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No. 31PR-20/EoJ                              6 July, 2020 

Online Tanabata 2020  

 

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

(CJCC) and the Japan Foundation Asia Center (JFAC), is going to hold “Online Tanabata 2020” 

from July 11-12, 2020, instead of our annual event “Tanabata Festival” organized since 2004, to 

promote cultural exchanges between Japan and Cambodia.  

 Tanabata is a Japanese traditional festival, celebrated every year on 7 July in Japan to 

recall a story of a couple lovers ―Weaver princess and Herdsman― in the sky. Based on the 

Tanabata story, the two lovers are separated by the Amanogawa River and allowed to meet once 

a year on 7th July. On the day, Japanese people write their wishes on colorful strips of paper and 

hang them on bamboo trees to make their wishes come true. 

During Online Tanabata 2020 from July 11-12, 2020, there will be various online 

Japanese cultural activities on Facebook Event Page of Online Tanabata 2020 (Please see the link 

below) such as how to make Tanabata decoration, online animation workshop, Digicon6-awarded 

short movie show, Japanese and Cambodian traditional cloth “Yukata” and “Kben” wearing 

demonstration, paper art sessions of “Origami” (folding papers) and Origami accessary, Japanese 

cooking session and more. Time schedule of each activity is enclosed. 

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 

Facebook Event Page of Online Tanabata Fesival 2020 at  

“https://www.facebook.com/events/2018916258233236/”  
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ស្ថា នទតូជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន  
និង លខិិតអស ជ្ ើញអនរស្ថររ័ត៌មាន 

 
No. 31 PR-20/EoJ                                   ថ្ងៃទី៦ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២០ 

រិធីប៉ុណ្យផ្កា យអនឡាញ២០២០ 
 

ស្ថា នទូតជប ៉ុន រមួសហការជាមយួមជឈមណ្ឌ លសហប្បតិបតតិការកមព៉ុជា-ជប ៉ុន (CJCC) និងមជឈ 
មណ្ឌ លអាស៉ុីថ្នមូលនធិិជប ៉ុន (JFAC) នឹងររៀបចាំនូវប្រតឹតិការណ៍្ “រិធបី៉ុណ្យផ្កក យអនឡាញ២០២០” ចាបរ់ីថ្ងៃ
ទី១១ ដល់ថ្ងៃទ១ី២ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២០ ជាំនួសឲ្យប្រតឹតិការណ៍្ខដលរធវើជាររៀងរាល់ឆ្ន ាំគឺ “រធិីប៉ុណ្យផ្កក យ” ខដល
ររៀបចាំរ ើងតាំងរីឆ្ន ាំ២០០៤ កន៉ុងរោលបាំណ្ងបនតជប្មញុការផ្កា ស់បតូរវបបធមរ៌វាងប្បរទសជប ៉ុន និងកមព៉ុជា។ 

 
តណាបាត ឬ រិធីប៉ុណ្យផ្កក យ គឺជាប្រឹតតិការប្បថ្រណី្មយួរបស់ជប ៉ុន ខដលខតងខតប្បាររធរ ើងរៅថ្ងៃ

ទី៧ ខែកកកដា រៅប្បរទសជប ៉ុន ខដលរ ាំឮកដល់ររឿងរបស់គូរសនហ៍មយួគូរៅឋានសួគ ៌ គឺនារតីមាញ នងិប៉ុរស
គង្វវ លរោ ខដលអនកទាំងរីរប្តូវបានបាំខបករចញរីោន រដាយទរនាអាម ណូ្ហ្គា វា  រហើយប្តវូបានអន៉ុញ្ញា តឱ្យជួបោន
វញិ ខតមតងគតក់ន៉ុងមយួឆ្ន ាំ គរឺៅថ្ងៃទ ី៧ ខែកកកដា។ រៅថ្ងៃរនាោះ ប្បជាជនជប ៉ុន សររសរបាំណ្ងប្បាថ្នន របស់រួក
រគ រហើយរយួររៅរលើរដើមឫសស ីរដើមបឲី្យទទលួបានដូចបាំណ្ង។ 

 
កន៉ុងអាំ ៉ុងររលថ្ន រិធបី៉ុណ្យផ្កក យអនឡាញ២០២០ ចាបរ់ីថ្ងៃទ ី១១-១២ ខែកកកដាឆ្ន ាំ ២០២០ នឹង

មនកមមវធិវីបបធមជ៌ប ៉ុនតមអនឡាញជារប្ចើន រៅរលើទាំររ័រហវសប ៉ុកប្រឹតតិការណ៍្រិធីប៉ុណ្យផ្កក យអនឡាញ
២០២០ (សូមរមើលLinkខាងរប្កាម) ដូចជាររបៀបត៉ុបខតងរដើមឫសសតីណាបាត សិកាា ស្ថលាអនឡាញសតីរី
ការបរងកើតគាំនូរជវីចល ការបញ្ញច ាំងគាំនូរជីវចល ខដលបានទទលួពានរ់ង្វវ ន ់Digicon6 ររបៀបរសាៀកសរមាៀកបាំពាក់
ប្បថ្រណី្របស់ជប ៉ុន នងិកមព៉ុជា “ យូកាត” និង“ កបនិ” ររបៀបបតប់្កដាស “អូរហី្គក ម”ិ និងរធវើរប្គឿងអលង្វក រ ររបៀប
រធវើបខងែមជប ៉ុន នងិកមមវធិីជារប្ចើនរទៀត។ កាលវភិាគររលរវលាថ្នសកមមភារនមីយួៗមនភាា បជ់ាមយួ។ 

