Agatsuma-gun Naganogen-machi Kita-karuizawa 1988) MAP
・Informações: 0279-84-2047

■ FESTIVAL DE DANÇA DE TAKASAKI 2020

（Takasaki shi）

Vários grupos de danças estarão reunidos neste evento, exibindo sua performance e coreografias
originais. Está programada a apresentação de alguns convidados especiais, cuja performance é
reconhecida no país e no mundo. ※ Dependendo da quantidade de pessoas interessadas, as vagas
poderão ser limitadas
・Data e Horário: 16 de Fevereiro （Domingo）À partir das 12:30 hs. ～
・Local: Gunma Ongaku Cente (Centro de Música de Gunma )
(Takasaki-shi Takamatsu-cho 28-2) MAP
・Informações:：027-321-1203
■ ICHIGO GARI (COLHEITA DE MORANGO) NA FAZENDA DOMREMY！
Venham participar do ichigo gari (colheita de morango) e saborear os
deliciosos morangos da fazenda Domremy !! Os morangos são cultivados na
própria fazenda e são usados para a fabricação das sobremesas das lojas de
conveniência. Portanto, podem ser consumidos com segurança e
tranquilidade !!
Data: até final do mês de Maio 10:00~ (é necessário fazer reserva)
Local: Fazenda de Morango Domremy
(Takasaki-shi Hodota-machi 278-1) MAP
Locais para colher e comer morangos diretamente do pé PDF

（Takasaki shi）

