
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Đơn vị tổ chức:  

Ban điều hành chương trình thiện nguyện: 

   Đại diện Lê Bảo Ngọc,   Ogawa Hiroyuki 

Đồng tổ chức:  

➢ Hiệp hội người Việt Nam tại Nhật. 

➢ Hiệp hội thanh niên, học sinh Nhật Bản (VYSA) 

Đơn vị hỗ trợ (dự định):  

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật  

Hiệp hội Việt Nam Nhật Bản 

Hiệp hội hữu nghị Việt Nam Narashino 

Hiệp hội hữu nghị Việt Nam Kawagoe 

    Hiệp hội hữu nghị Việt Nam Ｙｏｋｏｓｕｋａ 

 

Nhà tài trợ : Công ty        TNHH MIRAI                   

 

Nghệ sĩ Matsushima Yoshio  

và ban nhạc Hồn Việt 

 

Ban văn hóa VYSA 

 

Nghệ sĩ Shakuhachi 

   Fujiyoshi Etsuzan 

Fujiyoshi Etsuzan

 

Chương trình nghệ thuật thiện nguyện Nhật Việt 

Hướng về miền Trung 

 

Mục tiêu: Trao tặng 7000kg gạo cho 

đồng bào miền Trung. 

Chương trình nghệ thuật thiện nguyện 

Thời gian :13:45 ~ 16:15 giờ ngày 11/1/ 2021(ngày thứ hai nhằm ngày lễ thành nhân ở Nhật) (bắt đầu từ 13:00 ) 

Địa điểm: Hội trường Kirari Hall Kamagaya Shimin Kaikan    
（Giới hạn số người tham dự） dự định chỉ khoảng 150 người trong hội trường có sức chứa 540 người  

Chiba-ken Kamagaya-shi Tomioka 1-1-3, đi bộ 3 phút từ ga gần nhất Hatsutomi trên tuyến Shinkeisei 

 

Phí tham dự: Miễn phí (do ảnh hưởng Corona nên sẽ liên lạc khi cần thiết) 

    Vui lòng liên hệ địa chỉ Email trước khi đăng ký : lebaongoc1981@yahoo.com hoặc Facebook : Le Ngoc 

    Tiền quyên góp: Tại quầy tiếp tân sẽ có tiếp nhận quyên góp tùy lòng hảo tâm. 

Thực hiện 3 biện pháp phòng chống virus Corona: 

Kiểm tra nhiệt độ / Đeo khẩu trang / Giới hạn số khán giả 

Chương trình biểu diễn bao gồm các tiết mục : 
➢ Hòa tấu âm nhạc Việt Nam: Nghệ sĩ Nhật Bản Matsushima Yoshio và ban nhạc Hồn Việt 
➢ Múa và trình diễn áo dài Việt Nam: Ban văn hóa hội thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản(VYSA)  

➢ Múa cổ truyền Nhật Bản: nghệ sĩ múa cổ truyền trường phái Asafuji Iemoto Asafuji Mitsusha  

➢ Đàn Shamisen：nghệ sĩ đàn Shamisen hội dân ca Sumiho Hiraguri Sumiho 
➢ Tiêu Shakuhachi：nghệ sĩ biểu diễn Shakuhachi chính tông Fukeshu cổ truyền Fujiyoshi Etsuzan 
➢ Đàn Koto：nghệ sĩ Koto Akiko (trường phái Koto Yamada) 

Sau khi chương trình kết thúc sẽ có link video gửi đến các đơn vị và cá nhân có tấm lòng muốn ủng hộ chương trình. 

  

Hình thức quyên góp nếu không thể đến xem trực tiếp: 
Vui lòng liên hệ địa chỉ mail : lebaongoc1981@yahoo.com hoặc Facebook : Le Ngoc   
Sau khi hoạt động từ thiện kết thúc, ban tổ chức sẽ gửi báo cáo cho bạn theo địa chỉ đã được liên lạc. 

Nghệ sĩ Koto Akiko 

 

 

Nghệ sĩ múa cổ truyền 

Asafuji Mitsusha 

 
Nghệ sĩ đàn Shamisen 

Hiraguri Sumiho 

 

  

mailto:lebaongoc1981@yahoo.com
mailto:lebaongoc1981@yahoo.com

