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★ Kanji Cup Ke-17  

 Kanji Cup ke-17 dijadwalkan akan diadakan pada tanggal dan waktu yang tercantum 

di bawah ini oleh sekolah bahasa lokal "IMC Center" sebagai penyelenggara bekerja sama 

dengan Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya. Acara ini digelar setiap tahun sejak tahun 

2002 dengan memberikan kuis kepada pembelajar bahasa Jepang yang pada umumnya lemah dalam 

penguasaan huruf Kanji yang bertujuan untuk menghapus rasa lemah terhadap penguasaan huruf 

kanji serta meningkatkan motivasi belajar mereka. Tahun ini rencana dan pelaksanaannya 

dilakukan oleh panitia yang  berpusat di IMC Center. Silakan datang dan saksikanlah 

(terbuka untuk umum). 

Tanggal dan waktu: 2 Maret (Sabtu) 8: 00-13: 00 (rencana) 

Tempat: Gedung PPG lt.9 Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Kampus Lidah Wetan 

 

★ AUNJ Klasik Orkestra, Konser “Pengenalan Budaya Jepang dengan Alat Musik Jepang” 

Senin, 4 Maret "AUN J Klasik Orkestra" yang bertujuan untuk memperkenalkan budaya 

Jepang dengan alat musik Jepang akan digelar oleh Kedutaan Besar Jepang di Indonesia (Konser 

di Jakarta) bekerjasama dengan Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya (konser di Surabaya). 

Di Surabaya konser ini akan digelar di 2 tempat(ITS dan UNTAG) guna memperdalam pemahaman 

masyarakat Indonesia khususnya warga Jawa Timur terhadap alat musik Jepang. Silahkan datang 

dan ajak teman-teman Indonesia Anda. Detail informasi (waktu, tempat, dll) dapat dilihat 

di website Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya atau hubungi Bagian Informasi dan 

Kebudayaan Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya (031-5030008). 

 

● Informasi pemain 【AUN J Klasik Orkestra】 

Mengkomposisi ulang alat musik Jepang yang biasanya tidak dimainkan bersama menjadi satu 

unit khusus alat musik yang mengutamakan karakter musiknya sendiri dalam konsep“lebih 

mudah dimengerti, indah, simple”Para musikus muda yang aktif di garis depan setiap alat 

musik, berkumpul dan membentuk team pada tahun 2008. Pada tahun 2013 mereka berkeliling 

ke empat negara ASEAN dengan tema "ONE ASIA" dan pada tahun 2015 mereka melakukan konser 

tour di tiga negara ASEAN termasuk Indonesia. Pada konser di Indonesia kali ini, Ryohei 

Inoue (Wadaiko), Kohei Inoue (Shinobue) dan Ishigaki Seiyama (Shakuhachi) akan 

mempersempahkan konsernya.  

 

 

 

 



★ Informasi「Surabaya Nihon Matsuri 2019」 

Bagi yang berminat silahkan datang dan ajak teman-teman orang Indonesia juga.   

@sby_nihon_matsuri 

https://www.instagram.com/sby_nihon_matsuri/

