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Handog ng: TOYOHASHI INTERNAIONAL ASSOCIATION 

 

[SONITA] 
 10:00~11:30  

Kalahok sa Sundance Film Festival 2016 Grandprix at nakatangap ng Audience 

Award at marami pang iba. Ang pelikula na Sonita ay kuwento ng babaeng 

Apganistan refugee na naninirahan sa Iran, siya ay nangarap maging isang Hip 

Hop artist ngunit sa edad ng 16 anyos siya ay pinilit ng kanyang ina  na 

magpakasal sa haling $9000 Dolyar. Doon ay nagsimula siyang umawit tungkol 

sa kanyang naranas na SAKIT, KALUNGKUTAN at GALIT gamit ang RAP, Kung saan 

nagging daan ito ng pagbabago sa kanyang buhay. (Ang salita ay 

P e rs y a n o  a t  E ng le s  at  m a y  su bt i tle  s a  H a po ne s ) 

 

[WHALES] 
13:30~15:10 
2010 ng Setyember isang meyembro ng Sea Shepherd, mga nakasuot ng itim na 

T-shirt na may disenyong bungo ay nagpunta sa Munisipalidad ng Taiji, kung 

saan may 12 barko na humuhuli ng mga Lumba-lumba at maliliit na Balyena. 

Agad nagpakalat ng mga Video at Litrato ang nasabing grupo, kung saan dinagsa 

ang Munisipalidad ng iba ibang komento at kritisismo. At ang mga nasa Western 

na aktibisto ay dali daling nag protesta sa lugar na tinatawag na “ The city of 

DOLPHIN killing”. 

Kumalat sa Internet at Social media ang pangyayari. At isang Amerikanong Journalist na si Jay Alabaster ang ngayo`y 

nakatira sa lugar at inuunawa ang mga Tao at Kultura ng nasabing lugar. Ito ay ginawa ng Sasaki Production.  

[ Ang salita ay Hapon at Engles at may subtitle sa Hapones] 

 

INTERNASYONAL COOPERASYON EKSIBISYON PANG LARAWAN ay gaganapin 

sa [Agosto 1~31] ng WORLD VISION JAPAN 

Hindi kina kailang ng reserbayon 

Lokasyon: TOYOHASHI INTERNATIONAL ASSOCIATION COORPORATION 
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