ChÜÖng trình
Mùa Xuân và Quê Hương
Giọt mưa naọ rơi nhẹ rơi bẹn hiẹn cưa, mùi hương naọ thơm that thơm trọng giọ thọang, cùng đan naọ thanh thọt ngan mang
mùa Xùan trơ vẹ…
Chaọ mưng Tẹt Ngùyẹn Đan Ất Mùi – 2015, Liẹn hiẹp ngươi Viẹt tọan LB Đưc cùng mọt sọ Họi đọan va ba cọn kiẹù baọ đang
định cư tạị cạc khu vưc Erfurt, Mạnsfeld-Sud Hạrz, Nurnberg, Furth, Erlạngen vạ cạc vung phu cạn cung chung tạy tổ chưc
chương trình: MÙẤ XÙẤN VẤ QÙÊ HƯƠNG. Tham gia gọm đọng đaọ cac Ca Sì, Nghẹ Sì tư nhiẹù vùng miẹn cùa nươc Đưc vẹ
biẹù diẹn phùc vù ba cọn đọng hương Viẹt Nam.
Đạc bịet lạn đạu tịen xuạt hịen dướị ạnh đen sạn khạu thạnh phổ Erfurt mổt tạị nạng tre - Nghe Sĩ uổn deổ tướng lạị - chạu
Ngọc Ấnh (Kọthẹn-Hallẹ).
Vơi nhưng ai ra đi tư lang qùẹ Viẹt, hai tiẹng Chơ Qùẹ tham thaù saù đam trọng ky ưc, mọi khi nhac đẹn lai trọi day vơi cam
xùc manh liẹt, thiẹng liẹng. Mọt khọng gian nhọ vơi nhưng am thưc mang đam nẹt van họa cùa 3 vùng miẹn Bac-Trùng-Nam
gọp phan taọ nẹn bưc tranh sinh đọng, am cùng giùp qùy khach như đươc trơ vẹ nơi cọi ngùọn, tìm thay tùọi thơ cùa chình
mình...
Chương trình xọ sọ "Xùan Phùc Lọc" vơi nhưng giai đac biẹt hap dan đang chơ đọn nha nha, ngươi ngươi dù Xùan cùng hai lọc: 1 giai đac biẹt 1 TV tri gia
500€; 1 giải nhảt tri giả 200€; 2 giải nhì mỗi giải tri giả 100€; 3 giải bả mỗi giải tri giả 50€; 10 giải khuyến khìch mỗi giải tri gia 15€.
Ấọ dai trùyẹn thọng lùọn tọn vinh nẹt dùyẹn dang cùa ngươi Phù Nư Viẹt Nam. Rat mọng chi ẹm trọng nhưng ta aọ thươt tha sẹ mang đen le hổị sư huyen
diẹù cùa mùa Xùan.
Vơi nhưng tai nang san khaù cùng sư ùng họ cùa ba cọn cọng đọng hưa hẹn mọt đẹm liẹn họan mưng Xùan đay y nghìa…
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