さあ、生活を豊かに楽しもう

Hãy làm cuộc sống thêm phong phú vui vẻ

日本文化を学びたい／
図書館・ホールへ行く

Muốn học văn hóa Nhật,
Đi thư viện, hội trường

Tại các nhà công dân, hội quán thị dân trong trung
tâm thị dân có mở các lớp dạy trà đạo, cắm hoa,
cách mặc Kimono, thư đạo, và nhiều lớp học khác.
Hãy liên hệ hỏi những cơ sở ở gần nhà.

ۍHội trường Himeji Caspa
Là hội trường có thể sử dụng cho nhiều mục đích
khác nhau kể cả nhạc truyền thống của Nhật. Có
331 chỗ.
284-5806

Liên hệ nhà công dân
Ban học tập cuộc sống 221-2783
Nếu muốn hỏi về Hội quán thị dân trung tâm thị
dân thì liên hệ đến các nơi đó.

ۍHội trường Parnassus
Là hội trường để biểu diễn âm nhạc bên cạnh
trường trung học phổ thông Himeji, có hội trường
chính (811 chỗ) và 2 phòng luyện tập.
297-1141

●Khi muốn học văn hóa của Nhật

●Thư viện
<Giờ mở cửa>
Thư viện Jonai: Từ 10h~19h (tháng 7 và tháng 8 thì
từ 9h30~19h)
Các nơi khác: Từ 10h~18h (Aboshi, Hanakita,
Shikama, Toko, Shirahama,
Yasumuro, Aoyama, Hirohata,
Tegara, Higashi, Ieshima, Yumesaki,
Kodera, Yasutomi)
<Ngày nghỉ>
Thứ hai (thư viện Hanakita nghỉ thứ tư), nếu nhằm
ngày nghỉ thì nghỉ vào ngày hôm sau, thứ năm của
tuần lễ thứ ba, ngày lễ (T7, CN mở cửa. Thư viện
Jonai ngày 3~5 tháng 5, ngày 3 tháng 11 cũng mở
cửa), ngày 28 tháng 12 ~ ngày 4 tháng 1, những
ngày kiểm tra thư viện vào mùa Xuân (khoảng 10
ngày).
Thư viện Jonai 289-4884

●Hội trường
Tại hội trường thường có các chương trình hòa
nhạc, văn nghệ, hội nghị, v.v... Nếu muốn biết nội
dung của chương trình xin liên hệ để hỏi.
ۍTrung tâm văn hóa
Có hội trường lớn (1.657 ghế), hội trường nhỏ (493
ghế), phòng triển lãm, phòng biểu diễn, phòng hội
nghị
298-8011
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ۍHội trường lớn Hội quán thị dân
Được dùng khi có kịch nghệ, diễn thuyết, âm nhạc
có 800 chỗ ngồi.
284-2800
ۍHội trường lớn tại quảng trường lớn thị dân
Hananokita
Là nơi diễn thuyết, âm nhạc, v.v... Có 500 chỗ.
289-0815
ۍNơi luyện tập kịch nghệ, âm nhạc
Là nơi để các đoàn diễn kịch hay âm nhạc các địa
phương diễn tập. Có 5 phòng lớn nhỏ.
289-2564
ۍShimin Plaza
࣭Phòng trưng bày thị dân
Là nơi dùng để trưng bày các tác phẩm hội họa,
thủ công mỹ nghệ, thư đạo, v.v... Có 5 phòng
trưng bày, hội trường Mỹ thuật (120 chỗ)
࣭Shimin Arena
Sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như thể
thao, triển lãm, sự kiện, v.v... Có Arena A và B.
287-0830
ۍHội trường I message
Sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như diễn
thuyết, thảo luận, phát biểu, triển lãm, v.v... Khán
đài, ghế ngồi có thể xếp lại được. Có 280 chỗ.
287-0800

●日本文化を学びたいときは
公民館、市民会館・市民センターで茶道、華道、
着物の着付け、書道など様々な講座を開いてい
ますので近くの施設に問い合わせてください。
公民館についての問い合わせ
生涯学習課
221-2783
市民会館・市民センターについての問い合わせ
は各施設へ

●図書館
〈開館時間〉
城内図書館 午前10時〜午後7時（7〜8月は
午前9時30分〜午後7時）
各分館
午前10時〜午後6時
（網干、花北、飾磨、東光、白浜、
安室、青山、広畑、手柄、東、家
島、夢前、香寺、安富）
〈休館日〉
月曜日（花北分館は水曜日）但し祝日又は休日
と重なった場合はその翌日、第3木曜日、祝日
（土曜・日曜は開館。城内図書館は5月3〜5
日・11月3日も開館）、12月28日〜1月4日、
春期資料手入れ期間（約10日間）
城内図書館
289-4884

●ホール
ホールではさまざまな催しやコンサートなどが
行われます。催しの内容などは各ホールに問い
合わせてください。

◇文化センター

◇姫路キャスパホール
邦楽にも対応できる多目的ホール。331席。
284-5806

◇パルナソスホール
姫路高等学校に併設した音楽専用ホール。主ホ
ール（811席）と2つの練習室があります。
297-1141

◇市民会館大ホール
演劇・講演会・音楽などに利用。800席。
284-2800

◇花の北市民広場大ホール
講演会・音楽などに利用。500席。
289-0815

◇音楽演劇練習場
地域の音楽、演劇団体などに練習の場所を提供
しています。大小5つの練習室があります。
289-2564

◇市民プラザ
・市民ギャラリー
絵画、工芸、書道などの作品発表の場に利用。
展示室5室・アートホール（120席）
・市民アリーナ
スポーツ・展示・イベント等多目的に使えま
す。アリーナA・アリーナＢ
287-0830

◇あいめっせホール
講演会・シンポジウム・発表会・展示等、多目
的に利用。舞台・観覧席は収納可能。280席。
287-0800

大ホール（1，
657席）、小ホール（493席）、
展示室、リハーサル室、会議室があります。
298-8011
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