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No. 13 PR-20/EoJ                  14 February, 2020 

 

Japan-Cambodia Kizuna Festival 2020 
 

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

(CJCC) and the Japan Foundation Asia Center, is going to organize the 9th Japan-Cambodia 

Kizuna Festival from 20 to 23 February 2020 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 theme of this year’s festival is “Power of Sports”. Since Japan will host the 

Olympic and Paralympic Games this year, some sports events will be included in the festival 

under the theme of “Power of Sports”. In addition, the festival will feature more workshops and 

seminars related to art, education, health and technology, taste of Khmer-Japanese food and 

dessert, trial of traditional wear of “Kben” 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. 

 

The main events of the festival are as follows: 

- Thursday, 20 February 

18:30 - 20:00 Opening Ceremony: Modern and Traditional Performance of Japan 

and Cambodia (Cambodian and International guests are expected to attend.) 

- Friday, 21 February 

09:00 - 10:00 Workshop and Performance of Cheerleading by Teikyo Uni.    

Baffalos & Cambodian Federation of Cheerleading  

10:00 - 11:00 Activity with Para-Athletes 

14:00 - 16:00 Soltilo Futsal Game 

18:00 - 19:00 Awa Odori Performance and Workshop  

- Saturday, 22 February 

09:00 - 12:00 Japan-Cambodia Quiz Game 

14:00 - 15:30 Worldship Orchestra Concert with Angkor Youth Orchestra 

18:00 - 19:00 Break Dance Collaboration by MORTAL COMBAT and SANG 

SOKSEREY    



- Sunday, 23 February 

09:30 - 12:00 Experiencing Japanese & Khmer Martial Art (Judo, Karatedo, Aikido, 

Kendo and Bokator) 

    15:00 - 16:30 Let’s Cosplay Kizuna by Narutail Guild 

    18:00 - 19:30 Little Shadow Puppet Performance and Yike Performance 

 

 

We hope that through the events, the participants feel closer to Japan and deepen their 

understanding of Cambodian and Japanese culture. 

 

The Embassy of Japan would like to invite all interested media to cover the opening 

ceremony on Thursday, 20 February, from 18:30 to 20:00 as well as other events. 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. 13 PR-20/EoJ                                    ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

ម្សោប្េរគីហ្សណូាជប ៉ុន-រម្ព៉ុជា២០២០ 
 

 ស្ថា នទូតជប ុន រមួ្សហការជាម្យួម្ជឈម្ណ្ឌ លសហប្បតិបតតិការកម្ពុជា-ជប ុន(CJCC) ម្ជឈម្ណ្ឌ ល
អាសីុថ្នមូ្លនិធជិប ុន នឹងររៀបចាំនូវម្រោប្សពគីហសូណាជប ុន-កម្ពុជារលើកទ៩ី ខែលនឹងប្បប្ពឹតតរិៅចាបព់ីថ្ងៃទី
២០ ែល់ថ្ងៃទ២ី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ រៅCJCC ខែលជាកម្មវធិីវបបធម្ប៌្តូវបានររៀបចាំរ ើងជាររៀងរាល់ឆ្ន ាំចាប់
តាំងពីឆ្ន ាំ២០១២ កនុងរោលបាំណ្ងបង្ហា ញពីវបបធម្ជ៌ប ុន និងកម្ពុជា កែូ៏ចជាជប្ម្ុញការផ្លា ស់បតូរបខនាម្រវាង
ប្បជាជន និងប្បជាជនថ្នប្បរទសទាំងពីរផងខែរ។  
 

ប្បធានបទកនុងឆ្ន ាំរនេះគ ឺ « អានុភាពកឡីា » ។ រោយស្ថរខត ប្បរទសជប ុន នឹងជាម្ចា ស់ផទេះររៀបចាំការ 
ប្បកតួកីឡាអូឡាាំពកិ និងផ្លរា ឡាាំពិកឆ្ន ាំរនេះ ែូរចនេះម្រោប្សពគីហសូណា រប្កាម្ប្បធានបទ «អានុភាពកីឡា» នឹង
ម្ចនររៀនចាំកម្មវធិីកីឡាម្យួចាំនួន។ រលើសពីរនេះ ម្រោប្សពរនេះ កន៏ឹងម្ចនកម្មវធិីជារប្ចើនរទៀតែូចជាសិកាា
ស្ថលាទកទ់ងនឹងសិលបៈ អបរ់ ាំ សុែភាព និងបរចាកវទិា ស្ថកលបងភ្ាកម់្ាូប និងបខងែម្ខែមរ-ជប ុន ស្ថកលបង
រសាៀក«កបនិ»ខែមរ និងពាក«់យូកាត»ជប ុន ស្ថកលបងពិធីរលៀងខតជប ុន «ស្ថែូ» សិលបៈបតប់្កោស«អូរោីា ម្»ី 
តុបខតងផ្លា «អុីរកបាណា» ការសររសរអកសរផាង ់«សយូែូ» ជារែើម្។ ម្ចនភាា បជូ់នែតិបណ័្ណ ខែលម្ចនកម្មវធិលីម្ែតិ។ 
  

