
1. Exposição de Cerâmica Tradicional do Japão

3. Demonstração: “Ikebana com o Poder das Flores”

7. Mostra de Cinema Juvenil Japonês

8. Exposição: “Artesanato do Japão: Tradições
     e  Técnicas”

Exposição de peças da tecnologia tradicional do 
Japão, chamada de Yakishi (Densi�cação), com mais 
de 2000 anos de história. Estão expostas as belezas 
naturais das argilas brasileiras com as tecnologias do 
Japão que podem explorar as potencialidades das 
terras brasileiras.

Visitação: todos os dias: 08h às 20h
Demonstração de torno: 06 de setembro, 10h, 14h e 16h                                     
Local: Galeria de Arte da LBV - Legião da Boa Vontade, 
SGAS 915, lotes 75/76
Informações: Masayuki Honjo - (62) 9303-2391
honjo5562@gmail.com

Exibição de 11 (onze) longa metragens produzidos no 
Japão, entre 1996 a 2011, com foco nas amizades, dilemas e 
outras questões de adolescentes e estudantes juvenis. Uma 
oportunidade para que todos os adultos possam recordar 
dos tempos da juventude...

Local: Cine Brasília - EQS 106/107 Sul
Programação e sinopses: www.br.emb-japan.go.jp
(a divulgar próximo ao período do evento) 
 

A exposição traz um recorte do artesanato do Japão, sob o 
olhar das tradições e técnicas de reconhecidos artesãos 
japoneses, compartilhando a habilidade e a criatividade de 
seus trabalhos. O acervo traz utensílios criados ao longo dos 
anos e usados na vida cotidiana em materiais como cerâmica, 
tecido, laqueado, metal, madeira e bambu, vidro e papel.

Visitação: Todos os dias, 08h às 18h
Local: SESC 504 Sul - W3 Sul 
Informações: Embaixada do Japão – (61) 3442-4200 
Agendamento de visitas escolares: SESC 504 Sul 
(61) 3217-9123 / 3217-9101

Demonstração de ikebana das mestras Suikei 
Sakaguchi e Koei Sawada, da Escola Sogetsu do Japão.
* Vagas limitadas

Local: Auditório Austregésilo de Athayde da LBV - 
Legião da Boa Vontade, SGAS 915, lotes 75/76
Informações: (61)3248-0579  - 
ikebana@ikebanasogetsu.com.br

02 a 10 de setembro

2. Exposição de Ikebana Sogetsu 2014
Exposição de composições �orais dos membros da 
Ikebana Sogetsu de Brasília, São Paulo e Chile, e 
participantes do I Encontro Sogetsu Brasil 2014.

Visitação: todos os dias: 08h às 20h
Local: Galeria de Arte da LBV - Legião da Boa Vontade, 
SGAS 915, lotes 75/76
Informações: (61)3248-0579 
ikebana@ikebanasogetsu.com.br

09 e 10 de setembro

08 de setembro (segunda-feira) 17h às 19h

4. Concerto: Sumiko Goto e Grupo de Koto 
Contemporâneo
Várias vezes premiada pela Agência de Cultura do 
Japão pelo pioneirismo na criação de arranjos 
contemporâneos para instrumentos tipicamente 
japoneses, a mestra Sumiko Goto contabiliza 350 
apresentações em mais de 54 países visitados. Aos 82 
anos, se apresenta pela primeira vez no Brasil aonde 
vem acompanhada de mais cinco tocadoras.

Local:  Teatro do CCBB - Centro Cultural do Banco do 
Brasil - SCES Trecho 2, lote 22
Classi�cação indicativa: livre
Informações: Embaixada do Japão – (61) 3442-4200

17 de setembro (quarta-feira), 20h

5. Arte da Espada Samurai 
O Instituto Niten realizará um workshop aberto ao 
público e gratuito. Venha conhecer a arte da espada 
samurai aplicada aos dias atuais, conciliando disciplina, 
concentração, equilíbrio e saúde para a mente e o corpo. 

Local: CASSAB - Clube de Assoc. da Aeronáutica de 
Brasília 
SCES -Trecho 2 lote 69, ao lado do Clube do Rocha
Informações: www.niten.org.br/brasilia -
(62) 8422-4969

 20 de setembro e 18 de outubro, 09h às 11h

6. Palestra sobre o Artesanato Tradicional do Japão
Palestra ilustrativa sobre como materiais típicos e técnicas 
tradicionais de cada região se tornaram utensílios práticos 
e altamente criativos, hoje considerados obras de arte. A 
palestra ministrada por Masanori Moroyama, curador do 
Museu Nacional de Arte Moderna de Tóquio será uma 
prévia da exposição Artesanato do Japão – Tradições e 
Técnicas (vide evento 8).

Local: Teatro do SESC 504 Sul - W3 Sul
Informações: Embaixada do Japão – (61) 3442-4200

27 de setembro (sábado), 16h às 18h

01 a 07 de outubro

09 a 29 de outubro

9. Festival da Canção Japonesa de Brasília (FEANBRA)
     3º Festival de Karaokê
     26º Concurso da Canção Japonesa

No Festival de Karaokê, os participantes poderão utilizar os 
recursos do Videokê e não serão avaliados para concorrer, 
enquanto que no Concurso, os cantores serão avaliados e 
concorrerão dentro das suas categorias.

Local: Sede da Associação ARCAG – Núcleo Rural Alexandre 
de Gusmão INCRA 6, Brazlândia, Km 28 - DF-180
Informações: (61) 9979-1618 - karaoke.rengokai@gmail.com

12 de outubro (domingo), a partir das 09h



ENTRADA FRANCA PARA TODOS OS EVENTOS
Programação sujeita a alteração

Mais informações: 
Embaixada do Japão - Departamento Cultural
Tel: (61)3442-4200  www.br.emb-japan.go.jp
comunicacaojapao@bs.mofa.go.jp 
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