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● Concerto na hora do almoço. 

 
Secretaria distrital de Asao                     151 
Do dia 23 a 27 de agosto, 5 dias contínuas de muitas músicas. O local será no 
2o andar da secretaria distrital de Asao a partir de 12:15 até 12:45. A entrada 
será gratuito. Dia 23 músicas japonesa antiga, dia 24 ao som de piano, dia 25 
piano e viola, dia 26 jazz piano e baixo e dia 27 piano solo e dupla. 
Concerto na secretaria distrital de Nakahara 夏休みファミリーコンサート 

親子で楽しむ音楽の玉手箱. Venha desfrutar as férias de verão com a família. A 
data do concerto será no dia 27 de agosto a partir de 12:10 até 1 da tarde. O 
local será no 5o andar da secretaria distrital de Nakahara. A obra-prima de 
Haydn e Mozart será comandado pelo maestro Antonín Kuhnel. Piano, por 
Kawashima Amari que desempenhou na Orquestra Sinfônica de Belcanto. 
Em 1970 no antigo Czechoslovakia  Olmutz o maestro Antonín Kuhnel,foi 
premiado em 2o lugar no concurso internacional de maestro. Teve o convite de 
comandar a Filarmônica de Japão, nova Filarmônica e a Filarmônica de 
Kanagawa. Este concerto familiar será gratuito. É só comparecer no local.     
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● Assembéia Representativa do Cidadão Estrangeiro da Cidade de 

Kawasaki 
●  
Este grupo tem como objetivo a compreensão mútua de japoneses e 
estrangeiros para formar uma sociedade regional em viver juntos. Na reunião 
realizado no ano passado foram elaborados os seguintes temas: 
*Manutenção do ambiente no reconhecimento das diversas culturas e 
aprfundar o entendimento internacional da criança e corpo docente na escola 
primária, secundária. 
*O responsável estrangeiro ter o conhecimento sobrea a educação japonesa, e 
ser apoiado para sua independência como responsável estrangeiro. 
*O cidadão estrangeiro poder participar na sociedade regional e a Cidade de 
Kawasaki fundar o sistema de votação ao estrangeiro e ao mesmo tempo 
poder participar no governo municipal como um membro da comunidade. 
*A provisão da qualidade boa para o estrangeiro ter uma residência e a 
facilidade  em poder a adquirir a residência pública para poder trabalhar 
com estabilidade e formação num bom ambiente. 



*Encaminhar ao governo japonês na melhoria do sistema da quantia global de 
retirada da pensão. 
Todas estas recomendações que foram ditas, estão divididas em pequenos 
artigos para as susgestões e também estão descritos as razões de todos os 
intens citados. 
A próxima reunião está marcado para o dia 12 de setembro a partir das 2 da 
tarde até as 5 horas. O local será na Associação Internacional de Kawasaki. 
Esta reunião estará aberto ao público. Venha ouvir!          
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● Venha participar gratuitamente nos eventos realizados no Museu de 

Ciência Juvenil, 青少年科学館. 

●  

Observação na área verde de Ikuta. A observação é realizado todos os 
domingos a partir das 10 da manhã até meio-dia. 
O tema é sempre variável e as explicações serão feitas por um guia. 
Basicamente as observações são feitas mesmo com pouco de chuva, somente 
no caso da observação dos pássaros selvagens será cancelado quando chover. 
Para quem deseja participar, comparecer até 9:50 minutos no Museu de 
Ciência Juvenil.O tema para o dia 5 de setembro será observação das plantas 
e no dia 12 a observação dos insetos. 
Vamos apreciar as estrelas. 
No Museu de Ciência Juvenil está instalado o planetário onde você poderá ter 
as explicações das constelações e ao mesmo tempo poderá ver as estrelas 
através do telescópio. Esta observação é realizado 2 vezes ao mês aos sábados. 
Dia 11 de setembro, o tema será o astrólogo francês Charles Messier do 
catálogo M 13 e M 57. Dia 25 o tema será lua e albireo. O horário será das 6 da 
tarde até as 7:30 da noite. Em caso de mau tempo, será realizado somente o 
comentário no plantetário no total de 30 minutos. Crinças abaixo de primário 
será necessário o acompanhamento de um adulto. Para ir ao Museu de 
Ciência Junenil, da linha Odakyu estação de Mukougaoka Yuen, 15 minutos a 
pé. Para informação, tel. 922-4731. 
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