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Thông báo SỐ 3                                                                 
Liên Hoan Quan Họ & Giao Lưu Đồng Hương và những người 

yêu mến Quan Họ Châu Âu  lần thứ nhất 
Thể theo nguyện vọng của nhiều bà con  tham gia Giao lưu quan họ châu Âu lần thứ nhất,  BTC đã thuê xe Buýt để bà 
con ở Berlin  chúng ta  cùng  có một kỷ niệm đáng nhớ cho chuyến đi giã ngoại của những người Đồng Hương và những 
người yêu Quan họ. 
 
Xe sẽ khởi hành ngày thứ sáu 09.06.2017 lúc 13 giờ từ TTTM Đồng Xuân  trước cửa khu Văn phòng Herzbergstr.33/34;. 
Xe  ở lại phục vụ cả  ngày thứ bảy để đưa bà con đi tham quan Schwerin, trở chúng ta đi Hồ để xem hát        Quan Họ 
trên thuyền bên Hồ hay cùng nhau  đi tầu thủy trên Hồ có biểu diễn QH trên tầu và sau đó đưa chúng ta về Khách sạn. 
Trưa chủ  nhật lúc 11 giờ  ngày 11.06 xe lại xuất phát đưa chúng ta về Đồng Xuân.  
Như  vậy chi phí xe cho mỗi người  là 40,00 €, để phục chúng ta trong cả 3 ngày giao lưu từ thứ sau đến chủ nhật  gồm  
hai chuyến đi và về mỗi chuyến  là 12,00 €/ người  và xe đi ngày thứ bảy là 16,00 €.  Những người có khó khăn về đóng 
góp đề nghi liên hệ trực tiếp với BTC. 
BTC đã được một số nhà hảo tâm tài trợ và số tiền đó dùng để trang trải các chi phí Hội trường, âm thanh ánh sáng và 
Phông màn khẩu hiệu GM ….. 
Đã có rất nhiều Hội đoàn, tổ chức yêu QH ở các nước  Ba lan, Tiệp khắc và các nơi trên nước Đức tham gia, đặc biệt các 
phật tử chùa Vạn Phước ở Berlin, khu vực Greiswald, Rostock đã đăng ký tham gia giao lưu và là khán giả hâm mộ. 
BTC cũng xin thông báo, kính mời bà con trong vùng lân cận đến tham gia xem giao giao lưu và tham dư  bữa liên hoan 
Buffet các món ăn Tây Ban nha và Argentina, Châu Á tại hội trường Giao lưu, giá 1 xuất Buffet là 18,00 €  . Những nguời 
đang  ở Khách sạn thì không phải đóng tiền liên hoan. 
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Chúng ta ta sẽ được thưởng thức các tiết mục giao lưu hấp dẫn và các món đặc sản ( đặc biệt Bò nướng của 

Argentina) của nhiều vùng trong khung cảnh lịch sự và sang trọng của Hội trường giao lưu. 

 

Mọi liên hệ xin gọi đến: 

1. Ông Hoàng Bình Định Phụ trách tổ chức  số ĐT :015902228558  

2. Ông Ngô Xuân Mai phụ trách chuyên môn  và xắp xếp chương trình, những đơn vị và cá nhân muốn 

đăng ký tiết mục giao lưu xin liên hệ đăng ký với  số ĐT: 015236256122 

3.  Cùng phụ trách chuyên môn: Chị Ái Thanh ĐT : 1076 20978031 

4.   Anh Dương Hoài Nam: ĐT 01729340259 

5.  Chị Phạm Thanh Hà phụ trách xây dựng và  giới thiệu chương trình Sô ĐT: 015229262120 

6.  Anh Dương Xuân Viễn phụ trách vận động tài trợ số: 01711427853    

7.   Quán xuyến chung ĐT:  0176 70560179 
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