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                                                                                                     Berlin 05.04.2017 

Thông báo 
Liên Hoan  Quan Họ & Giao Lưu Đồng Hương  

Châu Âu  lần thứ nhất 
 

                Quan họ Bắc Ninh đã trở thành sản phẩm văn hóa  phi vật thể  của nhân loại được UNESCO công nhận từ  

                năm 2009. Những người  con Kinh Bắc dù đi đâu cũng tự hào về những nàn điệu chữ tình với những lời lẽ  

                tình tứ sâu sắc  tinh tế  được thế giới công nhận của quê hương..                                                                                       

                Để khuyến khích những người  yêu quan họ trên toàn Châu Âu, các Hội Đồng hương Kinh Bắc , Bắc Ninh 

                Bắc Giang ở các nước Tiệp Khắc và Ba Lan đã cùng  Đồng Hương Kinh Bắc tại CHLB  Đức  thống nhất phối  

                hợp cùng nhau để tổ chức Liên Hoan  Quan họ & giao lưu Đồng Hương cùng những  người yêu Quan Họ 

                Châu Âu lần thứ nhất được tổ  chức tại CHLB Đức. 
 

                Thời gian: hai  ngày 2 đêm từ thứ trưa thứ sáu 09.06.2017 đến trưa  ngày ngày 11.06.2017  
 

                Địa điểm:                                 Van der Valk Resort Linstow  

                                                                         Krakower Chaussee 1  

                                                                              D-18292 Linstow 

                  Trang Web để tìm hiểu về Resort    https://linstow.vandervalk.de,  

 

                 Điều kiện tham gia: Các thành viên các Hội Đồng Hương Kinh Bắc, Bắc ninh, Bắc Giang CHLB Đức, Công   

                 Hòa Sec và CH  Ba Lan và những người yêu Quan Họ toàn Châu Âu 

                 Chi phí Khách sạn: :Người tham gia Giao lưu sẽ tự túc tiền khách sạn giá 30,00 /người/ đêm có Früstück và  

                18,00 € cho 

                 Ăn tối  tổng cộng  48,00 €/Người/ngày cho người ở  phòng đôi bao gồm ăn tối, ăn sáng. 

                 Người ở phòng đơn giá  47€/người/ ngày và tiền ăn tối 18,00 € thành 65,00€ /người/ ngày có ăn tối ăn sáng. 

                 Trẻ em từ 4 đến 12 tuổi tiền phòng sẽ là 15/bé/ngày có ăn sáng. Trẻ em  trên 12 tuổi tính như người lớn. 

                 Chúng ta sẽ ở trong các Villa có 3 phòng ngủ, mỗi phòng có 2 giường hoặc giương đôi  cho người lớn và mỗi  

                 Vila có  có  thêm 1 giường cho trẻ em. Mỗi Villa có 1 phòng Wohnzimmer có bếp và soong nồi bát đĩa, rộng  

                 có thể ngồi giao lưu khoảng 20 người và có bãi cỏ sau nhà. 

                 Trong khách sạn có bể bơi trong nhà có cầu trượt  được dùng miễn phí.và trời đẹp có cả  bể bơi ngoài  trời 

                 Tối ăn Buffet gồm các bếp Agentina, Spanien và Châu Á, có đồ nguội và đồ nóng 

                 Bãi đỗ  xe thoải mái miễn phí. WLAN  miễn phí. 

 

                  Lich trình: 

1. Những người hâm mộ  ở Châu Âu muốn than gia đề nghị  đăng ký với lãnh đạo các HĐH của nước sở tại 

và bà  con ở Đức đăng ký  trước ngày 30.04.2017 cho và đóng tiền KS trước ngày 15 tháng 05 theo địa chỉ E-

Mail quankhoa@web.de, dinh_hoang_binh@yahoo.com, dx.vien@yahoo.de hoặc điện thoại  

 Viber 0049 176 705 60179; 0049171 1427853. 

 Sau khi  đăng ký người đăng ký sẽ nhận được số tài khoản trực tiếp từ BTC để chuyển tiền theo lịch trình qui 

định, ai không chuyển tiền BTC sẽ không có  cơ sở để đăng ký KS. 

2. BTC sẽ đón khách tại KS từ 14.00 giờ  ngày thứ sáu ngày 09.06.2017 đến 22 giờ 30 cùng ngày.. Ai đến 

muộn  cần liên hệ và báo trước 

3. Tối thứ sáu sau khi ăn tối,  Giao lưu Đồng hương  và người yêu Quan họ, làm quen nhau theo ngẫu hứng. 

Đại diện lãnh đạo các Hội ĐH các nước  gặp nhau để lên kế hoạch cụ thể  cho ngày giao lưu QH. Ban chuyên 

môn nên chương trình giao lưu 

4.   Sáng thứ 7 sau khi ăn sáng chia thành các tốp đi tham quan du lịch khu vực quanh Resort đi Cano trên 

hồ. Ăn trưa tự túc trên các địa điểm thăm quan 
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                5.   Chiều thứ bảy hát Giao lưu QH ngoài trời( nếu trời đẹp bên các hồ  gần Resort ) hoặc trong Hội trường   

        nếu trời xấu. Những ai không xem quan họ có thể tổ chức thi đấu thể thao các môn như bóng đá, bóng   

        chuyền, Tenis hoặc bơi trong bể bơi của khách sạn. 

          

          6.   Sau khi ăn tối xem Quan họ các tiết mục chọn lọc sau buổi giao lưu buổi chiều – kết thúc giao lưu lúc 12  

          giờ đêm 

          7.   Sáng CN ngủ lấy sức nhưng phải ăn sáng trước 10 giờ và trả phòng lúc 11 giờ và sau đó chụp ảnh lưu  

          niệm và chia tay 

          8.   Các nước tham gia  đề nghị BCH Hội ĐH tập hợp các tiết mục đăng ký  tham gia đăng ký cho BTC  

                trước ngày 20.05.2017 và cử cho BTC mỗi Hội ĐH hai người có trình độ và am hiểu về nhạc và Quan 

                họ để tham gia  Ban chuyên môn điều hành các buổi giao lưu. 

          9.  Những Người  yêu Quan Họ  không có Hội đoàn đề nghi đăng ký trực tiếp cho trưởng BTC. 
  

                   BTC đã đặt chỗ cho 150 người và có thể tăng số lượng khi có nhu cầu sớm trước ngày 30.04, do đó rất  

                   mong Quý Đồng Hương và người yêu Quan Họ có quyết định sớm giúp BTC kịp thời đáp ứng nhu cầu của 

                   Quý đồng Hương và người yêu mến Quan họ. Mọi sự chậm trễ có thể đem đên kết quả không mong muốn. 

                   Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau đông vui theo truyền thống „Đến hẹn lại lến“để  chơi hết mình như các Liền  

                   anh Liền chị  của Quê Hương. 

 

                   Thay mặt BCH HĐH Kinh Bắc CHLB Đức 

                                  Trưởng BTC 2017  

 

                                     Vũ Quốc Nam 

 

 

 
 

 

 

 

 


