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Opening Ceremony of Tanabata Festival 2018 
 

 The Embassy of Japan, in collaboration with the Cambodia-Japan Cooperation Center 

(CJCC) and the Japan Foundation Asia Center (JFAC), held the opening ceremony of Tanabata 

Festival 2018, on 5 July, 2018, at CJCC with the attendance of H.E. Mr. Hidehisa Horinouchi, 

Ambassador of Japan and H.E. Mr. Som Sokun, Secretary of State and Representative of H.E. 

Dr. Phourng Sackona, Minister of Culture and Fine Arts. 

 

During the ceremony, Ambassador Horinouchi and H.E. Mr. Som Sokun gave remarks 

to celebrate the event, and the Commendation of the Foreign Minister of Japan addressed to 

CJCC was handed by Ambassador Horinouchi to Mr. Seang Nimol, Vice Director of CJCC, for 

its long year’s contribution to promote cultural exchanges between both countries.  

 

 There were amazing performances of both countries in the ceremony. Ms. Yamanaka 

Hitomi, Japanese artist of Khmer traditional dance performed Khmer dance pieces newly created 

from Japanese literature by her and Cambodian professors. After her performance, interesting 

collaboration of Japanese and Khmer traditional music took place. Pro Musica Nipponia from 

Japan and Khmer musicians from Ministry of Culture and Fine Arts played their own traditional 

music with their instrument and both musicians played Cambodian popular song “Arapiya” 

together. At the end of the ceremony, Japanese traditional song “Tanabata-sama” was also played 

by the above-mentioned musicians with chorus of Cambodian students from Japanese Language 

Department of IFL, RUPP. 

 

This year’s festival will be held until 6 July at CJCC which features many cultural 

activities such as a performance and a workshop of Japanese traditional instruments; movie 

shows of Japanese famous Anime “One Piece”; “Nodojiman” Japanese Song Contest 2018, 

Japanese cooking class; Japanese papers-related sessions, “Origami” (folding papers), “Kirigami” 

(cutting papers), and “Syo-do” (calligraphy); experiencing Japanese and Khmer traditional wear 

as well as various exhibitions. 

 

Tanabata Festival (Star Festival) has been annually organized by CJCC since 2004 and 

this year’s festival will be co-hosted by CJCC, the Embassy of Japan, and JFAC, for the purpose 

of promoting further cultural exchanges 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:  

“https://www.facebook.com/events/1914789492145581/”  
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ស្ថា នទតូជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន 
 

No. 36 PR-18/EoJ                                   ថ្ងៃទ០ី៥ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

រម្មវិធីសបើររិធីប៉ុណ្យតាណាបាតាឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

 ស្ថា នទូតជប ៉ុន រមួសហការជាមយួមជឈមណ្ឌ លសហប្បតិបតតិការកមព៉ុជា-ជប ៉ុន (CJCC) មជឈមណ្ឌ ល
អាស៉ុីថ្នមូលនិធជិប ៉ុន (JFAC) បានររៀបចាំកមមវធិីរបើកពធិីប៉ុណ្យតាណាបាតាឆ្ន ាំ២០១៨ កាលពថី្ងៃទី៥ ខែកកកដា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ រៅCJCC រប្កាមអធបិតីភាព ឯកឧតតម ហ៉ុីរេហ៉ុីស្ថ ហូរណូី្អ ៉ុជ ិឯកអគ្គរាជទូតជប ៉ុន និងឯកឧតតម 
រស្ថម ស៉ុគ្នធ រេឋរលខាធិការ និងជាតាំណាងរោកជាំទាវបណ្ឌិ ត រ ឿង ស្ថក៉ុណា រេឋមន្រនតីប្កសួងវបបធម ៌និងវចិិប្ត
សិលបៈ។ កមមវធិីវបបធមរ៌នេះ ចូលរមួអបអរស្ថទរេល់ែបួអន៉ុសាវរយី៦៍៥ឆ្ន ាំថ្នមតិតភាពរវាងជប ៉ុននងិកមព៉ុជា។ 
 

  កន៉ុងកមមវធិីរបើក ឯកឧតតម ហ៉ុីរេហ៉ុីស្ថ ហូរណូី្អ ៉ុជ ិ នងិឯកឧតតម រស្ថម ស៉ុគ្នធ បានខងែងស៉ុនទរកថា
ស្ថា គ្មន ៍ រេើមបអីបអរស្ថទរកមមវធិីរបើកពិធបី៉ុណ្យរនេះ ប្ពមជាមយួគ្នន  ឯកឧតតម ហ៉ុីរេហ៉ុីស្ថ ហូរណូី្អ ៉ុជ ិ បាន
ប្បគ្ល់លិែតិសររសើររបស់រេឋមន្រនតីការបររទសជប ៉ុន ជូនចាំរ េះ CJCC តាមរយៈ រោក ស្ថ ង និមល នាយករង 
ថ្នCJCCសប្ាបក់ារចូលរមួចាំខណ្ករបស់CJCCរយៈរពលជារប្ចើនឆ្ន ាំកនែងមករនេះកន៉ុងការជាំរ៉ុញការផ្លែ ស់បតូរ
វបបធមថ៌្នប្បរទសទាាំងពីរ។  
 

