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<Competição da Ásia em 2014 de Rubico Cubo>  

Desta vez, a competição da Ásia será realizada na cidader de Matsudo！

Quem já conseguiu formar as 6 faces、ou quem não conseguiu sequer formar 

uma das faces、pessoas de vários países mostrarão suas façanhas e darão 

dicas de como lidar com os cubos！  

No local haverá exposição de arte de mosaico com os cubos e amostras 

de outras obras ！  

Data： 02 de novembro (dom) das 9.30～20.35 horas  

03 de novembro (seg・feriado）das 9.30～15.20 horas  

Local：① Mori no hall 21（sala menor）  

Entrada： franca 

Home page：http://jrca.cc/ac2014/index.php 

O parque Nijuisseki e o ginásio municipal 

é famoso por juntar artistas de obras de 

arte！Ver、sentir、aprender e ter muitas 

experiências ！  

 Além、sob a famosa ponte, encontra-se um 

estúdio。No dia 02 de novembro muitos novos 

artistas comparecerão、haverá concerto  

músical e no dia 03 de novembro haverá 

concerto musical de artistas da cidade e 

algumas performances、shows e desfiles de vários costumes。  

 

<Desfile de costumes＆concurso・exposição de artes> 

Data:02 de novembro (dom) das 11～16 horas 

:03 de novembro (feriado) das 11～15.30 horas 

Local desfile e show  ② sob a ponte 

  Exposição  ④ lago sendabori・e redores 

Informações：JPCC2014 Escritórios responsáveis（turismo e cultura de 

Matsudo） 

℡  047－366-7327 

 

 

http://jrca.cc/ac2014/index.php


 

 

 

<Abertura do museu！！Dia 03 de novembro (feriado) a entrada será franca 

para visitas！！>  

Área de planejamento  ～ Plastic? ／ Plastic!Plástico e a grande 

possibilidade de crescimento na economia～ 

Local ③Sala de planejamento do museu  

Taxa 300 yens  Estudantes do colégio e universitários 150円
え ん

  Entrada 

franca para crianças do primário e ginásio 

 Os saudosos「brinquedos da marca Glico」e outros produtos de plástico 

da época serão expostos até o dia 30 de novembro (dom)。 

 

<Barracas no Festival de Matsudo！！> 

Curry, yakisoba、e pratos da Ásia 

Haverá muita fartura e variedade de pratos。Compareçam！！ 

Local ⑤ Partindo da entrada principal até redores do parque Hikari to 

kaze. 

 

< Mapa da área do parque Nijuisseki no Mori > 
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