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BIÓN §¶O, QU£ H¦¥NG

Quê hương là điểm tựa thiêng liêng trong trái tim người xa xứ, biển đảo
là một phần máu thịt của đất Mẹ!
Đồng hành cùng dân tộc đấu tranh đòi lại sự thanh bình trên mảnh đất
xanh của Tổ quốc, sát cánh cùng những người lính, ngư dân nơi đầu
sóng ngọn gió đang ngày đêm gìn giữ và bảo vệ chủ quyền đất nước…
Đêm nhạc: Tiếng hát hướng về Biển đảo, Quê hương
Do các ca sĩ Việt Nam và Đức đang định cư tại các tiểu bang Bayern,
Hessen trình diễn sẽ được tổ chức vào:
Thời gian: 17h00 – 24h00 Chủ Nhật, ngày 20.7.2014
Địa điểm: Hội trường Südpunk Nürnberg
Pillenreuther Straßer 147
90459 Nürnberg
Đây là chương trình ca nhạc từ thiện nhằm
quyên góp quỹ ủng hộ các chiến sĩ và ngư
dân bám giữ biển đảo Tổ quốc. Rất mong sự
đồng cảm và hưởng ứng tham dự của toàn
thể bà con cộng đồng trong khu vực.
Trân trọng cảm ơn.
Các Hội đoàn, Doanh nghiệp đồng tổ chức:

Và nhiều ca sĩ nữa...

Tham gia biểu diễn: Huy Hùng, Diệu Miền, Bích Thuận, Thanh Tâm, Mỹ Đức,
nhóm nhạc Võ đường Võ Lâm(Regensburg), Hội Phụ nữ MIFAFA (Frankfurt),
Hội Dillingen…

HOµNG SA - TR¦êNG SA

- Liên hiệp người Việt toàn LB Đức
- Trung tâm VHPG Việt Nam Franken
- Võ đường Võ Lâm Regensburg
- Hội Phụ nữ MIFAFA (Frankfurt/Main)
- SAPA Restaurant (Nürnberg)
- Dragon Markt (Nürnberg)
Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ:
- Thế Anh, Mobile: 0176-72367280
- Huy Hùng, Tel.: 09122-879124

Đặc biệt: Trong những ngày cuối tháng 6.2014, phái đoàn của GHPG Việt
Nam ra Hoàng Sa-Trường Sa làm lễ cầu siêu cho các chiến sĩ, ngư dân đã
nằm xuống mãi mãi vì sự trọn vẹn lãnh hải của Tổ Quốc, một đại diện của
TTVHPG Việt Nam Franken vừa trở về cùng đoàn sẽ có dịp kể lại với thính
giả những tin tức, sự kiện mới nhất từ vùng biển sóng gió chưa bao giờ lặng
yên này...

