
 
 
 
 
 

 

 

NAMI Airando 2019 – VI Japoński Festiwal na Wyspie Słodowej 

Gdzie: Wyspa Słodowa 

Kiedy: Sobota | 31 sierpnia 2019 | godz. 15.00-21.00 

Wstęp wolny! 

Scena główna 

15:00-15:30 Uroczyste otwarcie: parada w japońskich i polskich strojach 

15:30-16:00 Japońskie bębny – Wasabi Daiko 

16:00-16:30 Muzyka w stylu tsugaru – Shamisen Berlin 

16:30-17:00 Tradycyjny taniec i pokaz kitsuke – Chihoco Yanagi 

17:00-17:30 Demonstracja ceremonii herbacianej – Chado Urasenke Berlin 

17:30-18:00 Taniec yosakoi – Sakuramai Poland 

18:00-18:30 Koncert na 5 koto i 5 shamisenów – Eiko Tsutsui oraz Mitsune Kai z Nagoi oraz honorowi goście i 

niespodzianka z papieru 

18:30-19:00 Japońskie bębny – Wasabi Daiko 

19:00-19:15 Bon-odori – nauczy i poprowadzi Chihoco Yanagi 

19:15-19:30 Konkurs Miss/Mister Yukata 

19:30-20:30 Gaijin Blues – nowoczesne bity z japońską inspiracją prosto z Wrocławia 

20:30-21:00 Po zmroku - prezentacja lampionów i Japońskie bębny – Wasabi Daiko na zakończenie 

 

Scena sztuk walki 

15:30-16:00 Akademia Aikido Kobayashi 

16:00-16:30 Karate Kobu 

16:30-17:00 Judo Tigers 

17:00-17:30 Aikikai Wrocław 

17:30-18:00 Kenjutsu Shinkage Ryu 

18:00-18:30 Ryushinkai Kendo 

18:30-19:00 Renshinkan Iaido 

W strefie sztuk walki prowadzone też będą ciągłe warsztaty 

 

Strefa gier i zabaw nie tylko dla dzieci 

– origami (Dorigami) 

– kiai shiai (konkurs bojowych okrzyków) 

– kendama (zabawa zręcznościowa) 

– kamizumo (zapasy sumo przy pomocy sumoków z papieru) 

– mini-sumo (zapasy sumo dla dzieci) 

– przeciąganie liny, wyścigi związanych par 

– wyścigi przekładania koralików pałeczkami 

 

Strefa gier planszowych i karcianych 

– shogi (japoński odpowiednik szachów) 

– Dobutsu shogi albo Złapmy lwa! - urocza i łatwa do nauki gra na bazie shogi 

– go (najważniejsza dalekowschodnia gra strategiczna) 

– hanafuda (japońskie gry karciane) 

Poza samą możliwością nauczenia się i zagrania odbędą się też turnieje, w szczególności turniej "Złapmy lwa!", przed 

którym nauczymy szybko zasad gry. 

 

https://goo.gl/maps/mJDagLy4iV32


 
 
 
 
 

 

Strefa smaków 

– Yaki Kingu (okonomiyaki, onikigiri, kakigori) 

– Na wolnym ogniu (festiwalowe burgery w japońskim stylu) 

– Dot Coffee (kawa tradycyjna i autorskie smaki) 

– Lemon Rider (lemoniady przyrządzane na poczekaniu) 

namioty: 

– Kame (onigiri, takoyaki, sernik) 

– Taki Ramen (sycące japońskie zupy) 

– Izakaya Kiełczów (sushi i pierożki gyoza) 

– Chado Urasenke Berlin (świeżo parzona herbata z ciasteczkami) 

– MidoriTea4Me (japońskie herbaty i wszystko czego potrzeba do ich pięknego podania) 

– Naturalne Herbaty (herbaty z Japonii i Sri Lanki) 

– Welders Browar (specjalna festiwalowa edycja piwa) 

– CHOYA Umeshu Global 

– OMAM! Kombucha (ożywczy napój na bazie zielonej herbaty) 

– Pako-chan (słodycze, napoje i śliczne drobiazgi) 

– Japonia Centralna (składniki potrzebne w japońskiej kuchni oraz słodycze i napoje) 

 

Namioty japońskich tradycji 

– japońskie stroje (Chihoco Yanagi i grupa pasjonatów z Fundacji Nami) 

– etegami czyli sztuka malowanych pocztówek (Mitsue Sugiyama) 

– kaligrafia (Sayuri Goto) 

– bonsai (Polska Asocjacja Bonsai) 

– namiot muzyczny (będzie można spróbować zagrać na japońskich instrumentach) 

– sklep InuGami Kimono (kimono, obi, hakama, akcesoria kitsuke, geta, biżuteria , wachlarze...) 

– sklep Visual Loli (ubrania i dodatki w stylu visual kei, gothic, punk i sweet lolita lub steampunk) 

 

Konkursy, turnieje 

– Miss/Mister Yukata (najpiękniejszy japoński strój)  

– Złapmy lwa! Dobutsu shogi (mini-turniej japońskich szachów w wersji dla każdego) 

– Japanglish (konkurs odgadywania japońskich słów pochodzących z języka angielskiego) 

– Kiai-shiai (turniej bojowych okrzyków) 

– Chopstick challenge (konkurs przekładania koralików pałeczkami) 

– Kendama (konkurs łapania drewnianej kulki na rękojeść)  

– Kamizumo (turniej sumo, w którym walczą sumocy-origami kierowani uderzeniami w kartonowy ring) 

– Bubblezumo (zapasy sumo w nadmuchiwanych bąblach) 

– Turniej przeciągania liny 

– Turniej biegów w parach i w drużynach z nogami związanymi z sąsiadem 

Na zwycięzców czekają nagrody, dla wszystkich uczestników nami-jeny! 

 

Nami-jeny, czyli festiwalowa waluta 

Gdzie zarobisz? 

– Biorąc udział w konkursach i turniejach (nagrody dostają wszyscy uczestnicy) 

– Aktywnie uczestnicząc w warsztatach (np. jeżeli złożysz odpowiednio trudne origami, albo nauczysz się gry) 

Na co wydasz? 

– Na przebranie się w japońskie stroje 

– Na zdjęcia ze specjalnym tłem 

– Na atrakcje w namiotach japońskich tradycji (kaligrafie, malowane pocztówki) 

Nami-jeny z poprzednich lat wciąż są w obiegu! 


