
 

ECHIZEN FLASH   No.167       

Tháng 8 ～ Tháng 9 năm 2019 

         Dân số của thành phố Echizen 
  Tổng dân số:  82336  người  (7/1 chiều)       
   Người nước ngoài:  4032  người (7/1 chiều)       
 (Người dân Việt Nam  510 người) 

1. LỄ HỘI MÙA HÈ THÀNH PHỐ ECHIZEN 
2. Sự kiện triển lãm dao kéo  
3. Tuyển dụng vận động viên rước đuốc Olympics Tokyo 2020  
4. Lễ hội nhà máy Sennen-mirai Koogeisai   
5. Lễ hội âm nhạc Takefu 2019 
6. Kikka tuyển người tham gia maraton 

 
1. 越前市サマーフェスティバル 

2. 「刃物の里」イベント 

3. 東京2020年オリンピック聖火ランナー募集 

4. 千年未来工藝祭 

5. 武生国際音楽祭2019 

6. 菊花マラソン参加者募集 

Ngày 13 (thứ 3) , 4 giờ chiều đến 10 giờ tối   
Địa điểm: Công viên trung tâm Takefu (Chuuoo Kooen) 

Furusato-Odori - điệu nhảy quê hương, vv 
*Khi trời mưa／ Địa điểm điệu múa quê hương “Furusato Odori”: 

AW-I Sports Arena (Sự kiện ngoài trời bị hủy bỏ khi trời mưa.) 
 

1200 người cùng nắm tay nhảy múa trong công viên trung tâm. Tham 

gia giữa chừng cũng OK. Cùng ngày có vòng quay di chuyển lớn. Cũng 

có các gian bán hàng đồ ăn. 

◙ 4 giờ chiều đến 10 giờ : Vận hành trò chơi lớn (Bán vé trò 

chơi đến 9 giờ 30.), gian hàng, vườn bia, sự kiện giao lưu 

Machi café 

◙ Từ 6 giờ 30 chiều: Mở cửa 

◙ Từ 7 chiều ～đến 8 giờ 30 chiều:  Yosakoi, Điệu múa quê hương “Furusato Odori” , nhảy 

múaYosakoi 
 

Người muốn nhảy cùng đội của hội giao lưu quốc tế, muốn mặc YUGATA thì 17giờ cùng ngày đến trung tâm văn 

hóa.Không mất phí tham gia.Thắc mắc/Vui lòng đăng kí: Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố Echizen � 

info@e-i-a.jp hay [EIA Flash] messenger https://www.facebook.com/eiaflash/   hoặc là 1. tên  2. giới tính (nam/ 

nữ)  3. người lớn/ trẻ em  
 

Ngày 15(thứ 4), Từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối  
Lễ hội pháo hoa Tại bờ sông HINO bắn 1 vạn quả. 
Địa điểm：Sông Hino, gần cầu Bandai 

◙ 19h00 Bắt đầu.  19h20～ Bắt đầu bắn  

※Thời tiết xấu sẽ hoãn lại. Ngày hoãn：tháng 8 ngày 17.  

Hoặc thứ bảy hoặc chủ nhật tới. 
 

Xe bus miễn phí: Vì giao thông tắc nghẽn nên kinh mong 
mọi người sử dụng xe bus miễn phí. Bến xe có “Công viên 
takefu Chuoo”,”Hội công thương takefu”,”Cửa hàng địa 
phương takefu” xe sẽ chạy từ 3 địa điểm này.  

Thắc mắc: Hội thăm quan Echizen tel. 0778-23-8900 

1. 越前市サマーフェスティバル 

1. Công viên takefu Chuuoo (Takase 2 choume)  

  ⇔ Takefu Kookaidoo Kinenkan(khoảng 10 phút） 

2.  Hội công thương takefu (Tsukamachi 101)  

  ⇔ Gần Trường trung học Takefu(khoảng15 phút） 

3.  Cửa hàng địa phương takefu (Yafune-cho 17-8) 

  ⇔ Hoyama-cho Trạm xe buýt (khoảng10phút) 

Chiều đi 17:00～19:00 ※Xuất phát đúng giờ 
Chiều về 20:30～21:30 ※Xuất phát đúng giờ 
Xin hãy chú ý chiều về rất đông. 

Ngày 14(thứ 4)  
4 giờ chiều đến 9 giờ tối   
Địa điểm：Công viên trung tâm 

Takefu (Chuuoo Kooen)    
※Hủy ngày mưa  

Vận hành trò chơi lớn (Bán vé trò 

chơi đến 8 giờ 30), gian hang (Mì xào, 

bánh bạch tuộc nướng vv) 
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Kikka tuyển người tham gia maraton    6. 菊花マラソン参加者募集 
 

◙ Thời gian／ 3 tháng 11 (Lễ, CH) ※Mưa vẫn tiến hành. 

◙ Đối tượng／Học sinh tiểu học trở lên có sức khỏe tốt 

◙ Loại hình／Nửa chặng,10km, 5km, 3km, 2km ( Thử sức. đội gia đình)  

◙ Phí tham gia／ Nửa chặng・10km  2500yên,   5km・3km・nhóm gia đình 2 

người  2000yên, Học sinh tiểu, trung học  1000yên 

◙ Hạn đăng kí／ Từ 1 tháng 8 đến 20 tháng 9 

◙ Nơi đăng kí／ Bưu điện trong thành phố, ủy ban phường, khoa thể thao, các 

nhà công vụ, nhà thể thao 

◙ Cách đăng kí／ Điền vào bản đăng kí ở quầy bưu điện, hoặc đến trực tiếp 

khoa thể thao, nhà thi đấu. Cũng có thể đăng kí trên trang web. (Chú ý) Sau khi đăng kí sẽ không hoàn lại lệ phí đã 
đóng. 

