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Venha participar dos eventos no Happiring!! 

FESTIVAL DE CRAFTS E !!  

Haverá mais de 50 representantes de lojas, incluindo artesanatos em geral, e comidas!! E 

também uma padaria que está para ser inaugurada em breve!! E outras padarias com pães e 

doces variados. Não percam!! 

Para a alegria das crianças, será montado um “Fuwafuwa Dome” com tema de dinossauro;  

um espaço para as crianças pularem, brincarem!! 

(imagem) 

Nos 3 dias (27 a 29 de abril) os primeiros 100 visitantes receberão algodão doce colorido 

gratuitamente!! 

Local: Happiterrace 2º andar 

Quando:   27 de abril (sábado)  12:00 ～19:00 h. 

28 de abril (domingo)  10:00 ～17:00 h. 

ANIVERSÁRIO DE 3 ANOS do HAPPIRING  

 



29 de abril (segunda-feira)  10:00 ～17:00 h.

 

Brooklyn Market in Fukui 

Onde: Hapiterrace 

Quando: de 2 a 6 de maio      11:00 ～19:00 h  (dia 6 até as 18:00 h) 

Um ambiente de clima antigo e único, onde a carne será o prato principal!! 

Pague uma taxa de 1000 ienes,  pegue uma bandeja e escolha os pães e as 

carnes à vontade (self service). 

Várias cabines de comidas serão montadas, assim como lojas de produtos 

diversos. 

Então, não percam!!! Vale a pena conferir!!  

Contato:  MACHIZUKURI FUKUI   30-0330 

 

 

 

 

 

 

 

Quando: 29 e 30 de abril  - 1º show : 15:00 h (as portas abrem às 14:00 h) 

2º show: 19:00 h (as portas abrem às 18:00 h) 

CHEER DANCE 

JETS  

SHOW 

 



O time de CheerliderJETS  do colégio FUKUSHŌ apresentará suas danças e 

também uma “live” com narração e dança sobre a primeira aprentação e vitória 

nas competições americanas.  

※As portas estarão abertas 1 hora antes do show para que possam ser 

distribuídas as senhas.  

◆Não percam a chance de ver ao vivo esse espetáculo !! 

Informações: NIGIWAI KŌRYU SHISETSU    20-2901 

 

SEIREN PLANET – UNIVERSE DAY 2019 

Vocês já visitaram o Seiren Planet (Planetário que fica dentro do 

Happiring)? 

Aproveite o feriado longo do Golden Week para se divertirem!! 

Durante esse período estará aberto todos os dias!! Nos dias 26 a 28 de 

abril e 2 a 5 de maio estará aberto até as 21:00 h. 

Participe dos Workshops também!! 

Confira aqui algumas das sessões↓ 

◆Exhibition Room: Travel Guide 

O pessoal encarregado fará uma “tour” de comentários sobre a exposição!! 

Horário: 12:30 ～12:50 h 

◆ Science Show 



O tema será sobre o  

Quando: 3 de maio (sexta-feira)   11:00 ～11:30 h 

Onde: 5º andar (em frente ao elevador) 

Apresentador: Hideya Gesso 

 

Pick up! Information 

A partir de abril o Centro de Saúde KENKŌ CENTER  passa a se chamar 

Centro de Gestão de Saúde KENKŌ KANRI CENTER. 

Informações: Centro de Gestão de Saúde Municipal SHI KENKŌ KANRI CENTER. 

 28-1256 

 

Assuntos sobre o LIXO 

Os assuntos assinalados abaixo eram tratados noDepartamento de Serviço de 

Limpeza (dentro da Prefeitura), mas a partir de abril serão tratados no Centro de 

Coleta de Recursos SHŪSHŪ SHIGEN CENTER (Minami Emori-cho 2-1) 

◆ Lixo doméstico (como dispor , etc) 

◆ Coleta de lixo (algum lixo que não foi coletado) 

◆ Estação de lixo “GOMI STATION” (onde implantar a estação de lixo, sobre o 

Dinheiro de Assistência de Embelezamento) 

◆ Taxa de incentivo na coleta de revistas velhas 

Informações: Centro de Coleta de Recursos SHŪSHŪ SHIGEN CENTER  35-0052 

 

 

 


