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Nhạc thính phòng 2018 

 
 

Sau lần tổ chức đầu tiên vào năm ngoái 2017, được sự hưởng ứng và đón nhận nồng nhiệt của 

khán giả, năm nay, hội Văn hóa phụ nữ Việt Nam tự do chúng tôi xin trở lại với chiều nhạc 

thính phòng 2018 dưới chủ đề  

 

Mưa chiều kỷ niệm 
bắt đầu từ 14:00 đến 20:00 giờ 

ngày chủ nhật 11.11.2918 

tại Stadtteilzentrum Wiesbaden Klarenthal 

 

Hát về chủ đề mưa để nhớ về một quê hương có hai mùa mưa nắng rõ rệt nhưng vì sao khi 

nhớ lại cứ khiến chúng ta chỉ nhìn thấy một quê hương dưới những cơn mưa lệ!  

 

Đến với chiều nhạc thính phòng „Mưa chiều kỷ niệm“, quý đồng hương và thân hữu sẽ được 

thưởng thức những ca khúc tình tự quê hương với những cơn mưa rào, mưa như trút, mưa nổi 

bong bóng hay mưa rả rích trên mái nhà tranh của các nhạc sĩ tài danh vang bóng một thời. 

 

Xin kính mời quý Đồng hương, quý Thân hữu đến với chiều nhạc thính phòng 2018 tại 

Wiesbaden và xin nhờ phổ biến tiếp đến Thân hữu gần xa của mình.  

 

Vì số chỗ có hạn, xin quý đồng hương, quý Thân hữu vui lòng ghi tên sớm để giữ chỗ: 

 

Email: hvhpnvntd@gmail.com hay my-nga@gmx.de 

 

Vé vào cửa sẽ được bán ngay tại hội trường ngày 11.11.2018. 

 

 

Trân trọng kính mời. 

 

 

 

Hội Văn hóa Phụ nữ Việt Nam tự do  tại Đức e.V. 

    

  

TM Ban tổ chức nhạc thính phòng 2018 

Nguyễn hữu Mỹ Nga 

(Phó Ngoại vụ) 
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