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Result of the 9th “Nodojiman” Japanese Song Contest
The Embassy of Japan, in collaboration with the Cambodia-Japan Cooperation Center
(CJCC), organized the 9th “Nodojiman” Japanese Song Contest for Japanese language learners
in Cambodia.

The contest was changed to school competition from individual competition this year, and
17 representatives or groups from 10 schools or universities competed with each other in the
contest on 6 July, 2018 at CJCC during Tanabata Festival 2018.

Group Photo Taken with Juries
The contest was held in a joyful enthusiastic atmosphere with over 400 participants
cheering the contestants.

The contestants who won the 1st, 2nd and 3rd prize this year are as follows:
1- Group of 8 people (Mr. Tieng Sokkheang, Ms. Pich Sreyya, Ms. Ret Sreychin, Mr.
Yeoun Mesa, Mr. Ret Davin, Ms. Pich Sreypoch, Ms. Pich Sreypov, Ms. Ret Theary
and Ms. Khon Liza), CCMHA, 1st Prize Winner
2- Ms. Ly Saophorn, TAYAMA, 2nd Prize Winner
3- Mr. Nhor Dam, OS School, 3rd Prize Winner

The first prize winner of the contest was awarded a trophy and a certificate, a tablet
computer; the second prize winner received a certificate and a tablet computer; and the third
prize winners received a certificate and a watch.
Nodojiman Japanese song contest has
been organized as an annual event for the
purpose of encouraging Japanese language
learners to enjoy practicing the language
through singing Japanese songs.
It is expected that, through this event, the
understanding of Japanese culture and language
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