 
 សប្មបក់ារស្ថកសួររត័ម៌ន សូមទកទ់ងមកកានខ់ននកវបបធម ៌និងរត័ម៌នថ្នស្ថា នទូតជប ៉ុន    
តមរយៈទូរស័រទរលែ ០២៣ ២១៧ ១៦១ (រលែភាា បប់នត ១១២១) ឬរនញើអ៉ុីខម លមក៖ 
info.jpn@pp.mofa.go.jp។ សប្មបរ់ត័ម៌នបខនាមសតីរីរិធបី៉ុណ្យរនោះ សូមចូលរៅកានទ់ាំររ័រហវសប ៉ុកថ្នរិធី
ប៉ុណ្យផ្កក យអនឡាញ២០២០៖ «https://www.facebook.com/events/2018916258233236/»៕ 
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ថ្ងៃសៅរ ៍ទ១ី១ ខែកកកដា
11 July (SAT)

ថ្ងៃអាទតិ្យ ទ១ី២ ខែកកកដា
12 July (SUN)

Let’s join “Online Tanabata 2020” 
at our event page

9:00 ការប្រកាសសរីក "ពិធីរុណ្យផ្កក យអនឡាញ២០២០"
Opening Video of "Online Tanabata 2020"

10:00
រសរៀររត់្ប្កដាស "អូរហី្កក មិ"
កនុងពិធីរុណ្យផ្កក យអនឡាញ២០២០
Origami Session for "Online Tananata 2020"

11:00
រសរៀរសធវីរខងែមជរ ុន សដាយចុងសៅសោកទូត្ជរ ុន
(Matcha Pudding :រខងែមរសជាតិ្ខត្ថ្រត្ង)
Japanese Dessert "Matcha Pudding" by Mr. Sakamoto, 
Japanese Ambassador's Chef

12:00 ភាសាជរ ុនចុងសប្តា ហ៍ (ពាកយជរ ុនទាក់ទងនឹងពិធីរុណ្យផ្កក យ)
Japanese Weekend (Japanese words related to Tanabata Festival)

14:00-
16:00

សិកាា សាោអនឡាញ សាីពីការរសងកីត្គំនូរជីវចល
Online Animation Workshop by Social Compass

17:00 រសរៀរសសលៀកសសមលៀករំពាក់យូកាតា
How to wear Yukata by CJCC

18:00 ចំណារ់អារមមណ៍្ររស់អតី្ត្អនកស្មប្គចិត្ា"ពិធីរុណ្យផ្កក យ"
Impression Sharing by Ex-volunteers of Tanabata Festival

19:30

រទចសប្មៀងតាណាប្តតា ជាមយួឧរករណ៍្ត្ន្រនាីខែមរ សដាយ ត្ន្រនាីករពាណូ្ 
អនកប្សី ហវូជិវ រ មិវ កុ  វង់ត្ប្នីាសោក សាយ តុ្ោ និងសមាជិក
និងប្កុមចសប្មៀងរុគគលិកសាា នទូត្ជរ ុន
Tanabata Song × Khmer Instruments by Fujiwara Miwako, 
Say Tola & his friends with Japanese Embassy Choir

20:00 DigiCon6 ការរញ្ច ងំគំនូរជីវចល
DigiCon6 Animation Screening

9:00 សតាោះសាកលបងសរៀនភាសាជរ ុនជាមយួគ្នន តាមរយៈអនឡាញ
Let's experience Japanese Online Class by CJCC

10:00
រសរៀររត់្ប្កដាស "អូរហី្កក មិ" សធវីជាសប្គឿងអលង្កក រ "ប្កវលិ"
សដាយអនកប្គូ យូគី
Origami Accessary by Nihongo Partner, Yuki-Sensei 

11:00
រសរៀរសធវីរខងែមជរ ុន សដាយចុងសៅសោកទូត្ជរ ុន
(Dango : នំអីុចង្កក ក់)
Japanese Dessert "Dango" by Mr. Sakamoto, 
Japanese Ambassador's Chef

12:00 សតាោះទសសនាវសីេអូ JICA "ទឹកវលិជំុ! សតី្អីសគសៅ?"
Watty & Indy's Video on Sewage by JICA

14:00-
16:00

សិកាា សាោអនឡាញ សាីពីការរសងកីត្គំនូរជីវចល
Online Animation Workshop by Social Compass

17:00 រសរៀរសសលៀកកបនិខែមរ
How to wear Cambodian Traditional Clothes "Kben" by CJCC

18:00 លទធផលថ្នការប្រកតួ្រូរងត្ថ្នពិធីរុណ្យផ្កក យ
Result of Photo Challenge by CJCC

19:30
រទចសប្មៀងអារ រ់ពីយ  សដាយប្កុមត្ន្រនាីកាល សុីក Worldship Orchestra និង 
Angkor Youth Orchestra
Arapiya Song by Worldship Orchestra and Angkor Youth Orchestra

20:00 សរឿងនិទានតាណាប្តតាសដាយនិសិសត្ខែមរ កញ្ា  សូប្ត្ ឧត្ាមចរយិ
Tanabata Story Animation by Ms. Soth Outdomchakriya

Co-organizer:


