
Asociația Culturală și Economică România-Japonia 

Mini concert live CHARU 

Data: 3 iulie, ora 19.00 

Locul: Cafe Lis: Calea Vacaresti, nr. 213, Sector 4, la 2 minute de mers de stația de 

merou Timpuri Noi, în Piața Timpuri Noi de lângă Universitatea Creștină Dimitrie 

Cantemir.  

Organizatori: Asociația Culturală și Economică România-Japonia ”TOMODACHI”  

Taxă de participare: 10 lei  

Contact: 0723.139.447, 0730.553.377 (japoneză) 0749. 097. 737 (română) 

Charu este un artist japonez care merge prin lume cu chitara sa în mână, iar la începutul săptămânii 

viitoare va sosi și în România. 

A plecat din Japonia vizitând partea de Vest, Asia, Orientul Mijlociu, a trecut prin Africa, ajungând în 

Europa. 

Este un bun cântăreț, susținând nenumărate concerte live și înJaponia. 

Clubul TOMODACHI va organiza această întâlnire având cad orință să vi-l prezentăm pe Charu cu 

experianța lui de cântăreț dar și de călător, precum și din dorința de a realiza un schimb cultural 

între tinerii români și un japonez. 

Pentru a afla mai multe despre călătoriile sale, puteți să-I accesați blogul de mai jos. 

Suntem siguri că va fi o ocazie de a auzi povești interesante ținând cont de numărul mare de țări 

prin care a fost deja. În plus, poate fi o ocazie frumoasă și pentru el de a afla mai multe lucruri 

despre România! 

http://charulog.exblog.jp/i69 

 

Universitatea Romano-Americana 

B'est Fest Summer Camp in Tunari 

Data:5 iulie-7 iulie 

 

Pasionatii de cultura japoneza vor avea un spatiu special amenajat pentru a 
recrea o parte din specificul arcade-urilor din Japonia, amenajat de reprezentantii 
miscarii Otaku in Romania. Publicul prezent va putea participa la workshop-ul 
de taiko(tobe traditionale japoneze), unde va putea incerca aceste instrumente, 
sub indrumarea profesorului Dan Teodorescu, fost elev al liceului George Enescu 
din Bucuresti si absolvent al Academiei de Muzica Bucuresti. Vor mai fi 
organizate ateliere speciale de manga (arta a desenelor animate 
japoneze), shodo (caligrafiaj aponeza) si yukata si kimono (imbracaminte 

http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=Calea+Vacaresti%2C+nr.+213%2C+Sector+4%2C+Bucharest%2C+Romania&FORM=FBKPL0&name=Cafe+Lis&mkt=en-US
http://charulog.exblog.jp/i69


traditional japoneza). De asemenea, doritorii vor avea sansa sa incerce jocuri de 
fighting precum: Mortal Kombat 9, Injustice – Gods Amoung Us sau Ultimate 
Marvel vs. Capcom 3, o consola Microsoft Kinect fiind disponibila pentru 
curiosii care vor sa incerce ultima versiune a titlului Just Dance. Dupa toate 
aceste activitati, doritorii se vor putea relaxa in cadrul Maid Cafe, un concept de 
restaurant specific culturii japoneze, unde fetele care servesc masa intruchipeaza 
diferite personaje de filme artistice sau animatii si in care clientii sunt tratati 
regeste. 

 

 

 

ScoalaJaponeza Sakura 

Festival Tanabata 

Data: Vineri, 19 iulie, 18.00 – 21.00 

Locatie: Scoala Japoneza Sakura,Str. Ion Cimpineanu Nr.1 Ap5, Et3,Sector 1 Interfon 305 

Organizator: ScoalaJaponeza Sakura 

Cost: 50 RON/persoana 

Ca in fiecare an, ScoalaJ aponeza Sakura va invita vineri, 19 iulie, sap articipati la evenimentul 

dedicat sarbatorii de Tanabata. Sărbătorit in fiecare an pe 7 iulie, sau pe 7 august în unele zone ale 

Japoniei, Festivalul Tanabata îşi are originile într-o legend popular chineză care povestea despre 

întâlnirea romantică, o dată pe an, a două stele din Calea Lactee: Steaua Văcarului (Altair) şi 

SteauaŢesătoarei (Vega). În ziua festivalului toti japonezii se aduna la eveniment imbracati in 

Yukatasi Kimono, pentru a-si scrie dorintele pe biletele colorate.Aceste biletele sunt agatate in 

crengi de bambus, iar la sfarsit sunt arse, pentru ca dorintele fiecaruia sa se indeplineasca pana la 

sfarsitu lanului. 

Va asteptam vineri, 19 iulie, incepand cu ora 18 sa descoperim impreuna traditiile zilei de 

Tanabata in Japonia, sa pregatim biletele cu dorinte si decoratiuni origami si, nu in ultimul rand, sa 

ne delectam cu preparate japoneze specifice acestei zile: sushi, soba, somen.  

Participarea la Festival costa 50 Lei, iar locurile pot fi rezervate printr-un email la 

office@japoneza.com sau alexandra@japoneza.com. 

Intrucat numarul de locuri este limitat este necesara confirmarea si plata participarii pana cel tarziu 

luni, 15 iulie. 

Va asteptam,  

Colectivul Scolii Sakura 

 

 



APJR 

Școala de Vară de Limba și Cultura Japoneză 

 Perioada: 22 – 28 iulie 2013 

 Numărul maxim de participanţi este de 60 de persoane. 

 Taxa de participare: 150 RON 

 Locul de desfăşurare: Universitatea Hyperion (Calea Calarasilor 169) 

 Înscrierile se fac pe adresa de email scoaladevara2013@yahoo.ro  intre 10 iunie– 3 

iulie 2013. Inscrierile se vor incheia in momentul atingerii numarului maxim de 

participanti, indiferent de data. Lista participantilor va fi afisata dupa incheierea inscrierilor. 

 Cursurile se vor desfășura atât dimineața cât și după amiaza si vor include atat cursuri de 

limba japoneza pentru comunicare, predate aplicand principiile JF Standard – cea mai 

actuala abordare in predarea limbii japoneze, cat si abordari moderne ale unor texte 

literare, conversatie, film, muzica etc. Serile vor fi dedicate atelierelor de cultura. 

Programul detaliat va fi afisat pe site dupa incheierea inscrierilor. 

 Profesorii care predau la școala de vară au urmat studii sau stagii de pregătire în Japonia, 

iar profesorii japonezi sunt specializati in predarea limbii japoneze pentru straini. 

Toate informaţiile necesare vor fi publicate pe site-ul APJR (http://apjr.wordpress.com/).  

 

http://apjr.wordpress.com/2013/05/15/scoala-de-vara-de-limba-si-cultura-japoneza/
http://apjr.wordpress.com/

