Kendo – japońska szermierka w wydaniu bardziej sportowym
Iaido – ćwiczenie stałej gotowości do wyciągnięcia miecza
Aikido – łączące walkę wręcz z elementami szermierki
15:00-15:15 | Uroczyste rozpoczęcie, przedstawienie gości

Judo – sztuka walki, która stała się sportem olimpijskim

15:15-15:45 | Pokaz aikido – dojo Aikikai
15:45-16:00 | Kiai shiai, czyli turniej bojowych okrzyków

Pałeczki – ćwiczenie zręczności dłoni

16:00-16:30 | Koncert koto – Ritsuko Takeyama, część pierwsza

Origami – cuda ze składanego papieru

W przerwie recytacja – Zbigniew Górski

Kendama – japońska zabawa zręcznościowa

16:30-17:00 | Ceremonia herbaty – Atusko Isoyama ze szkoły Urasenke

Złapmy lwa – japońskie szachy dla najmłodszych

17:00-17:30 | Konkurs rozpoznawania Japanglish

Shogi – japońskie szachy

17:30-18:15 | Koncert shamisenowy – Shamisen Berlin

Go – najważniejsza gra strategiczna Dalekiego Wschodu

18:15-18:30 | Pokaz iaido – Renshinkan Wrocław

Hanafuda – japońska gra karciana

18:30-19:00 | Koncert koto – Ritsuko Takeyama, część druga
19:00-19:15 | Pokaz kendo – Ryushinkai Wrocław

Język i kaligrafia japońska – Sayuri Goto

19:30-20:00 | Wybory MIss i Mister Yukata

Japońska herbata – Atusko Isoyama ze szkoły Urasenke
Japońska muzyka – Ritsuko Takeyama i Shamisen Berlin

Kame – japońskie domowe smakołyki

Bonsai – Polska Asocjacja Bonsai

Panda ramen – i oczywiście ramen

Kimono – japońskie stroje nie tylko dla pań

Okonomiyaki – zwane japońską pizzą

Samuraj – japońska broń i stroje nie tylko dla panów

Pako-chan – słodycze i gadżety prosto z Japonii
Kambucza – orzeźwiający napój na bazie zielonej herbaty

Zarobisz je na stoiskach: pałeczek, origami, Złapmy lwa, kendamy

Zielona herbata – również w wersji ceremonialnej

Wydasz na: przebranie się w japońskie stroje lub na japońską kaligrafię

Festiwal jest organizowany przez Fundację Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego i Strefą Kultury Wrocław.
Z Wyspy Słodowej korzystamy dzięki uprzejmości Zarządu Zieleni Miejskiej. Wydarzenie wspierają: Gmina Wrocław oraz japońskie firmy Sanden i Fanuc.

