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● Tomo no Kai da Orquestra Sinfônica Muza Kawasaki. 

Para fazer parte do “Tomo no Kai”, poderá fazer a inscrição através de telefone, correio ou 

diretamente no escritório do Tomo no Kai. Para inscrição o pagamento anual será de 300 ienes. Para 

quem tornar sócio terá muitos privilégios. Poderá fazer reserva de ingressos antes da venda geral. 

Os ingressos realizados por Muza Kawasaki, terá o desconto de 10% de desconto. Receberá o boletim 

de informações gratuitamente. E para quem tornar sócio até o final de novembro deste ano, receberá 

o cupom equivalente a 2000 ienes como presente. Ligue para 520-0200 

● In Unit 2004. 

Será realizado o festival de banda amador e de dança no distrito de Nakahara. Este ano terá a 

apresentação de 13 grupos de música, 3 pessoas em solo e 6 grupos de danças dando muita vida à 

esta festa. 

Data: 7 de março. 

Horário: 11:30 da manhã 

Local: Nakahara Epoch. 

Entrada: Gratuito. 

● “ Festa na Área Verde de Ikuta” 

Será realizado na Área Verde de Ikuta o “Tama Kuminsai “ e “ Tama Ku “Mori no Matsuri“. O 

Tama Kumin Sai será realizado ao redor da praça com atrações de mágicos e outros. Poderá apreciar 

o museu de casas tradicionais e museu de Okamoto Taro e também ver a exibição de planetário no 

Museu de Ciência Juvenil mega star II. na Área Verde de Ikuta na praça Masugatayama terá 

atrações de músicas, espetáculo de heróis de televisão, trampolim de ar, mini-jardim zoológico. 

Data: 13 de março 

Horário: 10:00 até 15:00 horas. 

Informação: Secretaria Distrital de Tama Tiki Shinkou Ka Kumin Matsuri tel. 935-3130 e Mori no 

Matsuri tel. 935-3132. 



● Informação sobre aula de japonês para estrangeiros 

A conversação em japonês é necessário para a vida diária, leitura e escrita. As aulas são ministradas 

para estrangeiros que residem nesta ciadade. 

- Kyoiku Bunka Kaikan quarta-feira à noite. Tel.（２３３）６３６１ 

- Saiwai Shimin Kan sexta-feira de manhã e quinta-feira à noite. 

Tel.（５４１）３９１０ 

- Nakahara Shimin Kan terça-feira de manhã, terça e sexta-feira à noite. Tel.（７２２）７１７１ 

- Takatsu Shimin Kan quarta-feira de manhã e quinta-feira à noite.  

Tel.（８１４）７６０３ 

- Miyamae Shimin Kan sexta-feira de manhã e quarta-feira à noite. 

Tel.（８８８）３９１１  

- Tama Shimin Kan quarta-feira de manhã e sexta-feira à noite. 

Tel.（９３５）３３３３ 

- Asao Shimin Kan quinta-feira de manhã e quinta-feira à noite. 

Tel.（９５１）１３００  

- Fureai Kan terça-feira e sexta-feira de manhã. Tel.（２７６）４８００ 

- Associação Internacional de Kawasaki terça-feira e sexta-feira pela manhã e quarta-feira à noite. 

Tel.（４３５）７０００ 

Excluido a Associação Internacional de Kawasaki, as aulas serão gratuitos. 

 

 

 

 

◆ Programação da Rádio em português pela Kawasaki FM 79.1 Mtz, todas as segundas e  

quintas feiras das 10:30 às 10:40 e 23:00 às 23:10 horas. 
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