Hội người Việtt Nam tại
t Bỉ đón mừng
ng Xuân Tân Mão
M
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Tối 5/2, tại nhà văn hóa quận
n Ixelles của
c thủ đô Brussels, Hội người Việt Nam tại Bỉ đã
đ tổ chức hội chợ "Tết
2011" và biểu diễn nghệ thuật mừng
ng Xuân Tân Mão.
Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việtt Nam tại
t Bỉ kiêm Trưởng phái đoàn thường trực của
a Việt
Vi Nam bên cạnh Liên
minh châu Âu Nguyễn Mạnh Dũng,
ng, đ
đại diện của quận Ixelles - nơi đông đảo
o bà con Việt
Vi kiều sinh sống, các
cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ,, cùng đông đảo bà con người Việt và bạn bè Bỉ.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn
n Mạnh
M
Dũng hoan nghênh những nỗ lực của Hộii người
ng
Việt Nam tại Bỉ
góp phần vào sự đòan kết của cộng
ng đồng
đ
người Việt tại Bỉ, sự phát triển của đất nướ
ớc, cũng như mối quan
hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Bỉ. Đạ
ại sứ bày tỏ niềm tin tưởng Hội người Việtt Nam tại
t Bỉ đang chuyển sang
một giai đoạn mới với nhiều hoạt độ
ộng hiệu quả hơn.
Cũng nhân dịp này, thay mặt Đảng,
ng, Nhà nước,
n
Đại sứ Nguyễn Mạnh Dũng gửi lờii chúc tết
t đầu năm mới tới
cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ và mong bà con luôn đoàn kết, góp phần nhỏ bé củ
ủa mình xây dựng quê
hương đất nước ngày càng giàu mạ
ạnh.
Các điệu múa dân tộc và hiện đại đư
ược chuẩn bị và dàn dựng công phu từ nhiều
u tháng qua của
c nhóm múa
Trường Sơn - gồm các cháu thế hệ người Việt thứ ba tại Bỉ, cùng với sự trình diễn của các ca sĩ Đoan
Trang, Tùng Dương, Đòan
òan ca múa nhạc
nh Bông Sen, nhóm Mặt trời mới và nghệ sĩĩ Mai Đình Tới …đã góp
phần vào sự thành công của chương
ng trình biểu
bi diễn nghệ thuật tại "Tết 2011."
Đặc biệt, tại "Tết 2011," khán giả còn được thưởng thức tiết mục hợp ca của
a các cháu thiếu
thi nhi là con em
người Việt Nam tại Bỉ đang theo họcc lớp
l tiếng Việt được mở cách đây 7 tháng.
Tại Chợ Tếtt ngay trong không gian của
c Nhà văn hóa, cộng đồng người Việt và bạn
n bè Bỉ
B còn được thưởng
thức những món ăn đặc trưng của
a Việt
Vi Nam như bánh tét, bánh giò, bánh dày, nem, nộm
n
thịt bò, phở./.
Thái Vân-Đăng
ng Khoa/Brussels (Vietnam+)

