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Ngày 01/02/2014 tại Bruxelles, Bỉ, Đoàn Văn nghệ Trường Sơn thuộc Hội người Việt Nam tại Bỉ
(HNVNTB) đã tổ chức hoạt động mừng Tết cổ truyền cho cộng đồng người Việt tại Bỉ trong không khí
chan hòa, vui tươi và đầm ấm tình người.
Hơn 500 kiều bào và bạn Bỉ đã kịp mua vé tham dự hai buổi trình diễn chật kín phòng, ngoài ra còn rất
nhiều người tham gia chợ Tết, gặp gỡ thân tình, thưởng thức các món ăn, thức uống ba miền do nhiều
gia đình kiều bào phụ trách; ghé qua gian bán hàng và quyên góp cho chương trình “Cơm có thịt” của
đoàn sinh viên Việt Nam du học tại Bỉ và giao lưu karaoke.
Trong diễn văn khai mạc, bà Maite Morren thay mặt Hội đồng thị xã Ixelles đã chúc Tết cộng đồng và
cám ơn tất cả mọi người đã không ngại vất vả trong những ngày qua để chuẩn bị cho hoạt động ý nghĩa
này, đồng thời đã tạo nên không khí sôi động cho thị xã nói chung. Thay mặt cho Ban tổ chức Tết của
hai Hội, HNVNTB và Hội hữu nghị Bỉ-Việt (Association Belgique-Vietnam), bà Đỗ Thị Chương Đài,
Trưởng đoàn Trường Sơn, đã cám ơn sự đỡ đầu quí báu của thị xã và chúc Tết chung mọi người.
Hoạt động đón Tết cổ truyền do Đoàn Văn nghệ Trường Sơn phụ trách đã tạo được ấn tượng tốt đẹp
cho người tham dự với những nét văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc qua các màn múa Tày, gõ trống
mừng Xuân, Cánh chim Tây nguyên, trình diễn áo dài và màn múa Sạp tưng bừng khi kết thúc...
Hai nữ ca sĩ kiều bào Bình Tú và Y Vân đã được vỗ tay nhiệt liệt với các bài Đón Xuân và Mây Hồng.
Các nghệ sĩ bạn trong các nhóm Transcicape, Bỉ-Nhật, Matthieu Hà đã đóng góp cho khán giả một số
màn múa, điệu hát hay và lạ.
Đặc biệt, chương trình văn nghệ năm nay còn có sự góp mặt của nữ ca sĩ Vy Oanh từ trong nước sang
trình diễn.
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