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Tanabata Festival 2019 was successfully held 

 

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

(CJCC) and the Japan Foundation Asia Center (JFAC), successfully organized Tanabata Festival 

2019 from 13 to 14 July, 2019 at CJCC with over 6,000 participants. 

The festival began with the opening ceremony on 13 July under the presence of H.E. Mr. 

Som Sokun, Secretary of State of Ministry of Culture and Fine Arts and High Representative of 

H.E. Dr. PHOEURNG Sackona, Minister of Culture and Fine Arts and H.E. Mr. HORINOUCHI 

Hidehisa, Ambassador of Japan to the Kingdom of Cambodia. During the ceremony, there were 

cultural performances representing each culture of Japan and Cambodia. 

Throughout the two days of the festival, many participants, especially Cambodian 

students, enjoyed Japanese tradition of Tanabata, and wrote their wishes on colored paper and 

hung on bomboo trees.  

One of the attractive events was the performance by TEMPURA KIDZ. They performed 

“Arapiya” with the arrangement of high speed dance movement, which brought surprise and 

excitement to Cambodian youths. 

This year’s festival also included a “Nodojiman” Japanese song contest, a concert by 

Cambodian original songs, workshops and orientations, Japanese movie shows, cooking classes, 

papers-related sessions, trial of traditional wear “Kben” and “Yukata”, trial of Japanese sport wear 

and challenge with “Kendo” and “Iaido”, a session for Khmer Archery and various exhibitions.  

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/876667046004589/”  
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ស្ថា នទតូជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន  
 

No. 36 PR-19/EoJ                                      ថ្ងៃទ១ី៦ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៩  

ការរ ៀបចំនូវប្រឹតតិការណ៍រិធីប៉ុណយផ្កា យឆ្ន ាំ២០១៩ 
រោយរោគជ័យ 

 
 ស្ថា នទូតជប ៉ុន រមួសហការជាមយួមជឈមណ្ឌ លសហប្បតិបតតិការកមព៉ុជា-ជប ៉ុន(CJCC) និងមជឈ 
មណ្ឌ លអាស៉ុីថ្នមូលនធិិជប ៉ុន(JFAC) បានររៀបចាំនូវប្រឹតតិការណ៍្រធិីប៉ុណ្យផ្កក យឆ្ន ាំ២០១៩ ខែលបានប្បប្រតឹត 
រៅយ ងរជាគជយ័ ចាបរ់ីថ្ងៃទី១៣ ែល់ថ្ងៃទ១ី៤ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៩ រៅCJCC រដាយមានអ្នកចូលរមួ 
ប្បមាណ្ជាង៦០០០នាក ់។  
 
 កាលរីថ្ងៃទ១ី៣ ខែកកកដា កមមវធិីរបើករធិីប៉ុណ្យផ្កក យប្តូវបានរធវើរ ើង រដាយមានការចូលរមួរអី្ធបិតី
ភារ ឯកឧតតម រស្ថម ស៉ុគនធ រែឋរលខាធិការ និងជាតាំណាងែែ៏ពងែ់ពស់របស់រោកជាំទាវ រ ឿង សក៉ុណា រែឋមន្រនត ី
ប្កសួងវបបធម ៌និងវចិិប្តសិលបៈ និងឯកឧតតម ហូរណូី្អ្ ៉ុជ ិហ៉ុីរែហ៉ុីស្ថ ឯកអ្គគរាជទូតជប ៉ុនប្បចាាំប្រះរាជាណា
ចប្កកមព៉ុជា។ កាំ ៉ុងកមមវធិីរបើក កម៏ានការសខមតងវបបធមប៌្បថ្រណី្ខែល ជាតាំណាងវបបធមែ៌ផូ៏ផងថ់្នជប ៉ុន នងិ
កមព៉ុជា។  
 
 កន៉ុងកាំ ៉ុង២ថ្ងៃថ្នរិធបី៉ុណ្យរនះមានអ្នកចូលរមួជារប្ចើន ជារិរសសរនាះគឺសិសសវទិាល័យកមព៉ុជា បាន
ចូលរមួរកីរាយសាកល្បងប្បថ្រណី្ជប ៉ុន គឺសររសរបាំណ្ងប្បាថ្នន របស់ែលួនរៅរលើប្កដាសរណ៌្ រហើយចងរយរួ
រៅនឹងខមកឬសស។ី 
 
 ប្រឹតតិការណ៍្មយួខែលគរួឲ្យចាបអ់ារមមណ៍្កន៉ុងរធិីប៉ុណ្យផ្កក យរនាះគ ឺ ការសខមតងរដាយ ប្កមុរាាំ និង 
រប្ចៀងមករជីប ៉ុន TEMPURA KIDZ។ ប្កុមរនះ បានរាាំបទ «អារា បរ់ីយ » ខែលបានបរងើកតចង្វវ កង់ម ីរលឿនប្លែក 
គួរឲ្យចាបអ់ារមមណ៍្ជាមយួកាចរ់ាាំថ្ចនប្បឌតិងមបី្បកបរដាយភាររស់ររវ ើក ខែលរនះបាននាាំមកនូវភារភាា ករ់ផអើល 
និងភារប្សស់ប្ស្ថយែល់យ៉ុវជនកមព៉ុជា។    
 

 រិធីប៉ុណ្យផ្កក យឆ្ន ាំរនះ កម៏ានកមមវធិីជារប្ចើនរផសងរទៀតែូចជា ការប្ប ងចរប្មៀងណូ្ែូជីមា នជ់ាភាស្ថ
ជប ៉ុន ការប្បគាំតន្រនតOីriginalរដាយប្កុមសិលបករកមព៉ុជា សិកាា ស្ថោ បទបង្វា ញនានា ការចាកប់ញ្ច ាំង 
ខែសភារយនត ថ្នន ករ់រៀនចមអនិមាូប ថ្នន កប់តប់្កដាស ការសររសរអ្កសរផចង ់ការស្ថកលបងសាំរលៀកបាំពាកប់្បថ្រណី្ 
«កបនិខែមរ» និង«យូកាតាជប ៉ុន» ការស្ថកលបងរសលៀកសាំរលៀកបាំពាក ់និង អ្ន៉ុវតតនក៍ឡីា «រកនែូ» និង«អ្៉ុីថ្អ្ែូ» 
ថ្នន ករ់រៀនបាញ់ធនូមរតកខែមរ ប្រមទាាំងការតាាំងរិររ័ណ៍្រផសងៗ រៅកន៉ុងរធិីប៉ុណ្យរនះ។ 



 សប្មាបក់ារស្ថកសួររត័ម៌ាន សូមទាកទ់ងមកកានខ់ផនកវបបធម ៌និងរត័ម៌ានថ្នស្ថា នទូតជប ៉ុន    
តាមរយៈទូរស័រទរលែ ០២៣ ២១៧ ១៦១ (រលែភាា បប់នត ១១២១) ឬរផាើអ្៉ុីខម លមក៖ 
info.jpn@pp.mofa.go.jp។ សប្មាបរ់ត័ម៌ានបខនាមសតីរីរិធបី៉ុណ្យរនះ សូមចូលរៅកានទ់ាំររ័រហវសប ៉ុក៖ 
«https://www.facebook.com/events/876667046004589/»៕ 
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