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Ngày 04 tháng 03 năm 2010 

Hướng dẫn thực hành về FUROSHIKI 
Vải truyền thống Nhật Bản – Nghệ thuật và Sinh thái 

 
Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (The Japan Foundation) trân trọng 
thông báo về việc tổ chức chương trình Hướng dẫn thực hành về nghệ thuật Furoshiki vào 
các ngày 11 – 12/3/2010 tại thành phố Hồ Chí Minh, với sự hợp tác và hỗ trợ của Liên 
hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM và Hiệp 
hội Furoshiki Nhật Bản. Mục đích của chương trình là giới thiệu tới những người yêu 
thích văn hóa Nhật Bản nghệ thuật gói quà bằng khăn vải furoshiki, đồng thời mang tới 
thông điệp kêu gọi mọi người ý thức bảo vệ môi trường, hưởng ứng phong trào 3R 
(reduce, reuse and recycle - tiết kệm, tái sử dụng và tái chế). 
 
Furoshiki là một loại khăn vải khổ lớn hình vuông, nhuộm với nhiều màu sắc và họa tiết 
đẹp mắt khác nhau, được dùng để gói đồ và có thể mang đi dễ dàng, hoặc có thể dùng để 
gói quà tặng hay trang trí không gian sống. Ngoài những tiện ích và sự linh hoạt trong cách 
sử dụng, furoshiki còn giúp con người học được cách sống tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên thông qua tính năng ưu việt của nó, đó là khả năng được tái sử dụng. 
 
Chương trình Hướng dẫn thực hành furoshiki sẽ giới thiệu về lịch sử hình thành và phát 
triển của furoshiki cùng những ứng dụng đầy tính sáng tạo và độc đáo của chiếc khăn này 
qua từng thời kỳ. Những người tham dự chương trình sẽ được tham gia thực hành 
furoshiki cùng một chuyên gia furoshiki đến từ Hiệp hội Furoshiki Nhật Bản – cô HANDA 
Hiroko. Chương trình hứa hẹn sẽ mang lại cho Quý vị nhiều điều bất ngờ và thú vị. Trung 
tâm hy vọng chương trình sẽ nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng nhiệt tình từ phía Quý vị. 
 
Thông tin về chương trình 
1. Tên chương trình: “Hướng dẫn thực hành Furoshiki” 
2. Thời gian và địa điểm tổ chức: (Tờ chương trình kèm theo) 
3. Đơn vị tổ chức: Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam  
                                           (The Japan Foundation) 

      Đồng tổ chức:  Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM 
                              Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM 
   Đơn vị hỗ trợ: Hiệp hội Furoshiki Nhật Bản (Furoshiki Kenkyu Kai) 
4. Hình thức tham dự: Miễn phí, yêu cầu đăng ký trước qua điện thoại do số lượng mỗi 
buổi chỉ giới hạn 25 người. 
                                                
Để đăng ký tham gia Hướng dẫn thực hành, mời liên hệ tới: 
Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM 
Tel: 08- 38296238 
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM 
Tel: 08-39142570 
 
 
 
 
 



 
 
 

LỊCH CHƯƠNG TRÌNH 
 

 

Ngày Giờ Chương trình Địa điểm 

11/3/2010 
 
 
 
 

14:00 – 14:45 
 
14:55 – 15:40 
 
15:50:16:35 
 

Hướng dẫn thực hành 
 
Hướng dẫn thực hành 
 
Hướng dẫn thực hành 
 

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM 
31 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM 

 
 
 
 

 

 
12/3/2010 
 
 
 

9:00 - 9:45 
 
9:55 - 10:40 
 
10:50 – 11:35 
 

Hướng dẫn thực hành 
 
Hướng dẫn thực hành 
 
Hướng dẫn thực hành 
 

 
Lưu ý/  

 
- Hướng dẫn Thực hành: Miễn phí, đề nghị đăng ký tham gia qua điện thoại, do số lượng 
tham gia tối đa là 25 người 
-Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Nhật (có phiên dịch tiếng Việt) 

Đăng ký 
tham gia: 

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM 
Tel: 08- 38296238 
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM 
Tel: 08-39142570 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 


