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The visit of a Japanese Prominent Vocal Dance Group,  

TEMPURA KIDZ to the Kingdom of Cambodia 

 
The Embassy of Japan is pleased to inform that Japan Foundation Asia Center (JFAC) will 

invite a Japanese vocal dance group, TEMPURA KIDZ, to join Tanabata Festival 2019 in Phnom 

Penh from 12-15 July, 2019. 

 

 During their visit, they will hold some performances and workshops that you can find the 

details as below: 

 

Stage Performance: (All stage performances are free entrance) 

- Saturday, 13 July, 15:00-16:00   Opening Ceremony of Tanabata Festival 2019 at Angkor-

Kizuna Hall, Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC) 

- Sunday, 14 July, 11:00-13:00   ICHITAN Live Concert at Hang Meas Radio and 

HDTV Station 

- Sunday, 14 July, 18:00-19:00   Main Concert at Angkor-Kizuna Hall, CJCC 

Dance Workshop 

- Monday, 15 July, Morning at Royal University of Fine Arts 

 

TEMPURA KIDZ is a vocal dance group consisting of one male and three female artists, 

which was founded in 2012 and performed in many occasions in Japan and abroad. Their powerful 

and energetic stage performance characterized by a highly sharp movement in dance. Alongside 

the performances, they also have organized dance workshops actively. So far, they have performed 

in 17 cities of 13 countries including Cambodia, where they first visited in 2017.  

 

 The Embassy hopes that their second visit to Cambodia will attract more audience by their 

amazing performance. 

 

  For inquiry, or press interview, please contact to Japan Foundation Asia Center, Ms. 

Bornnoem Milya at 023 214 581. 
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ស្ថា នទតូជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន  
 

No. 31 PR-19/EoJ                                      ថ្ងៃទ០ី៣ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

ដាំស ើ រទេសនរិចចរបេ ់TEMPURA KIDZ  
ជាប្រមុ្ចសប្ម្ៀង នងិប្រមុ្រា ាំដដលសលចសលោ  ម្រកានរ់ម្ព៉ុជា 

 
 ស្ថា នទូតជប ៉ុន មានសេចកតសីស្ថមនេសរកីរាយេូមជម្រមាបជូនថា មជឈមណ្ឌ លអាេ៉ុីថ្នមូលនធិិជប ៉ុន 
(JFAC) នឹងអស ជ្ ើញម្រកមុចសម្រមៀង និងម្រកុមរាាំ TEMPURA KIDZ ស ើមបចូីលរមួពិធបី៉ុណ្យផ្កក យឆ្ន ាំ២០១៩ និង
កមមវធិីសសសងៗសទៀតខ លនងឹម្របម្រពតឹតសៅសៅភ្នាំសពញចាបព់ថី្ងៃទ១ី២  ល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៩។ 
 

⃰ កមមវធិេីខមតងរមួមានៈ (រាល់កមមវធិទីាំងអេ់គចូឺលរមួសដាយឥតគតិថ្ងៃ) 
- ថ្ងៃសៅរ ៍ទី១៣ ខែកកកដា សមា ង១៥:០០-១៦:០០ កមមវធិីសបើកពធិីប៉ុណ្យផ្កក យឆ្ន ាំ២០១៩សៅស្ថល
អងគរ-គីហ្សូណា ថ្នមជឈមណ្ឌ លេហ្ម្របតបិតតិការកមព៉ុជា-ជប ៉ុន (CJCC) 

- ថ្ងៃអាទិតយ ទី១៤ ខែកកកដា សមា ង១១:០០-១៣:០០ ការម្របគាំតន្រនតអី៉ុីឈតីាន ់សាយបនតផ្កា ល់សៅ
ស្ថា នីយវទិយ៉ុ និងទូរទេសនហ៍្ងសមាេសអចឌីធវី ី

- ថ្ងៃអាទិតយ ទី១៤ ខែកកកដា សមា ង១៨:០០-១៩:០០ ការម្របគាំតន្រនតពីិសេេ សៅស្ថលអងគរ-គីហ្សូណា 
ថ្នCJCC  

⃰ កមមវធិេិីកាា ស្ថលារមួមាន៖ 

- ថ្ងៃចន័ា ទី១៥ ខែកកកដា សពលម្រពកឹ សៅស្ថកលវទិាល័យភូ្មនិាវចិិម្រតេិលបៈ 
 

TEMPURA KIDZ គឺជាម្រកុមចសម្រមៀង និងម្រកុមរាាំ សពញនយិម ខ លមានេមាជកិបនួរូប ម្រេី៣រូប 
និងម្របុេ១រូប។ ម្រកុមសនេះម្រតូវបានបសងកើតស ើងសៅឆ្ន ាំ២០១២។ ការេខមតងម្របកបសដាយថាមពលរបេ់ពួកគាត់
មានលកាណ្ៈងមីខបៃក អមសដាយកាចរ់ាាំ គ៏ួរឲ្យចាបអ់ារមមណ៍្។ ពួកគាតប់ានេខមតង និងសរៀបចាំេិកាា ស្ថលាយ ង
េកមមសៅសលើឆ្កអនតរជាតជិាសម្រចើន។ រហូ្តមក ល់សពលសនេះ ពួកគាតេ់ខមតងបាន១៣ម្របសទេ ១៧ទីម្រកុង កន៉ុង
ស េះរមួមានម្របសទេកមព៉ុជាសងខ រ ខ លពួកគាតធ់្លៃ បប់ានមកេខមតងជាសលើកទីមយួសៅឆ្ន ាំ២០១៧។ 

ស្ថា នទូតជប ៉ុន េងឃមឹថាការមក ល់ស្ថជាងមីជាសលើកទ២ីរបេ់ពួកគាតស់ៅកមព៉ុជាសនេះ នឹង ាំយកនូវ 
ការេខមតងរតឹខតអស្ថា រយ ជូន ល់ទេសនិកជនខ លទនាងឹរងច់ាាំទេស ជាមយួនងឹេសមៃងស ៊ោ កសន្រ ជ្ ៀវ។  
 េម្រមាបក់ារស្ថកេួរពត័ម៌ាន និងទកទ់ងកចិាេមាា េន ៍េូមទកទ់ងសៅកាន ់JFAC កញ្ញា  ប៊ោន នឹមមី
លីយ  តាមរយៈសលែទូរេ័ពឌ ០២៣ ២១៤ ៥៨១។ េូមអរគ៉ុណ្! 
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