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Hôm nay, ngày 2 tháng 3 năm 2013
Mừng Đảng, mừng Xuân 2013

Xuân Quê hương

In trang
Hoạt động mừng Xuân Quý Tỵ của cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ - Đêm thơ Nguyên Tiêu tại
Đức
19:40 | 24/02/2013

Theo phóng viên TTXVN tại Brúcxen, tối 23/2, Hội người Việt Nam tại Bỉ và Hội Hữu nghị Bỉ-Việt đã
phối hợp tổ chức chương trình văn nghệ chào đón Xuân Quý Tỵ 2013. Nét đặc sắc của chương
trình năm nay là các tiết mục chủ yếu do thanh niên Việt kiều thế hệ thứ ba tại Bỉ dàn dựng và biểu
diễn.
Tham dự chương trình có các vị khách quý người Bỉ như ông Vextáppên Giên (Vestappen Jean), Tổng thư
ký Hội Hữu nghị Bỉ-Việt, bà Maitơ Môren (Maite Moren), phụ trách về văn hóa và vấn đề hội nhập của
Quận Ixelle thuộc thủ đô Brúcxen, nơi có đông người Việt sinh sống… Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Phạm Sanh
Châu và phu nhân, cùng đông đảo cán bộ các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Brúcxen, bà con Việt kiều
trên đất Bỉ và bạn bè quốc tế.
Chương trình văn nghệ đón Xuân Quý Tỵ năm nay được mở màn bằng tiết mục múa lân trong tiếng trống
hội tưng bừng, rộn ràng. Các điệu múa dân tộc, các điệu múa của các cô gái Càtum ở Tây nguyên… cùng
các tiết mục múa hiện đại pha trộn hai phong cách Á-Âu, tất cả đều được dàn dựng công phu vaf đã nhận
được những tràng pháo tay tán thưởng của đông đảo người xem.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã gửi những lời chúc Tết tốt đẹp nhất tới bà con Việt kiều,
đồng thời chúc mừng "sinh nhật" 40 tuổi của Hội người Việt Nam tại Bỉ, Hội Hữu nghị Bỉ-Việt và Đoàn Văn
nghệ Trường Sơn. Ông đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành tới những người đã góp phần vun đắp cho tình
hữu nghị Bỉ-Việt ngày càng nở hoa kết trái.
Về phần mình, bà Môren bày tỏ sự vui mừng khi được dự liên hoan đón Tết của cộng đồng người Việt và
bày tỏ mong muốn người Việt tại Bỉ nói chung sẽ ngày càng hòa nhập tốt với cuộc sống và xã hội sở tại.
Bất chấp tiết trời buốt lạnh cuối Đông tại châu Âu, bầu không khí Tết tại Nhà văn hóa Mácni (Marni) quận
Ixelle vẫn hết sức vui vẻ, ấm cúng và rất Việt Nam với những câu đối đỏ, đèn lồng, cờ hội… và các gian
hàng phục vụ các món ăn truyền thống mang hương vị Tết ba miền Nam-Trung-Bắc, như phở, bún bò
Huế, nem, gỏi, chả giò, bánh bột lọc, bánh bèo…
Hàng năm, Hội người Việt Nam tại Bỉ và Hội Hữu nghị Bỉ-Việt đều tổ chức chương trình văn nghệ mừng
xuân, vừa để quảng bá nền văn hóa và ẩm thực của Việt Nam với bạn bè Bỉ và quốc tế, vừa là dịp để cộng
đồng người Việt tại Brúcxen nói riêng và Bỉ nói chung gặp gỡ, chúc tụng nhau nhân dịp Tết đến Xuân về.
* Cùng ngày 23/2, tại trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Béclin (Berlin, Đức), Câu lạc bộ Thơ Béclin đã
tổ chức Đêm thơ Nguyên Tiêu lần thứ Tư với sự tham dự của đông đảo nhà thơ, những người yêu thơ đến
từ nhiều vùng, miền của nước Đức.
Phát biểu khai mạc Đêm thơ Nguyên Tiêu, anh Thế Sáng, Chủ tịch CLB Thơ Béclin cảm ơn sự quan tâm
của đông đảo người yêu thơ đối với đêm thơ, cảm ơn sự giúp đỡ của các nhà tài trợ và cho rằng Thơ như
là nước hoa được chắt lọc từ những bông hoa là tâm hồn những người yêu thơ.
Tại Đêm thơ, nhiều bài thơ của các tác giả quen thuộc và những người yêu thơ đã được ngâm, được đọc
cho mọi người thưởng thức, bày tỏ những cảm nhận về mùa Xuân, tình cảm nhớ nhà, tình yêu quê hương
của những người xa xứ, cũng như tình yêu nam nữ, đề cập tới những vấn đề xã hội, lòng yêu nước của
những người xa quê... Nhiều bài hát, điệu múa đã được những người yêu văn nghệ "cây nhà, lá vườn"
trình diễn xen giữa chương trình thơ, tạo nên một không khí vui tươi, hồ hởi.
Đêm thơ Nguyên Tiêu cũng là dịp để Ban tổ chức tổng kết cuộc thi thơ trong cộng đồng được phát động từ
hai tháng qua, và trao giấy chứng nhận cũng như phần thưởng cho các tác giả đoạt giải. Theo Ban tổ
chức, tổng cộng có 80 bài thơ của 37 tác giả người Việt ở CHLB Đức gửi tới tham dự cuộc thi, và có 10 bài
thơ của 5 tác giả từ trong nước gửi sang. Sau khi xem xét, tính điểm các bài thơ dự thi một cách nghiêm
túc, Ban tổ chức đã quyết định trao Giải nhất cho chị Đài Trang ở Đrexđen (Dresden), Giải Nhì cho anh
Minh Hải ở Chemnít (Chemnitz) và Giải Ba cho chị Thanh Bình ở Phâytan (Freital), một Giải Khuyến khích
cho anh Lê Quang.
Đêm thơ Nguyên Tiêu hàng năm là một sân chơi bổ ích, tao nhã cho cộng đồng người Việt ở Đức và ngày
càng thu hút được đông đảo người yêu thơ tới tham dự. Đêm thơ Nguyên Tiêu góp phần làm phong phú
thêm cuộc sống tinh thần của người Việt ở Đức, giúp họ ngày càng gắn bó với gia đình và quê hương, đất
nước./.
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