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Press Release / Media Invitaion 

No. 06 PR-19/EoJ                  12 February, 2019 

 

Japan-Cambodia Kizuna Festival 2019 
 

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

(CJCC) and the Japan Foundation Asia Center, is going to organize the 8th Japan-Cambodia 

Kizuna Festival from 21 to 24 February 2019 at CJCC, which is an annual event organized since 

2012 for the purpose of presenting the culture of Japan and Cambodia and promoting further 

exchanges between the people of both countries. The Embassy of Japan would like to invite all 

interested media to cover the opening ceremony on Thursday, 21 February, from 18:30 to 20:00 

as well as other events.  

 

The main events of the festival are as follows: 

- Thursday, 21 February 

18:30 - 20:00 The Opening Ceremony: Khmer Traditional Dance, Japanese 

traditional and modern performance by MINYO GIRLS and Area 

Rock Styler, Lkhon Khol Wat Svay Andet (Cambodian and 

International guests are expected to attend.) 

- Friday, 22 February 

14:00 - 15:00 Workshop by JSR  

18:00 - 19:00 Concert by MINYO GIRLS 

- Saturday, 23 February 

- 14:00 - 15:30 Joint Concert by Worldship Orchestra and Angkor Youth Orchestra 

18:00 - 19:00 Dance workshop by Area Rock Styler   

- Sunday, 24 February 

09:30 - 11:30 Martial Arts Demonstration (Karate-do, Aiki-do, Kendo and Bokator)  

    15:00 - 16:00 Let’s Cosplay Kizuna by Narutail 

    17:00 - 20:00 Lkhon Bassacc (Special Show & Lkhon Bassacc Preah Sisovan) 

 

The theme of this year’s festival is “Experience Together”. Under this theme, we will 

bring more experiences or activities for participants to join in the festival. All of the above-

mentioned events will include activities in which participants can do together with artists. In 

addition, the festival will feature more workshops, such as face-painting of “Lkhon Bassacc”, 

workshop of the world heritage conservation by Japanese Government Team for Safeguarding 

Angkor, trial of traditional wear of “Chong Kban” and “Yukata”, Japanese cultural session for 

tea ceremony “Sa-do”, folding paper “Origami”, flower arrangement “Ikebana”, and calligraphy 

“Syo-do”, as well as other various activities. The pamphlet with the detailed program of the 

festival is attached herewith. 



 

We recommend all participants to wear t-shirts or sportswear for joining activities and 

hope that through the activities, they feel closer to Japan and deepen their understanding of 

Cambodian and Japanese culture. 

 

For media registration and 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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ស្ថា នទតូជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន  
និង លខិិតអស ជ្ ើញអនរស្ថររ័ត៌មាន 

 
No. 06 PR-19/EoJ                                    ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

ម្សោប្េរគីហ្សណូាជប ៉ុន-រម្ព៉ុជា២០១៩ 
 

 ស្ថា នទូតជប ុន រមួ្សហការជាម្យួម្ជឈម្ណ្ឌ លសហប្បតិបតតិការកម្ពុជា-ជប ុន(CJCC) ម្ជឈម្ណ្ឌ ល
អាសីុថ្នមូ្លនិធជិប ុន នឹងររៀបចាំនូវម្រោប្សពគីហសូណាជប ុន-កម្ពុជារលើកទ៨ី ខែលនឹងប្បប្ពឹតតរិៅចាបព់ីថ្ងៃទី
២១ ែល់ថ្ងៃទ២ី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ រៅCJCC។ ជាកខ់សតង ម្រោប្សពគីហសូណាជប ុន-កម្ពុជា ប្តូវបាន
ររៀបចាំរ ើងជាររៀងរាល់ឆ្ន ាំចាបត់ាំងពីឆ្ន ាំ២០១២ កនុងរោលបាំណ្ងបង្ហា ញពីវបបធម្បុ៌រាណ្ និង ទាំរនើបរបស់
ជប ុន និងកម្ពុជា កែូ៏ចជាការផ្លា ស់បតូរវបបធម្រ៌វាងប្បជាជនថ្នប្បរទសទាំងពរីផងខែរ។ ស្ថា នទូតជប ុន សូម្
រោរពអរ ជ្ ើញអនកស្ថរពត័ម៌ាន ចូលរមួ្យកពត័ម៌ានកនុងកម្មវធិីរបើករៅថ្ងៃប្ពហសបតិ៍ ទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
រវលារមា ង១៨:៣០នាទ ីែល់រមា ង២០:០០នាទ ីប្ពម្ទាំងកម្មវធិីរផសងៗថ្នម្រោប្សពរនេះកុាំបីខាន។ 
  

កម្មវធិីសាំខានរ់ៅកនុងម្រោប្សពរនេះមានែូចខាងរប្កាម្៖ 
-ថ្ងៃប្រហ្េបតិ៍ ទី២១ ខខរ៉ុម្ភៈ 
រមា ង១៨:៣០ ែល់រមា ង២០:០០ កម្មវធិីរបើកម្រោប្សព៖ ការសខម្តងរបាាំប្បថ្ពណី្ខែមរ ការសខម្តងខបប

ប្បថ្ពណី្ និងទាំរនើបរោយប្កុម្MINYO GIRLS និងប្កមុ្Area Rock 
Styler និង រលាោ នរខាលវតតស្ថា យអខណ្ត ត (រោយមានការចូលរមួ្ពី
សាំណាករ់្ញៀវកិតតិយសជាតិ អនតរជាតិ) 

