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Lễ diễu hành Halloween:
✦ Ngày 30 tháng 10 (CN) 14:00 – 14:20 ✦

Bắt đầu: Văn phòng AWIA.               Kết thúc:  Lâu đài Tsuruga-jo
Hãy diện trang phục lễ hội của bạn và tham gia lễ diễu hành đến 

lâu đài Tsuruga-jo cùng chúng tôi!

Săn tìm đồ vật Halloween:
✦ Ngày 30 tháng 10 (CN) 14:30 – 15:30 tại Lâu đài Tsuruga-jo✦

Hãy cùng bạn bè của mình tìm manh mối xung quanh lâu đài 
Tsuruga-jo! Gặp nhau gần trung tâm đón khách (gần khu vực 

nghỉ ngơi/ăn uống)

Lễ diễu hành Halloween/Săn tìm đồ vật

Tuyển tình nguyện viên!

Tour du lịch bản địa thử nghiệm

Thời gian: Ngày 23 tháng 10 (T7) 
9:30 – 16:00
Số lượng: Tối đa 10 người
Lệ phí: Miễn phí 
Liên hệ: 
AWIA (mail@awia.jp) trước 16/10

Chúng tôi đang tìm người để thực hành các chuyến tham quan do các tình 
nguyện viên của chúng tôi hướng dẫn!

Hãy đến tham gia chuyến tham quan thực hành ở địa điểm Urabandai và vùng 
Kitakata  và cùng tận hưởng vẻ đẹp của sắc thu.

Những sự kiện lớn của chúng tôi đã bắt đầu!

Chúng tôi cần tuyển tình nguyện viên! Còn rất nhiều việc cần làm để chuẩn bị 
cho lễ hội, và vào ngày sự kiện lễ hội quốc tế được diễn ra! Nếu bạn có thời 

gian, xin hãy đến giúp chúng tôi!
✦ Ngày 8 tháng 10 (T7) 13:00 – 19:00: Hãy đến bất cứ lúc nào!
- Công việc: Thiết lập địa điểm/gian hàng, trang trí, v.v.
✦ Ngày 9 tháng 10 (CN) 8:00 – 16:30: Cả ngày/nửa ngày
- Công việc:  Hướng dẫn địa điểm, hỗ trợ gian hàng; Vẽ tay; Bàn tiếp đón 

khách; Dọn dẹp v.v.
Liên hệ: mail@awia.jp để đăng ký và biết thêm chi tiết.

Lịch trình
Trung tâm thăm quan Urabandai
Hồ ngũ sắc (五色沼)

Ăn trưa
Đền Shingukumano và Nagatoko ở 
Kitakata (Nơi có cây ngân hạnh cổ thụ)

(*) Salon: Phòng họp mặt để giao lưu các chủ đề tự do 
bằng tiếng Nhật

Xin chào bạn đọc của CẦU NỐI!
Tôi tên là Đào Ngọc Hồng. Tôi đã sinh 
sống ở thành phố Aizuwakamatsu 
được hơn 10 năm. 
Kể từ số 27 trở đi, tôi sẽ thay bạn 
Đinh Hồng Hạnh tiếp tục mang
những thông tin cần thiết của thành phố Aizuwakamatsu tới 
cộng đồng người Việt ở thành phố Aizuwakamatsu thông qua tờ 
CẦU NỐI. Rất mong được sự giúp đỡ từ các bạn.
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Câu lạc bộ tiếng anh “FIND”

“FIND” dưới sự hướng dẫn của thành viên tổ chức AWIA được tổ 
chức trở lại! FIND là nơi tuyệt vời để rèn luyện khả năng nói tiếng 
Anh thông qua việc trao đổi các chủ đề tự do và chơi game.
Hãy đến và tham gia như một tình nguyện viên về ngôn ngữ!
Không giới hạn đối tượng tham gia.

Ngày/Giờ Thứ 7, ngày 15 tháng 10   10:00 – 11:30

Địa điểm Aizukeikodo Phòng 1, tầng 3.

Đăng ký Liên hệ mail@awia.jp trước thứ 6, ngày 14 tháng 10

Lễ hội văn hoá trường đại học AIZU

Trường đại học Aizu sẽ tổ chức Lễ hội Văn hoá vào ngày 29-30 
tháng 10. Hãy đến trải nghiệm thử leo cây bằng đai và dây thừng!

Tree-ing: Leo cây!

ü Ngày 29 tháng 10 (T7) 10:00 – 12:00
ü Mọi lứa tuổi
ü Miễn phí (cho người nước ngoài) 
ü Địa điểm: Trong khuôn viên trường 

đại học AIZU (gần bến xe bus)
ü Liên hệ: Ngài Nishidate

Email: nisidate@u-aizu.ac.jp

Mặc quần áo thoải mái, dễ hoạt động. Tốt nhất là áo dài tay 
và quần dài.

✶ Hoạt động sẽ bị huỷ nếu trời mưa ✶
✶ Người tham gia sẽ được báo bằng địa chỉ email ✶

Lễ hội Quốc tế 2022

Trình diễn nghệ thuật 
Samurai  của nhóm KAMUI!

Thưởng thức màn trình diễn với vũ đạo kiếm 
đẹp mắt. Bạn có thể đã từng được xem tại lễ 

hội AIZU. Hãy đến xem màn biểu diễn của 
các nghệ sỹ vào ngày 9 tháng 10 ở phòng thể 

thao Tsuruga-jo!

Lễ hội cosplay trang phục 
Halloween

Hãy mặc lên mình những bộ đồ đặc biệt! 
Hãy diện trang phục truyền thông của 
đất nước bạn, trang phục cosplay, hoặc 
đồ hoá trang Halloween! Và cùng nhau 
diễu hành quanh lễ hội! 

Blues 
Harmonica, 

Elvis 
Presley và 

John 
Denver

Múa truyền 
thống Trung 

Quốc, 
Disney, ảo 

thuật và hơn 
thế nữa!

Hãy đến xem những màn trình 
diễn của người dân trong cộng 

đồng chúng ta.

Gian hàng trao đổi văn hoá
✻ Úc: Văn hoá – câu đố
✻ Canada: Trải nghiệm khúc côn cầu trên băng
✻ Pháp: Văn hoá – sản phẩm Fukushima
✻ Ấn độ: Đồ trang trí, lưu niệm.
✻ Ý: Trải nghiệm studio ảnh.
✻ Rwanda: Cà phê và đồ lưu niệm

✰ Cách đăng ký: Ưu tiên 10 
người đầu tiên
✰ Thời gian đăng ký: Ngày 9 
tháng 10: Bắt đầu từ 10:00
✰ Có 2 phút dành cho bạn 
thử biểu diễn khả năng ca 
hát.

Sân khấu biểu diễn

Ẩm thực

Điểm chụp ảnh
Hãy chụp những bức ảnh 
đẹp với bạn bè của bạn 
cùng với:
✰ Panel khuôn mặt 
Halloween của AWIA
✰ Akabeko và bạn bè (Được thiết kế bởi 
Emilie đến từ nước Pháp, người thiết kế chính 
thức cho các sản phẩm của tỉnh Fukushima)

Mì thịt viên SriLankan

Bánh bao

Bánh 
sandwich

Thịt gà Arozcaldo

Mì xào Mie 
gorene

Thịt lơn kho 

mềm

Tacos và Buritos

Thân thiện với môi 
trường

Mang theo hộp và túi đựng đồ 
của riêng bạn để giảm lượng rác 

thải ra môi trường.

Ẩm thực quốc tế


