
 

 

 
Chương trình nghệ thuật đặc sắc: 

 

THỦ ĐÔ HÀ NỘI  

TRONG LÒNG NGƯỜI XA XỨ 
 

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập và Đại Hội lần thứ III, Hội Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Nam 
tại CH Séc thực hiện Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề:  

“THỦ ĐÔ HÀ NỘI TRONG LÒNG NGƯỜI XA XỨ” 

Chương trình được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ thiết kế sân khấu đến nội dung chương 
trình và ẩm thực. Tất cả nhằm thể hiện tình cảm mến yêu của những người con đang sinh 
sống học tập & làm việc tại nơi đất khách quê người hướng về trái tim của cả nước: Hà Nội 
dấu yêu. 

Một không gian văn hóa Hà Nội được tái hiện ngay tại thủ đô Praha, với Khuê Văn Các - Ô 
quan Trưởng - với những gốc phố hàng cây... những căn gác nhỏ với những mái ngói rêu 
phong .... sẽ tạo nên một không gian nghệ thuật hấp dẫn với khán giả và với người thưởng 
ngoạn ... 

Đến với chương trình, quí vị sẽ được Nhiếp ảnh gia Hoàng Tuấn và Lê Tiến của Hội Văn Hóa 
Nghệ Thuật ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất và ấn tượng nhất. 

Ngoài việc Thưởng Ngoạn không gian văn hóa nghệ thuật, quý vị còn được thưởng thức 
những tiết mục hay do đông đảo văn nghệ sĩ nổi tiếng tại CH Séc và ca sĩ khách mời đến từ 
Hà Nội Việt Nam.  

Bên cạnh đó không thể thiếu những món ẩm thực đặc sắc của Hà Nội do đầu bếp của nhà 
hàng Đông Đô và BTC lên phương án thực hiện. 

BTC xin trân trọng kính mời những người con Hà Nội, những người yêu mến và có nhiều kỉ 
niệm gắn bó với Hà Nội cùng người thân gia đình và bạn bè đến tham gia và giao lưu trong 
chương trình. 

Chương trình được diễn ra tại nhà hàng Đông Đô TTTM SaPa ở Praha vào lúc 19h00 ngày 
04/10/2019. 
Giá vé: 1000 kč/người, trẻ em dưới 8 tuổi được giảm giá 50%. 

Để biết thêm thông tin về chương trình hoặc Tài trợ, ủng hộ, đồng hành và mua vé tham gia 
chương trình xin liên hệ với thành viên BTC: 

1. Phạm Gia Hậu:  774 166 668   6. Hoàng Tuấn:  724 682 755 

2. Lê Hồng Nhung:  722 626 666  7. Phương Anh Lynda: 777 451 999 

3. Trịnh Thu Hương:  702 095 686  8. Nguyễn Hương:  776 366 999 

4. Bùi Trung Kiên:  777 862 727  9. Ngọc Hoa:  777 958 888 

5. Thuý Hùng:   773 572 289  10. Lê Hoàng:  702 075 788 



 
 

 