-ថ្ងៃេ៉ុប្រ ទី២២ ខខរ៉ុម្ភៈ 
រមា ង១៤:០០ ែល់រមា ង១៥:០០ សិកាោ ស្ថលាតន្រនតីបុរាណ្ជប ុន JSR 
រមា ង១៨:០០ ែល់រមា ង១៩:០០ ការសខម្តងរោយប្កមុ្ MINYO GIRLS 
-ថ្ងៃសៅរ ិ៍ ទី២៣ ខខរ៉ុម្ភៈ 
រមា ង១៤:០០ ែល់រមា ង១៥:៣០ ការប្បគាំតន្រនតីកាា សិុករោយ Worldship Orchestra និងប្កមុ្តន្រនតយុីវជនអងគរ 
រមា ង១៨:០០ ែល់រមា ង១៩:០០ សិកាោ ស្ថលារបាាំរោយប្កុម្ Area Rock Styler 
-ថ្ងៃអាទិតយ ទី២៤ ខខរ៉ុម្ភៈ 
រមា ង០៩:៣០ ែល់រមា ង១១:៣០ ស្ថកលបងជាម្យួកីឡាយុទធសិលបជ៍ប ុន និងកម្ពុជា (កីឡាការា រតែូ ថ្អគី

ែូ រែនែូ និងកាចគុ់នលបុករតត ) 
រមា ង១៥:០០ ែល់រមា ង១៦:០០ រតេះរយើង Cosplay Kizuna 



រមា ង១៧:០០ ែល់រមា ង២០:០០ ការបង្ហា ញឈុតពិរសសរបស់រលាោ នបាស្ថក ់រលាោ នរខាលវតតស្ថា យ   
អខណ្ត ត និងរលាោ នបាស្ថករ់រឿងប្ពេះសីុសុវណ្ណ  

 
 ប្បធានបទកនុងឆ្ន ាំរនេះគ ឺ« Experience Together » ។ រប្កាម្ប្បធានបទរនេះ រយើងនឹងនាាំយកនូវបទ 
ពិរស្ថធន ៍ឬសកម្មភាពជារប្ចើនរទៀត សប្មាបអ់នកចូលរមួ្។ សប្មាបក់ម្មវធិែូីចបានររៀបរាបខ់ាងរលើ កអ៏នកចូល
រមួ្អាចស្ថកលបងរធាើសកម្មភាពទាំងអស់ោន ជាម្យួនឹងប្កុម្សិលបករ និងអនកររៀបចាំ។ រលើសពរីនេះ ម្រោប្សព
រនេះ កន៏ឹងមានកម្មវធិីជារប្ចើនរទៀតែូចជា ការគូរមុ្ែខបបទប្ម្ងសិ់លបៈរលាោ នបាស្ថក ់សិកាោ ស្ថលា សតីពីការអ្ិ
រកសសម្បតតរិបតិក្ណ្ឌ ពិ្ពរលាករោយប្កមុ្រោា ្បិាលជប ុនរលើការខងរកាតាំបនអ់ងគរ ស្ថកលបងរសាៀក«កបនិ»
ខែមរ និងពាក«់យូកាត»ជប ុន ស្ថកលបងពធិីរលៀងខតជប ុន «ស្ថែូ» សិលបៈបតប់្កោស«អូរោីគ ម្»ី តុបខតងផ្លា «
អុីរកបាណា» ការសររសរអកសរផចង ់«សយូែូ» ជារែើម្។ មានភាជ បជូ់នែិតបណ័្ណ ខែលមានកម្មវធិលីម្អតិ។ 
 

សូម្អនកចូលរមួ្ទាំងអស់ពាកអ់ាវយឺតម្ក រែើម្បងី្ហយប្សួលចូលរមួ្សកម្មភាពទាំងរនេះ។ រយើងែញុ ាំ
សងឃមឹ្ថា ពួកោតន់ងឹមានអារម្មណ៍្កានខ់តសនិទធស្ថន លជាម្យួប្បរទសជប ុន និងបានយល់ែងឹកានខ់តសីុជរប្ៅ
រៅរលើវបបធម្ខ៌ែមរ និងជប ុន តម្រយៈការចូលរមួ្កម្មវធិនីានាកនុងម្រោប្សពរនេះ ។  
 
 សប្មាបក់ារចុេះរ ម្ េះយកពត័ម៌ាន និងការស្ថកសួរពត័ម៌ាន សូម្ទកទ់ងម្កកានខ់ផនកវបបធម្ ៌ និង
ពត័ម៌ានថ្នស្ថា នទូតជប ុនខែលមានទូរស័ពទរលែ ០២៣ ២១៧ ១៦១ (រលែភាជ បប់នត ១១២១) ឬ រផញើអុខីម្ ល 
info.jpn@pp.mofa.go.jp។ សប្មាបព់ត័ម៌ានបខនាម្សតីពីម្រោប្សពរនេះ សូម្ចូលរៅកានទ់ាំពរ័រហាសប ុកផាូវការ 
«Japan Cambodia Kizuna»៕ 

 

Embassy of Japan in the Kingdom of Cambodia 

Tel: 023 217 161 

Email: info.jpn@pp.mofa.go.jp 

Official Website: www.kh.emb-japan.go.jp 

mailto:info.jpn@pp.mofa.go.jp
http://www.kh.emb-japan.go.jp/

	20190212-e
	20190212-k