កម្មវធិីសាំខានរ់ៅកនុងម្រោប្សពរនេះម្ចនែូចខាងរប្កាម្៖ 
-ថ្ងៃប្រហ្េបតិ៍ ទី២០ ខខរ៉ុម្ភៈ 
រម្ច ង១៨:៣០ ែល់រម្ច ង២០:០០ កម្មវធិីរបើកម្រោប្សព៖ ការសខម្តងរបាាំប្បថ្ពណី្ និងសម្យ័របស់ជប ុន 

និងកម្ពុជា (រោយម្ចនការចូលរមួ្ពីសាំណាករ់ភ្ញៀវកិតតិយសជាតិ អនតរជាតិ) 
-ថ្ងៃេ៉ុប្រ ទី២១ ខខរ៉ុម្ភៈ 
រម្ច ង០៩:០០ ែល់រម្ច ង១០:០០ សិកាា ស្ថលា និងការសខម្តងកាចរ់ាាំរលើកទឹកចិតត 
រម្ច ង១០:០០ ែល់រម្ច ង១១:០០ ស្ថកលបងសកម្មភាពជាម្យួកីឡាករផ្លរា  
រម្ច ង១៤:០០ ែល់រម្ច ង១៦:០០ សិកាា ស្ថលាសតីពីបាល់ទតរ់ោយ Soltilo 
រម្ច ង១៨:០០ ែល់រម្ច ង១៩:០០ ការសខម្តង និងសិកាា ស្ថលា របាាំ Awa Odori 
 
 



-ថ្ងៃសៅរ ិ៍ ទី២២ ខខរ៉ុម្ភៈ 
រម្ច ង០៩:០០ ែល់រម្ច ង១២:០០ កម្មវធិីស្ថកលបងប្បាជាញ សបាញៗសតីអាំពជីប ុន និងកម្ពុជា 
រម្ច ង១៤:០០ ែល់រម្ច ង១៥:៣០ ការប្បគុាំតន្រនតីកាា សិុករោយ Worldship Orchestra និងប្កមុ្តប្នីតយុវជន

អងារ 
រម្ច ង១៨:០០ ែល់រម្ច ង១៩:០០ ការប្បគុាំតន្រនតរីោយប្កុម្ Mortal Combat និងសិលបការនិីររ  ប ស្ថាំង សុែរសរ ី
 
-ថ្ងៃអាទិតយ ទី២៣ ខខរ៉ុម្ភៈ 
រម្ច ង០៩:៣០ ែល់រម្ច ង១២:០០ ស្ថកលបងជាម្យួកីឡាយុទធសិលបជ៍ប ុន និងកម្ពុជា (កីឡាយូែូ ការា រតែូ 

ថ្អគែូី និងកាចគុ់នលបុករតត ) 
រម្ច ង១៥:០០ ែល់រម្ច ង១៦:៣០ រតេះរយើង Cosplay Kizuna ២០២០ 
រម្ច ង១៨:០០ ែល់រម្ច ង១៩:៣០ ការសខម្តងរលាា នខសបកតូច និងយីរក 
  

រយើងែញុ ាំសងឃមឹ្ថា អនកចូលរមួ្នឹងម្ចនអារម្មណ៍្កានខ់តសនិទធស្ថន លជាម្យួប្បរទសជប ុន និងបានយល់
ែឹងកានខ់តសីុជរប្ៅរៅរលើវបបធម្ខ៌ែមរ និងជប ុន តម្រយៈការចូលរមួ្កម្មវធិីនានាកនុងម្រោប្សពរនេះ ។  
 
 ស្ថា នទូតជប ុន សូម្រោរពអរ ា្ ើញអនកស្ថរពត័ម៌្ចន ចូលរមួ្យកពត័ម៌្ចនកនុងកម្មវធិីរបើករៅថ្ងៃ
ប្ពហសបតិ៍ ទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ រវលារម្ច ង១៨:៣០នាទ ីែល់រម្ច ង២០:០០នាទ ីប្ពម្ទាំងកម្មវធិីរផសងៗ
ថ្នម្រោប្សពរនេះកុាំបីខាន។ សប្ម្ចបក់ារចុេះរ ម្ េះយកពត័ម៌្ចន និងការស្ថកសួរពត័ម៌្ចន សូម្ទកទ់ងម្កកាន់
ខផនកវបបធម្ ៌និងពត័ម៌្ចនថ្នស្ថា នទូតជប ុនខែលម្ចនទូរស័ពទរលែ ០២៣ ២១៧ ១៦១ (រលែភាា បប់នត ១១២១) 
ឬ រផញើអុីខម្ ល info.jpn@pp.mofa.go.jp។ សប្ម្ចបព់ត័ម៌្ចនបខនាម្សតីពីម្រោប្សពរនេះ សូម្ចូលរៅកានទ់ាំពរ័
រហេសប ុកផាូវការ «Japan Cambodia Kizuna»៕ 
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