NEWS RELEASE
Lễ hội Nhật Bản lớn nhất tại Việt Nam

“Japan Festival in Vietnam 2015”
Được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh 14-15/11/2015
Mục đích sự kiện
Lễ hội Nhật Bản lớn nhất tại Việt Nam lần thứ 3 “Japan Festival in Vietnam 2015” được tổ chức bởi Chủ tịch Ủy ban điều hành
“Japan Festival in Vietnam”, Ông Tsutomu Takebe, tại thành phố Hồ Chí Minh vào 2 ngày thứ 7 (14/11) và chủ nhật (15/11).
Lễ hội Nhật Bản lớn nhất Việt Nam này là sự kiện mang đến cho bạn cảm nhận rõ ràng nhất về “Nhật Bản”.
Năm ngoái, số lượng khách tham quan trong 2 ngày là 105.000 người. Dự kiến lượng khách năm nay sẽ lên đến 120.000 người.
“Japan Festival in Vietnam 2015” (JFV2015) bao gồm 2 khu vực: khu vực gian hàng và khu vực sân khấu nhằm triển khai các hoạt
động xúc tiến quảng bá về các sản phẩm Nhật Bản như: trưng bày sản phẩm, trưng bày đặc sản của từng địa phương tại Nhật,
quảng bá du lịch Nhật Bản (trong nước), quảng bá về nghệ thuật truyền thống, văn hóa nhạc pop, cho dùng thử các sản phẩm,...
Là một sự kiện giới thiệu tổng hợp về Nhật Bản lớn nhất Việt Nam, dự kiến sẽ được tổ chức dưới sự hợp tác của chính phủ và
người dân, quy mô của sự kiện lần này sẽ được mở rộng hơn nữa.

Thông tin sơ lược về sự kiện
■ Thời gian : Thứ 7 (14/11) và Chủ nhật (15/11)
■ Địa điểm: Công viên 23 tháng 9

■ Đơn vị tổ chức: Ủy ban điều hành “Japan Festival in Vietnam” (Chủ tịch Ủy ban điều hành,
Ông Tsutomu Takebe).
■ Giám sát đặc biệt: Viện nghiên cứu Đông Á
■ Các đơn vị hỗ trợ (dự định):
A. Nhật Bản:
Liên đoàn hữu nghị Nhật Việt, bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt nam, Tổng lãnh sự
quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thương mại Nhật bản - Hồ Chí Minh, Tổ chức
xúc tiến mậu dịch Nhật Bản (JETRO) - văn phòng tại Hồ Chí Minh.
B. Việt Nam:
Bộ ngoại giao Việt Nam, Sở văn hóa thể thao du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, và
một số đại diện các cơ quan khác tại Hồ Chí Minh.
■ Trưng bày & trình diễn:
-

Gian hàng trưng bày: 66 doanh nghiệp, đoàn thể với 90 gian hàng.

-

Trình diễn sân khấu: 26 đoàn thể bao gồm 19 đoàn thể và７đoàn thể sự kiện chính.

Các sự kiện hợp tác – liên quan

■Hội thảo tham quan Nhật Bản(VJ) - Hội thảo Thương mại（Hồ Chí Minh): Ngày 12 tháng
11 (thứ 5). Tổ chức: Cơ quan du lịch, Cục du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO）
■ Sân khấu Visit Japan (VJ) “Japan. Endless Discovery ”: Ngày 14, 15 tháng 11. Tổ chức:
Cơ quan du lịch, Cục du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO).
■Chương trình giáo dục Nhật - Việt - Hội thảo du học Hồ Chí Minh - Việt Nam 2015:
Ngày 13 và 14 tháng 11. Tổ chức: Báo Mainichi, Công ty du lịch Nhật Bản Kinki
■Lễ hội ẩm thực Nhật Bản: Ngày 14 tháng 11(thứ 7). Tổ chức: Bộ nông lâm thủy sản.
■Buổi trình diễn thời trang Non-no x Uniqlo: Ngày 14 tháng 11. Tổ chức: Nhà xuất bản
Shuei, Uniqlo, In ấn Dainippon.
■Buổi hòa nhạc cảnh sát thế giới lần thứ 20: Ngày 14 tháng 11. Tổ chức: Ban
điều hành hòa nhạc cảnh sát thế giới.

