
Mangetsu Morvedre
Manga Festival

@Mangetsu_fest



Stands

tROBADES

apitxaT

Inscripcions fins al 2 de
febrer.

Bases disponibles a
mangetsu.es i a les nostres
xarxes socials.

concursos
MANGETSU QUIZZ Divendres a les 20h

MANGETSU DANCE Dissabte a les 11h

COSPLAY INFANTIL Dissabte a les 12h

DIBUIX MANGA Dissabte a les 17h

KARAOKE Dissabte a les 19h

COSPLAY Dissabte a les 19.30h

Més de 20 stands amb marxandatge, manga i il·lustració manganime, rock
japonès, k-pop i menjar japonès.
Stand info Punt Violeta, per un event lliure de violència sexista y lgtbifòbia.

cinema

Diumenge 5 a les 11:30h
Casal Jove de Sagunt

L’influencer saguntí que es va fer viral pel seu gran sentit de
l’humor i la seua apreciació per els costums valencianes, així
com una de les cares de “La Colla” del canal autonòmic
À Punt arriba al Mangetsu amb el seu nou show “El Professor
Apitxat”, on comentarà les referències del nou “Pokémon
Españita”.

Shaun Elay Dissabte a les 10:30h
Shaun Vision Negative Art
Compilation

Arcano Dissabte a les 12h
Crea el teu personatge de Rol

Kendo Dissabte a les 12h
Escola deportiva de Kendo de la UV

Divendres 3 de 17h a 21h i dissabte 4 de 10h a 21h



Kibook Ediciones és l’aposta editorial dels dos
youtubers iLuTV i Bleda, que al darrer any debutaren
amb el manga dels autors Orval i Macchiro
“Bibliomanía”. Al Festival ens comentaran com és el
procés de crear una editorial de manga i el procés
perquè pugam gaudir del mitjà des de les nostres
cases. A més, ens comentaran les pròximes no–
vetats de l’editorial en directe des del Mangetsu.

tallers
Majors, de 12 a 29 anys. Places limitades fins completar aforament. Inscripcions
a la taula d’informació fins mitja hora abans del començament de cada activitat.

Tallers infantils
Dissabte 4 de 10h a 14h. Xiquets de 6 a 12 anys. Places limitades. Inscripcions a la
taula d’informació fins mitja hora abans del començament de l’activitat.

Animació infantil, unflables, photocall, visita de personatges de dibuixos animats
manga, racó del petit otaku i concursos.

Divendres 3 de febrer Dissabte 4 de febrer
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Iniciació al coreà

Cuina japonesa

Soft Combat

Stop Motion

Ball K-Pop

Origami

Cuina coreana

Dibuix manga

Soft Combat

Locució i doblatge
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,

• Menjar, dolços i te japonès durant el Festival
• Zona de videojocs
• Zona Virtual Reality
• Photocall i personatges animats
• Zona ball K-pop i Random Dance
• Sorteig de regals

Com arribar
Pots trobar-nos al Casal Jove del Port de Sagunt, situat al C/ Vent de
Marinada S/N (Port de Sagunt). Fes un viatge més ecològic
mitjançant l’ús del transport públic.

Des de València:

Des de Castelló:

Des de Sagunt:

i a mes

Col·laboradors

Línia 115 y 116

Línia C1 y C2

Línia C5 Caudiel y C6 Castelló
(Direcció Sagunt)

Línia C5 Caudiel y C5 València
(Direcció Sagunt)

Més informació en mangetsu.es
i en @mangetsu_fest


