
Kagawa International Fiesta 2020 
Sa taong ito, ang konsepto ng ating kapistahan ay batay sa sitwasyon natin ngayon patungkol sa corona virus at ito ay 
ilulunsad natin bilang "Kagawa International Fiesta Month". Ito ay gaganapin na may kakaibang aspeto sa mga nakaraang 
taon. Ipagdiwang natin ang isang buwang kaganapan na nakasentro sa mga internasyonal na pagtatanghal at mga 
distribyutor ng Internet, na sisimulan sa susunod na buwan, Oktubre 11, 2020 (Linggo)! 
 

Ang pagdiriwang ng "Kagawa International Fiesta Month"! 

 
 
Ngayong taon na ito, pinaplano namin ang mga iba't ibang pagtatanghal gamit ang temang "Maging konektado at mabuhay 
na magkakasama". 

 
◆Oktubre 11, 2020 (Linggo) - Ang pagbubukas ng selebrasyon 

10:00 - 11:30 (Pampublikong Interes) Takamatsu International Exchange Association 30th 
Anniversary Commemorative Event (Kapasidad: 50 na tagapanood) 🎥🎥 
Sa unang bahagi ng talakayan sa panel, inaanyayahan namin ang mga dayuhang residente at mga taong nauugnay sa 
internasyonal na palitan bilang mga panelist upang talakaying ang hinaharap ng internasyonal na palitan sa ilalim ng iba't 
ibang kultura. Ang diskusyon na ito ay nasa ilalim ng temang "Pag-isipan ang malayang palitan sa local at maging sa 
internasyonal". 
Sa pangalawang bahagi ng talakayan naman ay ang pagpakilala sa mga aktibidad sa Takamatsu International Association, 
na nagdidiwang ng kanilang ika-tatlumpong anibersaryo ngayong taon. 

 
HP: http://tia-takamatsu.jp/                     http://tia-takamatsu.jp/event_contact.html 
  

13:00 - 15:00 Movie Screening & Talk Show (Kapasidad: 50 na tagapanood) 
Bilang karagdagan sa pagpalabas ng pelikulang Indian na "Saints' Dining Table", mayroon ding isang panimula tungkol 
sa mga pinagdadaanan ni Mr. Yuma Uehara na kung saan ipinadala sa India bilang isang boluntaryo sa Japan Overseas 
Cooperation at sa kasalukuyan ay nakabalik na Japan. 
"Himself He Cooks" ... Ang kuwento sa likod ng dokumentaryong pinamagatang "The Free Cafeteria" sa Templo ng mga 
Sikh sa bansang India,  kung saan may isandaang libreng pagkain ang naipamahagi sa mga biyahero at bisita sa nakalipas 
na limandaang taon. 

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

Oktobre 11 (Linggo) - Nobyembre 10 (Martes)  
・Sa probinsiya, dalawampu't limang grupo ng mga pang-internasyonal na palitan ang magkakaroon 

ng ekhibisyon at maglulunsad ng mga panoorin para sa promosyon nito. 🎥🎥 
Kami ay maglulunsad ng mga ekhibisyon para sa mga grupo ng palitang pang-internasyonal na may iba't 
ibang lingguhang tema. Dagdag pa, kami ay magpapalabas ng mga panoorin na magpapakilala sa bawat 
grupo, kaya lahat ay umantabay. 

・Pamamahagi ng video tungkol sa "World craftsmanship at Home" ng opisyal ng International 
Exchange.🎥🎥 

 Kami ay magbibigay ng bidyo na patungkol sa pagbuo ng kultura ng bawat bansa. Habang pinapanood ang bidyo, 
mangyaring subukan ito sa bahay! 

  
Nobyembre 1 (Linggo) - Nobyembre 10 (Martes)  
・ "KAGAWA INTERNATIONAL ART COMPETITION 2020", ay isang Trabaho o kaalamang 

eksibisyon sa Kagawa para sa mga dayuhan. 

Petsa: Linggo, Oktubre 11 - Martes, Nobyembre 10, 2020 
Lokasyon: Aipal Kagawa 
 

(Paraan ng pagrehistro) Tumawag o pumunta sa website ng Takamatsu City International Exchange Association 

Maaari ring dito magrehistro! 

Maaari ring dito 
magrehistro! Ipadala sa: 

JICA Shikoku Yamashina 

(Aplikasyon) Ipadala and iyong ① Buong pangalan ② Opisina ③ Telepono ④ Email address sa JICA Shikoku. 

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


Ipapakita namin sa publiko ang mga likhang sining ng mga dayuhang residente. At bilang karagdagan, magsasagawa 
kami ng live streamng sa internet tungkol sa estado ng seremonya ng paggagawad sa Noyembre 7, Sabado (14:00 - 
15:30). Panuorin ninyo ang aming panayam sa mga nagwagi at mayroon din palabas ukol sa mga karanasan ng mga 
nasa Japan Overseas Cooperation Volunteers na nagtrabaho sa mga umuunlad na bansa bilang isang miyembro ng 
sining. (Kapasidad: 100 na tagapanood bago ang Application System) 

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

 
🎥🎥…Ipamamahagi namin ang video sa I-PAL YouTube channel. 
             Pakipindot ito para sa YouTube→ 
 
YouTube URL: https://www.youtube.com/channel/UC9R3r58rOcunCSpR3tgUdkg?view_as=subscriber 

 
 
◆Ang mga pakiusap namin para sa mga bisita 
・Tiyaking dapat kumilos batay sa mga makabagong paraan ng pamumuhay, katulad ng madalas na pagsusuot ng "face 

mask", madalas na paghuhugas at pagdidisimpekta ng iyong mga kamay, at tamang kurtesiya sa pag-ubo. 
・Pakiinstall po ang "Contact Confirmation App" bago lumahok sa pagtitipon. 
・Mangyaring i-scan ang QR code ng Kagawa International House (Aipal Kagawa) sa "Kagawa Corona Information 

System" na nakapaskil sa pasukan ng Kagawa International House (Aipal Kagawa) kung nais makilahok. 
・Alamin ang temperatura bago pumasok sa lugar na pagdarausan. Ang mga taong makikitaan ng mga sintomas tulad ng 

lagnat ay hindi pahihintulutang makapasok sa nasabing lugar. 
※ Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang website ng I-PAL Kagawa: http://www.i-
pal.or.jp/festa 
 

 
＊Mag-klik dito para tingnan ang mga flyer. 
[Para sa mga nakaraang ulat] 

 Mag-klik dito para tingnan ang 2019 Kagawa International Fiesta. 

 (Aplikasyon) Ipadala and iyong ① Buong pangalan ② Opisina ③ Telepono ④ Email address sa  

Maaari ring dito magrehistro! 
Ipadala sa: 
JICA Shikoku Yamashina 

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

