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Nono Concerto de Kawasaki      166    

 
O nono concerto será realizado pela primeira vez no Muza Kawasaki Symphony Hall. A cidade 
possui 4 orquestras que atuam em dias diferentes. Para esta ocasião as 4 orquestras estarão 
juntos apresentando a Nona Orquestra. A data será dia12 de dezembro a partir das 2 da tarde 
será apresentado no Muza Kawasaki Symphony Hall. A entrada custa ￥ 2000 no assento S e 
￥1500  no assento A. 

         
        Film Music Concert.     Parte 1           166 
 
 
Este concerto terá o patrocínio da cidade de Kawasaki em comemoração aos 80 anos da cidade. O 
local do concerto será no lobby "Dai San Chousha"  do Shiyakusho。 O horário será das 17h30
ｍ.às18h30 minutos.. 
No dia 3 de dezembro terá o desempenho da banda de jazz ao som de saxofone, bateria, 
percussão, piano, violão e base. Além das músicas do tema dos filmes terá lugar também às 
músicas originais da banda, tais como： ”Forever”, ”Desperado", "The Other Side of Sadness" 
e outras. . E no dia 10 de dezembro , ao som de flauta ,ocarina e violão serão apresentadas as 
músicas dos filmes "Around the World in 80 Days" e "The Sting" e outras.  A participação será 
gratuita.  Venha prestigiar !                                                         

                  
  
Film Music Concert     Pasrte  2             167 

 
 
No dia 17 de dezembro, ao som de piano, base e bateria, serão tocadas as músicas do tema dos 
filmes "Shane", "Days of Wine And Roses","Sunflower」e outras.   
E no dia 24 de dezembro, ao som de sinos de mão, flauta, ocarina, piano e violino,      serão 
tocadas as músicas dos filmes: "White Christmas", "Merry Christmas Mr. Lawrence", "When You 
Wish upon a Star" e outras.  A participação será gratuita.  
Venha curtir o momento do final do ano com musical do filme.                                         

                  
  
Jardim Zoológico de Yumemigasaki         167 

 
 
O cartão de Ano Novo recebido até dia 16 de janeiro de 2005, estará em exposição dentro do 
Jardim, a partir do dia 28 de janeiro até dia 14 de fevereiro de 2005.  Envie seu  car- tão para o 
seguinte endereço: Código Postal 212-0055 Saiwai-ku Minami Kase 1-2-1 Yumemigasaki 
Doubutsu Kouen.  Para detalhes, por favor, ligue para (588) 4030. 

                   



 
 
YONETTY  OZENJI                 168 

 
Nesta instalação as piscinas térmicas são aquecidadas com o calor da queima de lixo. Também 
está à disposição local para descanso aos idosos. 
Além da enorme piscina central , existe também piscina de 25 metros, piscina infantil e piscina 
com escorregador. 
O horário de funcionamento： das 10:00hs às 20:30min.  A venda de ingresso será até às 19：
30 minutos。O ingresso será de ￥300 por hora e ￥150 para cada 30 minutos excedente para 
usuário de acima de 15 anos。 
 
E, ￥100 por hora e ￥50 para cada 30 minutos excedente para usuários acima de 3 anos até 15 
anos。Há também, sala de musculação, cujo horário de funcionamento： Parte da manhã：das 
9：00hs às 12：00hs , Parte da Tarde：das 13：00hs às 16：00hs, e, Parte da noite：das 17：00hs 
às 20：00hs. O ingresso por cada período utilizado por uma única vez, será de ￥300 para 
usuários acima de 20 anos, e, ￥100 para usuários de 15 anos a 20 anos e, acima de 20 anos 
sendo estudantes. Há também sala de descanso para idosos com sala espaçoso de tatami , 
podendo ser utilizados, gratuitamente, pelos usuários acima de 60 anos. Horário de 
funcionamento será das 9：00hs até às 16：00horas. Além dessas instalações poderá utilizar 
também o local para gate-ball e sala de reunião.  
Condução para chegar no Yonetty Ozenji： ônibus da "estação Kakio"  da linha Odakyu ou 
ônibus "Mizo l7" da "Estação Musashi-Mizonoguchi", da linha JR Nambu, e, descer na"parada 
Den-en chofu GakuenDaigaku mae".  A taxa do estacionamento será de ￥100 por hora. 
Excluindo os meses de Julho e Agôsto, estará fechado todas as quarta-feiras.Caso feriado 
nacional cair numa quarta-feira será transferido para o dia seguinte. Também estará fechado 
todo final do ano, do dia 29 de Dezembro a 05 de Janeiro. Para maiores detalhes telenar para 
(951) 3636. 

 
 
 
 
 
 
 

#  Programação da "Rádio Kawasaki FM 79.1 Mtz" ,  em português 
          Todas as Segundas e Quintas-Feiras 
           Horário ： Das 10：30 hs. às 10：40 hs. , e, 
                      Das 23：00 hs. às 23：10 hs. 
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