World Collaboration Festival 2013
Data: 26(sábado) e 27 (domingo) de Outubro de 2013
Horário: das 10h às 18h
Local: Oasis 21 [Ginga no Hiroba] (das 10h às 18h)
Hisaya Odori Koen [Mochinoki Hiroba] (das10h às 16h)
Entrada: Franca

O World Collaboration Festival é organizado pelo
Centro Internacional de Nagoya (NIC), Associação
Internacional de Aichi (AIA), JICA Chubu e o
Conselho de Grupos de Intercâmbio Internacional
de Nagoya (NIA).

Acesso: 2 minutos da saída 4 da estação do metrô Sakae
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Oasis 21 (Ginga no Hiroba)
１．World Stage
Apresentação no palco repleto de performances como cantos e danças
típicas, concertos de músicas de vários países. Venha sentir o mundo de
corpo e alma!

Experiencie as maravilhas de um mundo diverso em que vivemos!

●26

de Outubro (Sábado)
Horário

１０：００～１１：２５

Atrações

Abertura do Festival
Apresentação do grupo OS☆U e Cerimônia dos 10 anos do Festival

１１：３０～１２：３０

Show de entrevistas (por Seiji Chihara e Mai Sato)

１２：３５～１２：５５

Música gospel

１３：００～１４：３０

Palco do Globo (por Norihiko Kuwayama)

１４：３５～１４：５５

Danças de várias áreas do mundo

１５：００～１５：２０

Apresentação do Projeto Art Mile

１５：２５～１５：４５

Apresentação de ocarina e canção

１５：５０～１６：１５

Ioga indiana

１６：２０～１６：４０

Música gospel

１６：４５～１７：０５

Dança indiana

１７：１０～１７：３０

Rap, hip hop e reggae brasileiro

１７：３５～１７：５５

Dança do ventre

１７：５５～１８：００

Encerramento do dia

●27

de Outubro (Domingo)
Horário

Atrações

１０：００～１０：２０

Apresentação da atividade do Colégio Chigusa

１０：２５～１０：４５

Folclore russo

１０：５０～１１：１０

Dança folclórica peruana

１１：１５～１１：４０

Show de entrevista sobre a Ásia (por Satomi Harada)

１１：４５～１２：０５

Dança havaiana

１２：１０～１２：３０

Dança folclórica indiana

１２：３５～１３：３５

Show de entrevista sobre ESD (por Megumi Daito)

１３：４０～１４：００

Dança folclórica indonésia

１４：０５～１４：２５

Música tradicional indonésia

１４：３０～１４：５０

Tai chi chuan e chi kung

１４：５５～１５：１５

Dança e performance

１５：２０～１５：４０

Capoeira

１５：４５～１６：０５

Música folclórica sul-americana

１６：１０～１６：３０

Dança do ventre

１６：３５～１７：００

Teatro de sombras

１７：０５～１７：３０

Global Connections

１７：３０～１７：４０

Apresentação da finalização do Projeto do Futuro

１７：４０～１７：５５

Grande sorteio

１７：５５～１８：００

Encerramento do festival

２．Collabo Hiroba
Estandes de grupos e empresas
relacionadas ao intercâmbio e
colaboração internacional. Suas
atividades serão apresentadas
de forma divertida e simples!

３．Estande dos Patrocinadores
Estarão expostos pôsteres e
panfletos de empresas e
organizações patrocinadoras do
evento.

Parque Hisaya Odori (Mochinoki Hiroba)
４．Estandes das ONG’s
Mais de 50 ONG’s, relacionadas
ao intercâmbio e a cooperação
internacional, estarão
apresentando suas atividades
ligadas ao convívio multicultural,
ambiente, educação, paz, direitos
humanos e muito mais. Estarão à
venda artigos típicos dos países
onde os grupos atuam. Participe
também do Stamp Rally e

５．World Cafe
Poderá provar a culinária de
vários países. Para o participante
ecológico que trouxer seu próprio
prato, copo e talher, poderá ter
uma surpresa!

concorra a prêmios!

６.Waku Waku! Minnano Hiroba
No centro do Mochinoki Hiroba, há o World Stage no
qual será realizados performance e shows, e também
as estandes de atividades interativas e exposições.

Projeto comemorativo dos 10 anos do Festival
7 . Os 10 anos até hoje e os 10 anos seguintes
Exposição comemorativa de paineis dos 10 anos do Festival
Vamos pensar o futuro daqui a 10 anos, relembrando o caminho percorrido pelo World Collaboration Festival
durante estes 10 anos.

8 . Espaço do Projeto do Futuro

Pintura ao vivo

Durante os dois dias, vamos pintar juntos um painel imenso com o tema “O que você quer deixar para daqui a
10 anos”.

Stamp Rally
Primeiro pegue o panfleto e responda as perguntas nos postos que se encontram
no Mochinoki Hiroba e receba os carimbos. A cada 3 carimbos, terá direito a 1
sorteio no Oasis 21. Não perca a chance de ganhar prêmios incríveis!
Grande Sorteio!
No dia 27 (domingo) acontecerá o Grande Sorteio às 17h40 no palco do Oasis 21.
Participe do stamp rally no dia e ganhe um vale para concorrer ao sorteio!
Poderão concorrer a prêmios como passagem aérea, estadia em hotel de luxo e
jantar em restaurante famoso!

