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Chương trình đặc sắc "Hương Tết Việt" tại Bỉ
31/01/2012 | 15:04:00
Trong không khí tưng bừng rộn ràng chào đón Năm mới
2012, ngày 28/1, Hội Người Việt Nam tại Bỉ đã tổ chức lễ
hội đón Tết Nhâm Thìn với một chương trình văn nghệ đặc
sắc mang chủ đề "Hương Tết Việt" do Đoàn nghệ thuật của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
và Nhóm múa Trường Sơn của Hội biểu diễn.
Tới dự có đông đảo cán bộ các cơ quan đại diện của Việt
Nam tại Bỉ, bà con Việt kiều và bạn bè nước ngoài.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình văn nghệ. (Ảnh:
Thái Vân/Vietnam+)

Các tiết mục múa dân tộc và hiện đại được dàn dựng và
chuẩn bị công phu của nhóm múa Trường Sơn - gồm các
cháu Việt kiều thế hệ thứ ba tại Bỉ - cùng với các ca khúc
trẻ trữ tình, các làn điệu dân ca mượt mà qua sự trình diễn
của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ, Giang Hồng Ngọc, nhóm ca
nhạc dân tộc Mặt trời mới, vũ đoàn Mai trắng đã góp phần
làm nên sự thành công của chương trình biểu diễn nghệ
thuật tại "Hương Tết Việt."

Ngoài chương trình văn nghệ đặc sắc, trong không gian
của Nhà hát Marni tại quận Ixelles ở thủ đô Brussels,
chương trình lễ hội đón Tết Nhâm Thìn 2012 còn có nhiều hoạt động phong phú tại Chợ Tết thu hút đông đảo khách
tới dự như múa lân, chương trình giao lưu karaoke, các gian hàng văn hóa mỹ nghệ, quầy ẩm thực với các món ăn cổ
truyền ngày Tết của cả ba miền Bắc-Trung-Nam.
Hội người Việt tại Bỉ hàng năm đều tổ chức lễ hội đón Tết cổ truyền Việt Nam nhằm duy trì phong tục truyền thống của
dân tộc, giới thiệu nền văn hóa của Việt Nam với bạn bè Bỉ và quốc tế, đồng thời giúp các cháu Việt kiều thế hệ thứ ba
hiểu thêm về cội nguồn.
"Hương Tết Việt" nhận được sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban người Việt ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Bỉ-Việt và chính
quyền quận Ixelles./.
Thái Vân/Brussels (Vietnam+)
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