
Đến mùa xuân thì tại huyện Gijang-gun có mở lễ hội 'Biển Ngon'. Vào giữa tháng 4 thì tổ chức 
lễ hội tảo bẹ biển Gijang và vào cuối tháng 4 thời điểm đánh bắt được nhiều cá cơm nhất nên 
lễ hội cá cơm sẽ được tổ chức. Đặc biệt, đặc sản của Gijang là động lực mạnh đến nổi làm nên 
lễ hội dấy lên màu sắc của địa phương, với nhiều chương trình đa dạng tăng thêm phần hứng 
thú. Ở lễ hội Cá Cơm thì có thể trải nghiệm râu cá Cơm, được cung cấp miễn phí gỏi cá Cơm, 
cá Cơm rán và cá Cơm nướng v.v. Còn có thể lên thuyền của ngư dân xem thử cũng như có thể 
thưởng thức ẩm thực lề đường truyền thống của Hàn Quốc tại cụm hàng lề đường và lễ hội ca 

hát cũng được mở ra. Là một lễ hội đơn giản, thú vị nơi mà mọi người có thể cảm nhận được 
văn hóa của người bình thường tốt hơn bất cứ nơi nào khác. Lễ hội Cá Cơm Gijang là lễ hội 
thủy hải sản đầu tiên trên toàn quốc bắt đầu vào năm 1997 và được hơn một triệu người ghé 
thăm mỗi năm, năm 2018 còn được tuyển là lễ hội ưu tú của Quận Huyện do Tp Busan chỉ 
định. Lễ hội tảo bẹ biển Gijang và lễ hội Cá Cơm của năm nay đã kết thúc, nhưng nhất định hãy 
ghi chú lại để năm sau xem và cảm nhận sự quyến rũ của những người năng động tại lễ hội địa 
phương.

Xuất bản báo huyện Gijang-gun 'Những Người Gijang' với phiên bản tiếng nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Việt). Giới thiệu các điểm du lịch và thành phố quyến rũ đang ẩn nấp huyện Gijang-gun cho 
khách du lịch đến tham quan Gijang. Dự định cung cấp những thông tin cuộc sống mà cư dân nước ngoài nhất định phải biết và thông tin hữu ích liên quan đến chính sách đối ngoại. 
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Cafe Hagabean
Cafe Hagabean(ấp Gijang-eup đường Muyang-ro 32) Gallery 
mới tân trang ở lầu 2 đã bắt đầu triển lãm vào tháng 4. Hiện tại, 
Gallery Cafe Ha Gavin đã trưng bày các tác phẩm đầu đời và 
các tác phẩm gần đây của tác giả Lee Hye Gyeong. Tác giả này 
là giám đốc của phòng trưng bày ở đây, sự kết hợp giữa trừu 
tượng và hiện thực kể từ sau năm 2005, thể hiện thử nghiệm 
phong cách mới sau chủ nghĩa hiện đại. 
Giờ mở cửa 10:00 sáng đến 6:00 tối, đóng cửa vào thứ Bảy và 
Chủ nhật. Để biết thêm thông tin, hãy gọi 051-611-4111.

Gallery Wizarts Space
Gallery Wizarts Space (tầng 2 khu mua sắm A của tòa nhà 
chung cư Hyundai ở ấp Gijang Cheong-gangli) thì ngoài trưng 
bày các tác phẩm nghệ thuật ra còn lên kế hoạch giảng diễn 
thuyết văn hóa cho cư dân địa phương. Triển lãm các tác phẩm 
của các tác giả xuất thân từ Gijang được khai mạc từ ngày 11 
đến ngày 24 tháng 4
Giờ mở cửa từ thứ Hai~thứ Sáu 1giờ chiều~6 giờ chiều. Thứ 
hai, thứ bảy đóng cửa không định. Đóng cửa vào Chủ nhật.
Liên hệ 051-746-0727.

Gallery Dongheng
Gallery Dongheng(Kyori, ấp Gijang-eup, I-jin Cassville Blue 
tầng 2 khu mua sắm) thì đã mở cửa vào tháng 4. Giám đốc, 
Nhà Sư Bohye người đang mở dự án văn hóa liên quan đến trà, 
có kế hoạch mở lớp học về nghi thức văn hóa trà dành cho trẻ 
em, trải nghiệm trà 1 ngày và giảng về nhân văn học v.v. Các tác 
phẩm của thợ gốm nổi tiếng trong nước cũng được trưng bày 
thường xuyên
Giờ mở cửa 11 giờ sáng đến 10 giờ tối. Điện thoại liên hệ 010-
3704-1681.

‘Gijang Freemarket chia sẻ' và 'buổi hòa nhạc nhỏ', là lễ hội đang nhận được nhiều yêu thích 
hàng năm, sẽ được tổ chức tại công viên trẻ em Saemaul ở ấp Gijang, từ 11 giờ sáng đến 
5 giờ chiều ngày Thứ Bảy, 18 tháng Năm. Năm nay, được tổ chức 4 lần (tháng 5~tháng 6, 
tháng 9~tháng 10, thứ bảy của tuần thứ ba). Lễ hội lần sau dự định sẽ được tổ chức vào (thứ 
bảy) ngày 15 tháng 6. Chợ Freemarket được mở cùng với buổi hòa nhạc nhỏ có sự biểu diễn 
Busking tự nguyện của các cá nhân và các nhóm nghiệp dư. Ở trong Freemarket thì cũng có 
mở hội trao đổi nếu ai mang pin và giấy đến sẽ được đổi lấy túi nilong trọng lượng rác.

'Tổ chức Freemarket chia 
sẻ & buổi hòa nhạc nhỏ' 
Gijang

Trung Tâm Hỗ Trợ Gia Đình Lành Mạnh-Gia Đình Đa Văn Hóa huyện Gijang-gun đã thực 
hiện chương trình thân thiện gia đình giữa gia đình đa văn hóa và phi gia đình văn hóa ở 
NamHae, Gyeongsangnam-do vào tháng trước. Các gia đình tham gia chương trình đã xây 
dựng tình cảm thân thiết bằng cách bắt hải sản tươi sống trên các bãi lầy ven biển. Được thông 
hợp điều hành từ năm nay tại Trung Tâm Hỗ Trợ Gia Đình Lành Mạnh Gia Đình Đa Văn Hóa 
huyện Gijang-gun  có cung cấp các chương trình đa dạng không chỉ dành cho gia đình đa văn 
hóa mà còn cho cả gia đình bình thường và cũng điều hành phòng tư vấn gia đình. Gọi 
051-792- 4750 để liên hệ với chương trình

Chương trình thân thiện 
gia đình gia đình đa văn 
hóa-bình thường

Giới thiệu Gallery mới vào Ở Gijang
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