
Waktu Pelaksanaan : 11 Oktober (Minggu) s.d. 10 November (Selasa), Reiwa II (2020) 
Tempat Pelaksanaan : I-PAL Kagawa (Aiparu Kagawa) 
 

Festival Internasional Kagawa 2020 (Kagawa Kokusai Festa 2020) 
Setelah menimbang kondisi penyebaran virus korona baru (Covid-19), bentuk pelaksanaan Festival 

Kagawa tahun ini akan berbeda dari tahun sebelumnya dan dilaksanakan sebagai “Bulan Festival 
Internasional Kagawa”. Dimulai dari Acara Panggung pada tanggal 11 Oktober (Minggu), nikmatilah 
Bulan Festival Internasional Kagawa yang terpusat pada pameran Organisasi Pertukaran Internasional 
(Kokusai Kouryuu Dantai) ini dan akan disiarkan melalui streaming internet! 

 

Bulan Festival Internasional Kagawa akan digelar! 
 
 

 
Tahun ini. festival akan dilaksanakan dengan mengusung slogan “Kapan pun selalu terhubung, hidup 

bersama dengan “Wa” Kita”.  
 

◆Upacara Pembukaan 11 Oktober (Minggu) 

Pukul 10.00 s.d. 11.30 (untuk umum) Event Peringatan Ulang Tahun ke-30 Asosiasi Pertukaran 
Internasional Kota Takamatsu (Kapasitas 50 Orang, sistem pendaftaran di muka) 🎥🎥  
Pada sesi pertama, dalam diskusi panel yang bertema “Mari Berpikir dengan Bebas tentang Konsep 
Pertukaran Internasional/Pertukaran Internasional Kita”, tokoh yang berkecimpung di bidang 
pertukaran internasional atau warga asing akan diundang dan akan berbincang tentang bagaimana 
seharusnya cara ideal dalam pertukaran internasional dan kehidupan multikultural di masa depan.  
Pada sesi kedua, akan ada pengenalan kegiatan-kegiatan Asosiasi Pertukaran Internasional Kota 
Takamatsu sejak awal pendirian sampai dengan usia ke-30 tahun pendiriannya tahun ini. 

 
HP: http://tia-takamatsu.jp/                     http://tia-takamatsu.jp/event_contact.html 
  
Pukul 13.00 s.d. 15.00  Nonton Film Bareng dan Talk Show (Kapasitas 50 orang, pendaftaran di muka) 
Selain penayangan film India “Meja Makan Orang-Orang Suci/Seijatachi no Shokutaku”, akan ada pula 
pengenalan dan bincang pengalaman hidup di India oleh Nona Uehara Yuuga, salah satu anggota Japan 
Overseas Volunteer  yang saat ini sedang berada di Jepang (beliau bertugas di India di bidang 
Pendidikan bahasa Jepang).  
 
“Meja Makan Orang-Orang Suci” adalah film dokumenter yang menggambarkan di balik layar “Kantin 
Gratis” 

 
HP: https://www.jica.go.jp/shikoku/event/2020/1011.html 
QR URL: https://forms.gle/aCsaa52wkuPgsSSv8 
 
◆Event-Event Lain   

11 Oktober (Minggu) s.d. 10 November (Selasa) 

 Siaran Video atau Pameran Pengenalan Kegiatan oleh 25 Organisasi Pertukaran 

 Internasional dalam Prefektur 🎥🎥 
       Kami akan memperkenalkan pameran kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi 

Pertukaran Internasional setiap minggunya secara bergantian. Karena kami juga akan menyiarkan 
video pengenalan masing-masing organisasi, pastikan Anda menontonnya, ya! 

“Cara Daftar” Daftarkanlah diri Anda melalui Website Asosiasi Pertukaran Internasional Kota Takamatsu atau melalui telepon!  

Daftar di sini juga bisa! 

