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岡本太郎美術館企画展について 304 
Está em exposição as obras de artes de Okamoto Taro com o grupo 

indígena de amazonas caiapó, com o tema “O samurai de Amazonas”. 
exibindo a arte, o ser humano e a natureza. 
Nesta exposição poderá vestir-se como índio, enfeites com sementes e 

pinturas no rosto caracterís tico dos caiapós e aproveitar para tirar fotografias. 
O museu de artes também está realizando os slides e oficina sobre os índios. 
Para inforamções detalhadas, entre em contato com site http://www.taromuseum.jp/ 
A data da exposição a partir do dia 14 de julho a 17 de setembro. 
A taxa de entrada, adulto 700 ienes, colegial, universitário e acima de 65 anos de idade 500 ienes, 
abaixo de ginásio a entrada será gratuito. 
Informações através de telefone, ligue para Museu de Artes Okamoto Taro Tel. 044-900-9898. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

フェスタサマミューザ Kawasaki 2007 について。305 
Mutas pessoas pensam que música clássica é um pouco difícil....mas não se 
preocupem, para os interessados e iniciantes será realizado o evento da 
Festa Summer Muza no Hall de Muza Kawasaki Symphony Hall a partir de 2 de agosto. 
Dando abertura com a orquestra sinfônica de Tokyo, 9 orquestras metropolitanas estarão trazendo 
muita alegria ao Muza Kawasaki Symphony Hall, alegrando a redondeza de Kawasaki 
transmitindo o calor musical em pleno verão. 
Muitos concertos poderão ser desfrutados num tempo ideal de 70 minutos, ideal para descontração. 
A taxa de entrada também num preço razoável na média de 3000 ienes. 
Os ingressos estarão à venda no balcão do Muza Kawasaki, Pia, Lawson. 
Para informações detalhadas entre em contato com Muza Kawasaki Symphony Hall pelo tel. 
044-520-0200. 

 
 



 
 
 
 
 

 
          川崎市制記念多摩火て 306 
Comemoração municipal de Fogos de artifícios ao redor do rio Tama.  
O espetáculo de fogos de artifícios de Tama em comemoração municipal será realizado no distrito de 
Takatsu Suwa às margens do rio Tama. O início da abertura a partir das  no dia 18 de agosto. 
Este espetáculo de fogos de artifícios às margens do rio Tama vem sendo desfrutada desde início de 
Showa pela população curtindo o clima romântico transmitida pela beleza das cores e energia de 
verão. 
Este ano, ao céu aberto serão lançados 6.000 fogos de artifícios, a beleza das cores e o som 
contagiante da explosão trazendo um mundo de imaginação espalhadas ao espaço ao ar livre. 
Para chegar ao espetáculo dos fogos de artifícios, da linha Tokyu Den en Toshi estação de 
Futakoshinchi, 8 minutos a pé ou linha Tokyu Den en Toshi estação de Takatsu, 15 minutos a pé. Da 
estação de Musashimizonokuchi da linha JR Nambu 20 minutos a pé. Pedimos a colaboração para 
não virem de carro, motocicletas e bicicletas. Neste dia não haverá estacionamento.  
Para informações entre em contato com Thankyu Call Kawasaki pelo tel. 044-200-3939. 
 

 
 
 

Curso de língua japonesa 2006 
Associação Internacional de Kawasaki 

 
NOITE: Toda quarta-feira 18:30 às 20:30   MANHÃ: Toda terça e sexta-feira 10:00 às 12:00 

1º Trimestre: ￥6.000 Total de 12 aulas       1º Trimestre: ￥11.000 Total de 22 aulas 
2º Trimestre: ￥6.500 Total de 13 aulas       2º Trimestre: ￥11.000 Total de 22 aulas 
3º Trimestre: ￥5.500 Total de 11 aulas       3º Trimestre: ￥9.500  Total de 19 aulas 

 
 
 
 
 

 

 
Horário de consulta 10:00hs às 16:00hs. 

 
Inglês:   Terça à sábado    Chinês:  Terça, quarta e sexta-feira 
Coreano:  Terça e quinta-feira    Espanhol:  Terça e quinta-feira 
Português:  Terça e sexta-feira.    Tagalog:  Terça e quarta-feira 
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