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Japan-Cambodia Kizuna Festival 2018
The Embassy of Japan, in collaboration with the Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC)
and the Japan Foundation Asia Center, is going to organize the 7th Japan-Cambodia Kizuna Festival
from 22 to 25 February 2018 at CJCC. This event will mark the 65th Anniversary of Diplomatic
Relations between Japan and Cambodia. The main events of the festival are as follows:
-

-

-

Thursday, 22 February
18:30 – 20:00 The Opening Ceremony: Khmer Traditional Dance, Japanese traditional
and modern music by JSR and BATI-HOLIC (Cambodian and
International guests are expected to attend.)
Friday, 23 February
10:00 – 11:00 Watching Cambodia from Space by Japan Aerospace Exploration Agency
(JAXA)
18:30 – 20:00 #IamOriginal Station with POPUP: Mini Concert
Saturday, 24 February
18:30 – 19:30 Concert by BATI-HOLIC
Sunday, 25 February
09:00 – 11:00 Martial Arts Demonstration (Karate-do, Aiki-do, Kendo and Yutkrom
Khorm)
14:00 – 16:00 Yukata Contest (traditional Japanese costume) in Cambodia 2018 by Three
Heart Foundation
17:00 – 18:30 Cosplay Show

In addition to these major events, the festival will feature many more events such as
performances and workshops of Japanese modern and traditional music, and sessions for folding paper
“Origami”, flower arrangement “Ikebana” and calligraphy “Syo-do”, experiencing eraser seal as well
as various lectures and exhibitions. The pamphlet with the detailed program of the festival is attached
herewith.
The theme of this year’s festival is “Beat of Japan”, which represents strong musical remedy
between Japan and Cambodia as it commemorates the 65th Anniversary of Diplomatic Relations
between Japan and Cambodia. It is expected that the festival under this theme will make Cambodia
people feel closer to Japan and stimulate their interest in Japanese culture. Kizuna Festival has been
annually organized in Cambodia since 2012 to introduce Japanese traditional and modern culture and
promote cultural exchange between the two countries.
For media inquiries, please contact Culture and Information Section at 023 217 161 (Ext:
1121) or email: info.jpn@pp.mofa.go.jp. For more information of the festival, please visit the
Facebook account “Japan Cambodia Kizuna”.
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