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BUNKYO ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MOGI DAS CRUZES
E-mail: bunkyo.mogidascruzes@gmail.com
Representante: FRANK HIROSHI TUDA (PRESIDENTE)
E-mail: ftuda@uol.com.br

Áera de enquadramento
[ Arte Popular ]
PROJETO MULTI SETORIAIS , ENGLOBA VÁRIOS SETORES ARTISTICOS ARTE POPULAR , DANÇA E MUSICA.

Apresentação
No Brasil os imigrantes começaram a realizar em associações culturais a 108 anos onde em Mogi
das Cruzes , já é realizado a mais de 80 anos no bairro de Cocuera . Todos os associados se
reúnem para colocar em um campo , bandeirolas , montagem de barracas e som , que durante todo o
evento o locutor comanda o evento.
No Undokai temos algumas gincanas Culturais tais como :
Bandas – Um grupo de alunos faz sua banda, e passa o evento marchando e tocando seus
instrumentos tradicionais.
Danças – Há também exibições de dança e outras atividades culturais para o entretenimento da
multidão. Uma delas é a famosa Radio taiso, que é um programa de ginástica padronizado.
Bola no cesto – Existem 2 maneiras de jogar este jogo. Uma maneira é que existe uma cesta
enorme, e os alunos devem tentar encher sua cesta usando pequenos pufes. A outra o professor
está com a cesta nas costas, e os alunos tem que correr atrás dele pra encher a cesta.
Geralmente o Evento começa as 9:00 horas da manhã , onde as 12:00 horas todas as famílias se
reúnem para um almoço comunitário , geralmente trazendo Obentôs ( comida preparada em casa ).
Durante o almoço , temos apresentações culturais como o Taikô , músicas de cantores japoneses e
teatros .
Será uma grande oportunidade de continuar manter a cultura japonesa e difundí-la aos Jovens
nikeis e a toda população mogiana .
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