
24º Festival de Verão Froide

「Juntos rumo a  
Novos Tempos」

Data : 25 de agosto de 
2019(dom.)

Horário : 9：30～16：00

Local: Centro 
Internacional de 

Turismo de Inuyama
「Froide」1ºandar  e  

4ºandar

9:30～10:00 

Cerimonia de Abertura

☆Música e dança folclorica do 

Equador
☆Demonstração do Ikebana

～O brilho da flor～

15:00～16:00

Apresentação Final

☆Demonstração do Iaido
☆Dança Folclórica do Perú
☆Desfile de Trajes típicos

Preencha o seu CARTÃO DE
PARTICIPAÇÃO com os  carimbos 

de cada stand e ganhe uma 
“RASPADINHA”！(KAKIGORI)

11:00～15:00
O Festival Froide deste ano será

realizado  no 1º e 4º andar
GANHE os carimbos de todos os 

stands que a deliciosa raspadinha está
a sua espera!

Taxa：Gratuíta para os 500 primeiros 
que chegarem!

Festival do Froide é um festival de intercâmbio internacional. O tema deste ano é “ Juntos rumo a Novos Tempos com o objetivo
dos japoneses e os estrangeiros possam ter a compreensão mútua das diferenças culturai e de intercâmbio multicultural 

Apresentação de livros Multiculturais pela 
Virgínia Yumi Oshima 

Membro da Equipe de 
Promoção de Convivência Multicultural 

Doces artesanais e jogos da Alemanha   
com Katharina Kaufmann

Membro do Intercâmbio Internacional

Dança Folclórica do Perú

Dança Havaiana
Instrumento Musical do 
Folclore Mongol

Apresentação do IAIDO

Desfile de Trajes Típicos

Apresentação ao Vivo da Dança e Música 
Folclórica do Equador

○Organização：Prefeitura de Inuyama
○Realização：Associação Internacional de Inuyama TEL:(0568)61-1000 E-mail:iia@grace.ocn.ne.jp URL:http//iiea.info
※Solicitamos a colaboração para utilizar os meios de transportes públicos para chegar até o local do Festival Froide
※O conteúdo poderá sofrer alterações por motivos de força maior※As fotos utilizadas são do ano anterior
※Temos a colaboração do grupo de voluntários da Associação Internacional de Inuyama , Escola Secundária da Província de Aichi e outros.

Caso houver anúncio de alerta de tempestade ou alerta especial:
Caso o Alerta for cancelado: até as 8:00,  o festival será realizado conforme programado.
Caso for cancelado depois das  8:00 até 11:00,、o Festival será realizado a partir das 13:00 e caso não for cancelado até as 11:00, o Festival 
será cancelado

Porutogaru

Cozinha Internacional 


