
【Performance de Sanshin na Cerimônia de Abertura】 
Requisitos para a Inscrição 

 
【Objetivo】Na Cerimônia de Abertura do “7º Festival Mundial Uchinanchu”, os intérpretes 

de Sanshin do mundo todo realizarão o concerto coletivo do instrumento 
tradicional Sanshin que é o orgulho de Okinawa, para celebrar o reencontro dos 
Uchinanchus e o início do Festival e desta forma trasmitir para o mundo o 
encanto da cultura do Sanshin que ultrapassa gerações e fronteiras. 

 

■Data e horário: 31 de outubro de 2022 (seg.) 
12h – 12h30: Recepção (Okinawa-kenritsu Budōkan,  

ao lado do stadium) 
17h – 17h14: Início da Cerimônia – performance – saída  
*O horário do ensaio será informado posteriormente 

       

■Local: Okinawa Cellular Stadium Naha 
        *Local da recepção: Okinawa-kenritsu Budōkan, ao lado do stadium 
 

■Conteúdo: Performance na Cerimônia de Abertura do “7º Festival Mundial Uchinanchu”     
 

■Programa: “Kagiyade-fūbushi”, “Shin-Asadoya-yunta”,  
“Bashi nu Torui bushi”, “Nariyamaayagu” 

            *Para o treino, verificar imagens no site oficial do Festival.  
 

■N° de participantes: cerca de 400 pessoas (Exterior e Japão) 
                    *Caso ultrapasse o n° de inscritos será realizado sorteio para 

seleção. Pedimos a sua compreensão 
 

■Requisitos: 1. Pessoas que possam treinar seguindo as imagens do site oficial 
               (Preferencialmente sem ver a partitura kunkunshi) 

2. Pessoas que possam trazer o próprio Sanshin 
              (Para pessoas do exterior que tenham dificuldade em trazer o Sanshin, 

 poderá ser feito o empréstimo (número limitado), assim por favor  
informar a secretaria do Festival no ato da inscrição.)  

* Sem limite de idade dez de que saiba tocar o Sanshin 
* Não será fornecido lanche, transporte e remuneração. Pedimos 
compreensão. 
* Utilizar transporte público para chegar ao local 

  
■Vestimenta: Camisa Kariyushi, camisa havaiana, camisa, camiseta gola polo, etc. 

* Pessoas com trajes extremamente chamativas poderão ser negados 
 a participar. 



       

■Ítens necessárias à inscrição: Nome, idade, país de residência,  
contato (n° de celular e e-mail)  

 
 
■Forma de incrição: Formulário próprio no site oficial do Festival  

https://forms.gle/M2Cm1eUNLKC9KBNdA 
 

■Período de incrição: até 14 de outubro de 2022 (sex.) 

Formulário  

Código QR 

https://forms.gle/M2Cm1eUNLKC9KBNdA

