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The 9th “Nodojiman” Japanese Song Contest
The Embassy of Japan is pleased to inform that, in cooperation with the Cambodia-Japan
Cooperation Center (CJCC), the Embassy is going to organize the 9th “Nodojiman” Japanese Song
Contest on Friday, 6 July 2018, from 9:30 to 12:00 at Angkor-Kizuna Hall, Cambodia-Japan
Cooperation Center (CJCC) during Tanabata Festival 2018.

The contest was changed to school competition from individual competition this year, and 17
representatives or groups from 10 schools or universities will compete with each other in the contest.
The “NODOJIMAN” Japanese Song Contest has been held annually for the purpose of
encouraging Japanese language learners to practice the language through singing songs. This
contest also aims to strengthen friendship and mutual understanding between the people of Japan
and Cambodia through Japanese songs.

On this significant occasion, the Embassy would like to invite Cambodian people who are
interested to see and cheer our candidates. It is Free Admission.

For further information and media coverage, please contact the Culture and Information Section
of the Embassy of Japan at 023 217 161 (Ext: 1121) or email: info.jpn@pp.mofa.go.jp.
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