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Data e horário

Local

Contato

Tarifa

Data e horário

Local

●Barraca com pratos de salmão de Yakumo-cho

●Barraca para degustação do leite de Yakumo-cho

●Exposição de diversos tipos de barracas

●Palco de eventos:

●Barraca para degustação de batatas de Yakumo-cho

●Palco de eventos

●Palco de eventos

Ao ar livre

Centro 
Comunitário

Salão do Auditório 
Municipal

●Restaurante Internacional Beneficente da KIA

Dia 19(domingo), a partir das 12h30.

Dia 18/10(sábado) e 19/10(domingo), das 10h00 às 16h00.Dia 18/10(sábado) e 19/10(domingo), das 10h00 às 16h00.

Espaço do Auditório Municipal

Espaço em frente à estação

(Cerimônia de abertura no dia 18(sábado), às 09h30)(Cerimônia de abertura no dia 18(sábado), às 09h30)

Auditório Municipal de Komaki (2-107 Komaki, Komaki-shi) / Em frente à Estação de Komaki (1, Chuo, Komaki-shi) / 
Komakiyama (1-1, Horinouchi, Komaki-shi) 

Dia 18(sábado), das 09h30 às 16h00 / dia 19(domingo), das 10h00 às 16h00.

Das 10h00 às 16h00

Haverá a participação de barracas com famosos 
produtos de diversas regiões do Japão.

Desfile de Nobunaga Será realizado o desfile (desfile de famosos 
samurais, princesas e guerreiros japoneses) e o desfile da  
Fanfarra da escola primária/ginasial.
Estrada municipal da linha Inuyama Koen >>> Partida: Escola Primária Komakihara～
Chegada: Em frente ao Auditório Municipal de Komaki

Dance Mix 2014 in Komaki

●Exposição de produtos locais

Das 10h30 às 16h00　Concurso no dia 18(sábado) e categoria livre no dia 19(domingo)

35°35°35° Festival dos 
Cidadãos de Komaki

Festival dos 
Cidadãos de Komaki

Festival dos 
Cidadãos de Komaki
35°35° Festival dos 
Cidadãos de Komaki

Festival dos 
Cidadãos de Komaki

Desfile

Secretaria da Associação Internacional de Komaki (KIA) 　Tel:0568•76•0905

Favor colaborar para a campanha da Unicef.Centro Comunitário de Komaki 3º andar, 
sala de estudos 3-2

Dia 18/10(sábado), a partir das 11h00.

Troca de cordialidade (Magokoro) através de pratos 
caseiros internacionais!

Haverá apresentações de danças e outras divertidas atrações.

Não gostaria de passear pelo Komakiyama 
conversando em inglês?
Não gostaria de passear pelo Komakiyama 
conversando em inglês?

Será possível saborear de graça pratos preparados com salmões pescados em 
Yakumo-cho, Hokkaido.

Será possível tomar de graça o leite tirado de vacas de Yakumo-cho, Hokkaido.

Haverá barracas de comidas, barracas para a confecção de trabalhos manuais, etc.

Haverá apresentações de danças e outras divertidas atrações.

Será possível saborear de graça as batatas colhidas em Yakumo-cho, Hokkaido. 

Personagem mascote 
do Festival dos 
Cidadãos “Kitchan”

e 

※Encerrado assim que acabar os 200 pratos.
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Please 
 Listen!

Associação dos Intérpretes Voluntários de Komaki　TEL.090-8072-2817   E-mail  noopy2476@yahoo.co.jpContato e inscrições

Departamento Administrativo da Comissão Organizadora do Festival dos Cidadãos de Komaki 
(Na Divisão para o Estímulo Municipal da Prefeitura de Komaki)Contato

Haverá ônibus de transporte gratuito ligando os locais durante a realização do 
Festival dos Cidadãos de Komaki.

Dia 18/10(sábado) e 19/10(domingo), das 10h00 às 16h00. (Cerimônia de abertura no dia 18(sábado), às 09h30)

TEL.0568-76-1173   http://www.city.komaki.aichi.jp/festival/shimin/index.html

Dia 18(sábado), das 09h30 às 16h00
Dia 19(domingo), das 10h00 às 16h00

35°35°35° Festival dos 
Cidadãos de Komaki

Festival dos 
Cidadãos de Komaki

Festival dos 
Cidadãos de Komaki
35° Festival dos 
Cidadãos de Komaki

Data e horário

Percurso

Local de encontro

Horário de encontro

Espaço no Komakiyama

O tema deste ano é “Descobrindo o Futuro! Castelo de Komakiyama　

～O Sonho e o Desafio de Kitchan～” Teremos muitas atrações destinadas às crianças.

Haverá apresentações de danças e outras divertidas atrações.

●Palco de eventos
Área de descanso

●Jardim do KitchanHaverá barracas com diversas bebidas e alimentos.

●Praça de alimentação do Kitchan

Haverá brinquedos infláveis e piscina de bolinhas.

●Atrações

Haverá a participação da artista e mãe Aya Ishiguro de um bate-papo, 
show com os personagens do “GRAMSPEAR- A lenda do Shachihoko de Ouro 
(Ougon Shachi Densetsu Gramspear), etc.

●Palco dos Sonhos e Desafios (palco principal)

Percurso A: “Guiando pelo Komakiyama em inglês”

Percurso B: “Excursão pelo Komakiyama”

Taxa: Gratuito

Público-alvo: qualquer 
pessoa pode participar

Neste ano, nós que guiamos turistas estrangeiros em inglês, estaremos durante a realização do “35ª 

Festival dos Cidadãos de Komaki” guiando nossos cidadãos pelo Komakiyama em inglês.  

Não gostaria de passear pelo Komakiyama 
conversando em inglês?
Não gostaria de passear pelo Komakiyama 
conversando em inglês?
Não gostaria de passear pelo Komakiyama 
conversando em inglês?

Favor reunirem-se até as 11h00 ou até as 13h00 do dia 18/10(sábado).

Em frente à porta de entrada do Museu Histórico Municipal de Komaki 
(Castelo de Komaki) 

Museu Histórico de Komaki (Castelo de Komaki), Komakiyama Inari, 
Mama Kan’non.

No dia 18/10(sábado), será realizado 2 vezes durante o dia, 
às 11h00 e às 13h00.

Data e horário

Percurso

Local de encontro

Horário de encontro Favor reunirem-se até as 10h30.

Em frente ao Centro de informações turísticas na frente da Estação de Komaki.

Partindo do Centro de informações turísticas em frente à Estação de Komaki.
Gyourinji, Komakiyama, Museu Histórico de Komaki (Castelo e Komaki).
※Opções: Mama Kan’non, Museu de Arte Menard.

Dia 19/10(domingo), das 10h30 até as 12h00.

Inscrições Favor enviar um e-mail, escrevendo o nome e o número do telefone, ou entrar em contato por telefone. 

Brinquedos 

infláveis
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