Địa chỉ liên hệ: Phía Nhật Bản
Ủy ban chấp hành “Japan Festival in Vietnam” tại Nhật Bản
• Người phụ Trách: Yoshioka, Oki, Kuroko, Suginuma
• E-mail: jfv-info@ech.co.jp
TEL：03-3831-2697
FAX：03-5807-3019

Địa chỉ Liên hệ：Phía Việt Nam
Ban chấp hành “Japan Festival in Vietnam” tại Việt Nam
• Người phụ trách: Kikuchi, Agatsuma, Kawanishi, Takada, Umino
• E-mail: info@jfv.vn
TEL：+84(0)8-3824-7282 FAX：+84(0)8-3824-7284

NEWS RELEASE JFV2015 - Các chương trình, sự kiện chính
Nội dung biểu diễn nhân vật hoạt hình
Tại JFV2015 năm nay "Pikachu" của Pokemon
sẽ xuất hiện để ủng hộ Nhật Bản!
Biểu diễn văn hóa truyền thống Nhật Bản

7nghệ sĩ "MITUSHIN-KAI " của nhóm “DaDaDaDan Tenko” Tsugaru shamisen cùng với
những tiết tấu vui nhộn của nghệ thuật trống Nhật Bản kết hợp với âm nhạc Phương Tây,
và yếu tố kịch sẽ mang lại sắc màu sân khấu cho chương trình.

Hội chợ từ thiện của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản
Hiệp hội DN Nhật Bản tại TPHCM (JBAH) sẽ tổ chức một hội chợ từ thiện tại khu vực đặc
biệt của JFV!

“Hội chợ từ thiện JBAH” là một sự kiện rất được yêu thích, thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi năm.
Để chào đón lần tổ chức thứ 20 này, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM (JBAH) và JFV sẽ lần đầu tiên hợp
tác với nhau.Các công ty Nhật tại Việt Nam và Hiệp hội Áo dài sẽ cùng hợp tác, cung cấp những sản phẩm thật hấp
dẫn với giá cả đặc biệt.
Số tiền thu được sẽ được sử dụng để làm các công tác cộng đồng tại Việt Nam.

Cuộc thi hát Karaoke Asia
Cuộc thi hát Karaoke Asia NHK. Người chiến thắng sẽ được mời đến Nhật Bản!

Khoảng 150 người Việt Nam tham gia cuộc thi hát Karaoke sẽ sử dụng máy Karaoke “LIVE DAM” mới nhất.
Người chiến thắng của giải đấu tại Việt Nam sẽ được quyết định bằng chức năng chấm điểm tự động
nhưng rất chính xác của máy “LIVE DAM”.
Người chiến thắng sẽ được mời đến tham gia Đại hội karaoke tại Nhật Bản.
Ngoài ra, đại hội này sẽ được phát sóng rộng rãi khắp thế giới trên kênh NHK World.

Các thần tượng Nhật Bản tại JFV 2015
Các thần tượng của Nhật Bản sẽ tập trung tại JFV！

Ở Nhật Bản, hiện nay đang là giai đoạn bùng nổ của các nhóm nhạc thần tượng! JFV năm nay sẽ
mang đến cho các bạn những sân khấu đầy ắp các thần tượng đến từ Nhật Bản.
Những thần tượng thật sự đến từ Nhật bản, ở Việt nam gần như rất khó để gặp được. Nhưng tại JFV
sẽ được tận mắt chứng kiến những màn trình diễn sống động. Hãy đón xem nhé!

World Cosplay Summit
Tổ chức vòng sơ loại cuộc thi “World Cosplay Summit” tại JFV!

Cosplay đã trở thành một phần của văn hóa nhạc Pop Nhật Bản. Trên thế giới chỉ có một đại hội
cosplay thế giới đó là World Cosplay Summit.
Hơn nữa, đại hội CVNC được công nhận tại Việt Nam (đội cosplay tại Việt Nam）năm nay cũng sẽ
được tổ chức tại JFV.
Đội "TXC" thắng cuộc trong vòng loại tại JFV năm ngoái cũng đã trở thành nhà vô địch trong vòng
chung kết, và đã được mời tham dự đại hội Thế giới được tổ chức vào tháng 8. Ở Nhật, đội đã được
đến thăm Thứ trưởng bộ ngoại giao Nhật Bản, nhận được sự quan tâm của giới truyền thông, và đã có
được nhiều trải nghiệm quý giá.
.

Chương trình ca nhạc Nhật - Việt

Các ca sĩ Nhật - Việt và khán giả sẽ cùng nhau hòa làm một trong chương trình ca nhạc của JFV！
Kết lại chương trình sân khấu của JFV là một chương trình biểu diễn ca nhạc. Phần kết thúc mà mọi người cùng
hòa làm một sẽ là một cái kết tuyệt vời nhất.
Mọi người nhất định hãy cùng nhau tận hưởng cho đến phần cuối cùng nhé.

