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Körsbärsblommans Dag - Hanami 2016 

Artikel av: Soo-Im Jansson, 2016-04-18 

Körsbärsblommans dag i Kungsträdgården, den 16:e april 2016, var välbesökt 

trots några kortare skurar av regn.  

 Körsbärsblommans dag i Kungsträdgården, 16:e april 2016 

 

Körsbärsblommans dag i Kungsträdgården var 

välbesökt trots några lättare skurar av regn. 

Denna vårfest organiserades av Japanska För-

eningen i Stockholm (JFS) i samarbete med 

Kungsträdgården och Stockholm Stad. Dagen 

bjöd på mängder av underhållning och aktivi-

teter för alla åldrar, samt marknadsstånd där 

det såldes mat och mycket annat. 

Programmet öppnades med 

taikotrumspel framfört av 

taikogruppen Taiko Kai 

och kalligrafi-show med 

Hisayo Oki. Taiko Kai var 

den första taikogruppen 

som bildades i Sverige i 

mitten på 1990-talet.  

Kalligrafin som målades är det japanska teck-

net för sakura som betyder körsbärsblommor. 

Begreppet hanami syftar till en årlig tradition 

i Japan då blommor beskådas om våren. Varje 

vår beskådas körsbärsblommans skönhet i sam-

band med att vårens ankomst firas. 
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Invigning 

Ordföranden från JFS Yoko Kaneko och 

japanska ambassadören Jun Yamazaki, samt 

årets maskot Hello Kitty, invigde körsbärs-

blommans dag med att klippa det röda bandet. 

Den japanska ambassadören höll även ett kort 

invigningstal och hälsade alla välkomna till 

körsbärsblommans dag. 

 

Det är det 17:e året i rad som körsbärsblom-

mans dag firas i Kungsträdgården sedan starten 

år 2000. Körsbärsträden i Kungsträdgården 

planterades runt den nuvarande dammen 1998 

i samband upprustningen som gjordes då 

Stockholm var kulturhuvudstad i EU. 

Eftersom körsbärsblommorna bara blommar i 

några få dagar, har 

de blivit en symbol 

för livets förgäng-

lighet och insikten 

att uppskatta dess 

skönhet. 

 

Framträdanden och uppvisningar 

Det var fullspäckat med framträdanden och 

uppvisningar som skedde på två olika scen-

områden parallellt under dagen. Sakurakören, 

som firade sitt 40-års jubileum förra året, bjöd 

på fyra vackra vårsånger. 

 

Dansösen Satoko Salme dansade en tradi-

tionell japansk dans kallad Gekizaru. 

 

 

Ett flertal olika kampsporter hade uppvisning-

ar bland annat inom aikido, naginata och ju-

shin-jutsu. 



18 april 2016 Körsbärsblommans Dag - Hanami 2016 | Artikel av: Soo-Im Jansson 

 

www.taikoshinkai.se | www.facebook.com/taikoshinkai | Taiko Shin Kai 3 
 

 

Under dagen visades också två sorters kläd-

stilar upp. Den ena visningen, traditionell 

japansk klädsel – den japanska kimono dräkten. 

Här berättades det detaljrikt om klädselns 

olika delar (översta bilden). 

 

Detta var bara ett 

axplock av de många 

aktiviteter som fanns 

på programmet. In-

formation om körs-

bärsblommans dag 

finns att hitta i län-

karna nedan. 
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Länkar 

Arrangörer 
http://www.stockholm.se/  

https://www.facebook.com/events/897632107002864/  

Japanska Föreningen i Stockholm (JFS): 
http://japanskaforeningenisthlm.se/sv/  

https://www.facebook.com/japanskaforeningen/ 

 

 

 

 

Taiko Shin Kai 
Taiko Shin Kai är en ideell förening som vill uppmuntra och sprida taiko i Sverige. Föreningen håller 

studiecirklar genom studiefrämjandet, kurser och workshops i Stockholm och Uppsala för barn 

och vuxna. Taiko Shin Kai finns både i Stockholm och i Uppsala. I Stockholm håller föreningen till i 

Studiefrämjandets lokaler i Solna.  
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