◙ Khai mạc／Takefu Nishi Trường tiểu học 8:20～ ■ Điểm xuất phát／Takefu Nishi trường tiểu học 

◙ Thời gian bắt đầu／9:00 (nửa chặng), 9:15 (10km), 9:10 (5km), 9:05 (3km),  9:20 (2km)  

◙ Đích đến／Trường trung học Takefu Dai-San  

◙ Quầy phục vụ đồ uống／ Có 3 kệ được chuẩn bị trong chặng đường 

◙ Thưởng tham gia／ Khăn kỉ niệm, giấy khen, phiếu giảm giá 300 yên  khi mua búp bê Takefu 

◙ Giải thưởng／Có 10 phần thưởng sẽ được trao（ngoài trừ người tham gia thử). Vị trí số 1 sẽ nhận giải trên bục 

◙ Khác／Có bán súp thịt lợn ở điểm cuối chặng. Số tiền thu được sẽ được quyên góp cho Quỹ cộng đồng 

◙ Liên hệ／Khoa thể thao ( Supootsu-Ka) ☎0778-22-7463 hay Nhà thể thao thành phố (AW-I Sports Arena) ☎0778-22

-6395 

Lễ hội âm nhạc Takefu 2019    5. 武生国際音楽祭2019 
 

 Buổi hòa nhạc Classic và âm nhạc hiện đại.  Có các nhà soạn nhạc nổi tiếng 
của các nước cùng tham gia. 
 

◆ Thời gian／Ngày 8 tháng 9（chủ nhật）～ngày 15 tháng 9（chủ nhật） 

◆ Địa điểm／Trung tâm văn hóa ECHIZEN (Bunka Sentaa) 

◆ Phí tham gia／1000 yên ～ 4000 yên  Vé ưu đãi／Có thể mua ở trung tâm văn 

hóa hoặc SIPY 

◆ Thắc mắc／Trung tâm văn hóa ECHIZEN, tel:0778-23-5057 

Sự kiện triển lãm dao kéo  
2. 「刃物の里」イベント 

Ikenokami-cho 48-6-1 ☎0778-22-1241 
 

Biễu diễn quá trình chế tạo lưỡi liềm 
( lưỡi hái) 
◆ Thời gian: Ngày 24 tháng 8 ( thứ 7), ngày 15 

tháng 9 ( chủ nhật) từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 
chiều * Kiến tập miễn phí 

 

Cùng làm món ăn Trung y 
Nấu ăn bằng dao bảng lớn của Echizen 

◆ Thời gian: Ngày 7 tháng 9 ( thứ 7) từ 11 giờ 

trưa đến 1 giờ chiều 

◆ Số lượng: 10 người ( bạn cần đăng kí trước) 

◆ Phí tham gia: 500 yên (miễn phí cho học sinh 
tiểu học trở xuống) 

Tuyển dụng vận động viên rước đuốc  
Olympics Tokyo 2020  

3.   東京2020年オリンピック 聖火ランナー募集 
 

Rước đuốc Thế vận hội Tokyo sẽ được tổ chức 
vào ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2020 tại tỉnh Fukui. 
 

◆ Đối tượng / người có duyên với tỉnh Fukui ( vào thời điểm 

tháng 4 năm 2020, học sinh lớp một trung học cơ sở trở lên) 
◆ Phương thức / điền các thông tin cần thiết vào mẫu đơn ứng 

tuyển và gửi đơn tham gia. Mỗi người chỉ được tham gia 1 lần. 
◆ Đơn ứng tuyển / Có ở Tòa thị chính, hội trường công cộng, 

Lawson (cửa hàng tiện lợi). Có thể tham gia bằng ứng dụng từ 
trang chủ (https://fukui-runner.jp/) 

◆ Hạn chót nộp đơn: ngày 31 tháng 8 (Thứ Bảy) 
◆ Liên hệ: Rước đuốc Olympic Tokyo 2020 Ủy ban điều hành 

tỉnh Fukui ☎ 0776-37-3710 

    Lễ hội nhà máy Sennen-mirai Koogeisai  4.  千年未来工藝祭 
 Ngày 31 tháng 8 (thứ 7) 11:00-18:00, Ngày 1 tháng 9 (chủ nhật) 10:00-16:00 

 

◆ Địa điểm:  AW-I Sports Arena Vào cửa miễn phí 

Echizen, Fukui, Nhật Bản, thưởng thức gian hàng thủ công truyền thống trên thế 
giới diễn ra trong 2 ngày. Giới thiệu sản phẩm giấy Echizen, dao kéo Echizen 
v.v., triển lãm, góc trải nghiệm thủ công, v.v. 
Sự kiện sân khấu âm nhạc, quầy hàng, quầy bán bia 

◆ Liên hệ: Ủy ban điều hành Kurafutofesu hoặc Phòng chính sách công nghiệp 

thành phố Echizen ☎0778-22-3047 info@craft1000mirai.jp 


