World Collaboration Festival 2017
Data: 14 (sábado) e 15 (domingo) de Outubro de 2017
Local:

Oasis 21 (Ginga no Hiroba)

Horário: das 10h às 18h
Entrada: Grátis
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 nº4 da estação de Sakae do metrô

4. Estandes dos patrocinadores

Oasis 21
1. World Stage

(Ginga no Hiroba)

2. Collabo Hiroba

3. Estandes das ONGs

Oasis 21 (Ginga no Hiroba)
１．World Stage
Apresentação de cantos e danças típicas, concertos de músicas de vários países, entrevistas
sobre temas globais como meio ambiente e pobreza, e muito mais! Venha conhecer, sentir e
conectar-se ao mundo!

14 de outubro (sábado)
Horário

Atração

10：00～10：10

Cerimônia de abertura

10：15～10：35

Teatro musical “Amy quem atravessou o mar –Estória de uma
boneca com olhos azuis”

10：40～11：00

Dança do Polinésia

11：05～11：25

Dança tradicional da China

11：30～11：50

Dança do ventre e dança folclórica do Egito

12：20～12：40

Vamos curtir com dança havaiana, hula

13：45～13：05

TAIKO Communication (Apresentação de tambores e
instrumentos de percussão)

13：35～13：55

CAPOEIRA –A arte marcial brasileira

14：00～14：20

Lembranças do Quirguistão –Apresentação sobre Quirguistão
(JICA Chubu)

14：25～14：45

Música folclórica (Apresentação com instrumentos musicais
folclóricos da América do Sul)

14：50～15：10

Dança havaiana –História, natureza e Aloha

15：15～15：35

Colaboração com instrumentos musicais do mundo
“Instrumentos musicais existem tanto como povos do mundo”
(NIC –Centro Internacional de Nagoya)

16：00～16：20

Vamos se divertir com treinamento de Ninja

16：25～16：45

KIZUNA (Música gospel)

16：50～17：10

O mundo da dança chinesa

17：15～17：35

“Polinésia –Uma família do Oceano Pacífico com laços de
Aloha”

17：40～18：00

Apaixonar com dança do ventre de Nagoya

15 de outubro (domingo)
Horário

Atração

10：00～10：20

Cante! (Música gospel)

10：25～10：45

Arte marcial da Indonésia “Pencak Silat”

10：50～11：10

Música e dança da Rússia

11：15～11：35

Dança do filme indiano que reflete a realidade da Índia

11：40～12：00

Dança tradicional do Peru

12：05～12：35

“FUN GAME” (Apresentação de jogos pela companhia aérea
Cebu Pacific)
130 anos de amizade Japão - Tailândia

13：10～13：30

Vamos conhecer Tailândia com dança folclóricas e jogos de
questionário (AIA –Associação Internacional de Aichi)

13：35～13：55

Arte marcial chinesa “Tai Chi & Kung Fu”

14：00～14：20

Vamos escutar juntos! (Apresentação de vários gêneros da
música)

14：25～14：45

Bharatanatyam “Prayer” (Dança clássica da Índia)

14：50～15：10

Arte marcial de Tai Chi & Qigong para manter-se saudável

15：40～16：00

Samba de Nagoya

16：05～16：25

Taekwondo como arte marcial e esporte olímpico

16：30～16：50

Apresentação de varias danças do mundo

16：55～17：15

Global Connection
(NIA – Conselho de Grupos de Intercâmbio Internacional de
Nagoya)

17：25～18：00

Encerramento, Grande Sorteio

２．Collabo Hiroba

３．Estandes das ONGs

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

Mais de 50 ONGs, 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 concorra a prêmios!

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

Stamp Rally
Primeiro pegue o panfleto do World Collabo Festa, responda as perguntas na
“Collabo Hiroba” e receba os carimbos. Poderá ganhar 1 carimbo em cada estande
das ONGs e 2 carimbos pela participação no projeto na estande do Projeto
Especial. Para cada 5 carimbos, terá direito a 1 sorteio no Balcão Principal de
Informações. Não perca a chance de ganhar prêmios incríveis!
Grande Sorteio!
Ganhe prêmios como passagem aérea, estadia em hotel de luxo e jantar em
restaurante famoso!
No dia 15 (domingo), acontecerá o Grande Sorteio das 17h25 às 18h00 no World
Stage. Complete o Stamp Rally ou o Questionário e ganhe um vale para concorrer
ao sorteio!