“Cara Pendaftaran” Kirimkanlah 1. Nama   2. Afiliasi   3. No. Telepon  4. E-mail Anda ke E-mail JICA Shikoku di bawah ini! Daftar di sini juga 
bisa! Alamat tujuan: 

JICA Shikoku Yamashina 

http://tia-takamatsu.jp/
http://tia-takamatsu.jp/event_contact.html
https://www.jica.go.jp/shikoku/event/2020/1011.html
https://forms.gle/aCsaa52wkuPgsSSv8


・Penyiaran Video “Pembuatan Barang Dunia di Rumah” oleh Anggota Pertukaran Internasional 

Prefektur  🎥🎥 

      Kami akan menyiarkan video anggota pertukaran internasional yang memperkenalkan  
      pembuatan barang-barang yang menyatukan kebudayaan negara masing-masing. Nah, sambil  
      menonton, silakan Anda mencobanya pula di rumah!  

1 November (Minggu) s.d. 10 November (Selasa) 

・Pameran Karya Seni Warga Asing yang Belajar/Bekerja di Kagawa/ KAGAWA INTERNATIONAL ART  

  COMPETITION 2020 
Kami akan memamerkan karya seni yang dibuat warga asing yang hidup di Kagawa. Kemudian, 

upacara penganugerahan pada tanggal 7 November (Sabtu) pukul 14.00 s.d. 15.00 akan disiarkan secara 
langsung melalui streaming internet. Karena akan ada pula wawancara dengan para pemenang dan 
bincang pengalaman anggota divisi kesenian Japan Overseas Volunteer (OB) yang bertugas di negara 
berkembang, pastikan Anda menyaksikannya!  (Kapasitas 100 orang, sistem pendaftaran di muka) 

 
QR URL: https://forms.gle/LVhz3GiDH9keBVrU8 

 

 🎥🎥…Kami akan menyiarkan video di Channel Youtube I-PAL Kagawa  

 
              Link Youtube dari sini → 

 
YouTube URL: https://www.youtube.com/channel/UC9R3r58rOcunCSpR3tgUdkg?view_as=subscriber 

 

◆Permohonan kepada Semua Pengunjung 
 Harap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan tatanan hidup baru “New Normal”, seperti memakai 

masker, rajin mencuci tangan dengan desinfektan, dan menerapkan “etika batuk”. 
 Sebelum berpartisipasi, harap menginstal “Aplikasi Konfirmasi Kontak/ ‘Sesshoku Kakunin Apuri’ 
 Pada saat berpartisipasi, silakan tap kode QR Balai Pertukaran Internasional Kagawa (I-PAL Kagawa) 

tentang “Sistem Informasi Korona Kagawa” yang terpampang di pintu keluar-masuk Balai Pertukaran 
Internasional Kagawa (I-PAL Kagawa). 

 Sebelum memasuki venue, akan dilakukan pengecekan suhu. Bagi yang memiliki gejala demam dan 
sejenisnya, tidak diperkenankan masuk. 

 Untuk detailnya, silakan kunjungi situs web I-PAL Kagawa (Baca: Aipal).  
http://www.i-pal.or.jp/festa  
 

* Silakan lihat di sini untuk flyer. 
[Laporan event sebelumnya] 
 
Silakan lihat di sini untuk mencari tahu tentang "Kagawa International Festa 2019"/ ‘Festival Internasional 
Kagawa’ pada tahun pertama Reiwa. 
 

 

(Cara Pendaftaran)  Kirimkan 1. Nama  2. Afiliasi  3. Nomor telepon  4. alamat E-mail ke alamat E-mail di bawah ini! 

Bisa juga daftar di sini! 
Penanggung Jawab: 
JICA Shikoku Yamashina 

https://forms.gle/LVhz3GiDH9keBVrU8
https://www.youtube.com/channel/UC9R3r58rOcunCSpR3tgUdkg?view_as=subscriber
http://www.i-pal.or.jp/festa