រៅកន៉ុងកមមវធិីរបើកានការសខមតងេគ៏្ួរឲ្យចាបអ់ារមមណ៍្រវាងប្បរទសទាាំងពីរ។ សិលបៈការនជីប ៉ុនខននក 
របាាំប្បថ្ពណី្ខែមរ កញ្ញា  Yamanaka Hitomi បានសខមតងកាចរ់ាាំខែមរ ខេលជាការបរងកើតងមីរចញពអីកសរស្ថន្រសត ឬ
កាំណាពយជប ៉ុន រដាយស្ថន្រស្ថត ចារយរបស់កញ្ញា  រមួនឹងែែួនកញ្ញា ផ្លទ ល់។ បនាទ បម់ករទៀត ានការសខមតងតន្រនត ី
ប្បថ្ពណី្ជប ៉ុន និងកមព៉ុជារមួគ្នន ។ តន្រនតីករប្បថ្ពណី្ជប ៉ុន Pro Musica Nipponia និងតន្រនតីករកមព៉ុជា មកព ីប្កសួង
វបបធម ៌និងវចិបិ្តសិលបៈ បានប្បគ្ាំតន្រនតីប្បថ្ពណី្ររៀងៗគ្នន  រដាយរប្បើប្បាស់ឧបករណ៍្ប្បថ្ពណី្ និងបានប្បគ្ាំតន្រនតី
រមួគ្នន  តាមរយៈបទចរប្មៀង «អារា បព់ីយ »។ ច៉ុងរប្កាយថ្នកមមវធិ ី កា៏នការប្បគ្ាំតន្រនត ី តាមរយៈ បទចរប្មៀង
ជប ៉ុន«តាណាបាតា-ស្ថា » ខេលអមរដាយការរប្ចៀងពីនិសសតិកមព៉ុជាថ្នរេបា តមឺ ងភ់ាស្ថជប ៉ុន ថ្នវទិាស្ថា ន
ភាស្ថបររទស ថ្នស្ថកលវទិាល័យ ូមនិទ នាំរពញ។ 
  
 ពិធីប៉ុណ្យឆ្ន ាំរនេះ នឹងប្បារពធរ ើងរហូតេល់ថ្ងៃទ០ី៦ ខែកកកដា រៅCJCC ខេលកន៉ុងរនាេះរមួានកមមវធិី
វបបធមជ៌ារប្ចើនេូចជា សិកាា ស្ថោសតីពីឧបករណ៍្តន្រនត ីប៉ុរាណ្ជប ៉ុន ការបញ្ញច ាំងខែសភាពយនតគ្ាំនូរជីវចលជប ៉ុនេ៏
លបលីាញររឿង «One Piece» ការប្ប ងចរប្មៀងភាស្ថជប ៉ុន Nodojiman ឆ្ន ាំ២០១៨ ថាន ករ់រៀនចមអនិមហូបជប ៉ុន 
  
 



សិលបៈបតប់្កដាស«អូរហី្គគ ម»ី សិលបៈកាតប់្កដាស«គ្ីរហី្គគ ម»ី ការសររសរអកសរនចង«់សយូេូ» ការស្ថកលបង
រសែៀកសាំរលៀកបាំ កប់្បថ្ពណី្ជប ៉ុន និងកមព៉ុជា ប្ពមទាាំងការតាាំងពពិរ័ណ៍្រនសងៗ រៅកន៉ុងពធិីប៉ុណ្យរនេះ។ 
 

 ពិធីប៉ុណ្យតាណាបាតា «ពធិីប៉ុណ្យផ្លក យ» ប្តូវបានររៀបចាំជាររៀងរាល់ឆ្ន ាំ ចាបត់ាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៤ រដាយ 
CJCC។ រដាយខ ក សប្ាបឆ់្ន ាំរនេះ ានការចូលរមួសហការររៀបចាំរដាយ CJCC ស្ថា នទូតជប ៉ុន និងJFAC 
កន៉ុងរគ្នលបាំណ្ងបនតជប្មុញការផ្លែ ស់បតូរវបបធមរ៌វាងប្បរទសទាាំងពីរបខនាមរទៀត។ 
     
 សប្ាបក់ារស្ថកសួរពត័ា៌ន សូមទាកទ់ងមកកានខ់ននកវបបធម ៌និងពត័ា៌នថ្នស្ថា នទូតជប ៉ុន    
តាមរយៈទូរស័ពទរលែ ០២៣ ២១៧ ១៦១ (រលែភាា បប់នត ១១២១) ឬរនញើអ៉ុីខម លមក៖ 
info.jpn@pp.mofa.go.jp។ សប្ាបព់ត័ា៌នបខនាមសតីពីពិធបី៉ុណ្យរនេះ សូមចូលរៅកានទ់ាំពរ័រហាសប ៉ុក៖ 
«https://www.facebook.com/events/1914789492145581/»៕ 
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