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Un petit racó del Japó a la Palma de
Reus
L'Irasshai summer fest té lloc el dissabte 16 de juliol, amb concursos de
"cosplay" i tornejos de "videojocs", entre altres propostes lúdiques

Imatge d'arxiu d'una activitat per Sant Jordi, amb Irasshai Reus | Cedida

La Palma de Reus esdevindrà, el dissabte 16 de juliol, un petit racó del Japó a casa nostra. Un cop
hem deixat enrere les restriccions més severes per contenir la pandèmia, el col·lectiu juvenil
Irasshai de la capital del Baix Camp ha preparat un festival estiu amb l'accés de gran i que
combina "les idees dels dos nostres grans esdeveniments, el Cosplay Contest i el Final Boss",
segons expliquen.
Tornejos i concursos
L'Irasshai summer fest comptarà amb activitats anime, cosplay i videojocs, entre altres
opcions. En aquest sentit, l'associació de joves apunta que els assistents podran provar tot tipus
de videojocs, "de lluita, musicals o arcade". A banda, hi haurà tornejos i concursos per als quals
caldrà inscriure's prèviament. Hi haurà premis per als guanyadors.
Més enllà dels videojocs, hi haurà altres competicions, com ara Rei de la pista i New record. Un
concurs de cosplay, o exhibicions de ball KPop (una de les novetats de la festa estival
d'enguany) i random dance a l'escenari de la Palma, gràcies a One shoot, posem per cas, seran
altres de les propostes d'oci de la jornada.
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Matí, tarda i vespre
Reptes tipus trivial per demostrar els coneixements d'anime dels assistents; degustació de plats
japonesos, i venda de souvenirs completaran l'oferta de l'Irasshai summer fest 2022 a la Palma
de Reus, a càrrec d'Irasshai Reus.
La jornada festiva serà entre les 11 del matí i les 9 del vespre. Es tracta d'un esdeveniment amb
l'entrada lliure, que es desenvoluparà a la sala polivalent de la Palma de Reus (l'entrada es farà pel
passeig de Mata).
Més informació i inscripcions als tornejos, aquí.
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Una publicación compartida por Irasshai (@irasshai_reus)
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