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Kiều bào tại Bỉ tưng bừng đón Xuân Canh Dần
Ngày 20/2, tức mùng 7 Tết Canh Dần, bà con Việt kiều trong Hội người Việt Nam tại Bỉ và Hội
hữu nghị Bỉ-Việt đã cùng phối hợp tổ chức lễ hội Xuân Canh Dần.
Đông đảo bà con Việt kiều tại Bỉ, một số Việt kiều đến từ Hà lan, Luxembourg và Pháp, các cán bộ, sinh viên, lưu
học sinh đang sinh sống, công tác và làm việc tại Bỉ, cùng dâu rể và bạn bè quốc tế đã tề tựu về dự lễ hội mừng
xuân này.
Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg, đại diện Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu, Nguyễn Mạnh Dũng cùng
phu nhân đã đến chung vui cùng bà con Việt kiều.
Nhân dịp Xuân Canh Dần, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã cử một đoàn nghệ thuật
gồm 14 nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, ca sĩ Thanh Thúy, nhóm Mặt trời mọc và các diễn viên
múa của đoàn Nghệ thuật Bông Sen sang biểu diễn phục vụ miễn phí cho bà con Việt kiều một chương trình
nghệ thuật độc đáo mang tên Hương Tết Việt.
Trong bầu không khí hân hoan chào đón Xuân sang, bà con được thưởng thức tiếng đàn sáo điêu luyện, những
ca khúc trữ tình, các làn điệu dân ca, các bản nhạc dân tộc độc đáo cùng nhiều điệu múa dân gian đặc sắc của
các nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ thành phố mang tên Bác.
Hội xuân càng thêm tưng bừng náo nhiệt với sự tham gia của tốp múa Trường Sơn, quy tụ các thanh niên Việt
kiều thế hệ thứ hai tại Bỉ, với nhiều điệu múa dân tộc uyển chuyển và thuần thục như múa Tày, Cô gái Lô-lô,
múa Cà Om.
Các nghệ sĩ không chuyên của Bỉ cũng đem đến cho Hội Xuân bầu không khí sôi động với màn múa lân rộn
ràng, náo nhiệt. Khán giả hết lời ngợi khen đây là chương trình biểu diễn văn nghệ đặc sắc chưa từng có ở Bỉ kể
từ nhiều năm nay.
Hội Xuân là dịp để bà con gặp gỡ nhau sau cả năm trời làm việc bận rộn nơi xứ người, cùng thưởng thức các
món ăn truyền thống Việt Nam như nem cuốn, chả giò, phở, xôi, gỏi, các loại bánh dân tộc, cùng hát hò và mua
sắm các sản vật truyền thống dân gian.
Cùng ngày, Hội Nam Giao của Việt kiều Bỉ cũng tổ chức chương trình nghệ thuật đón Xuân Canh Dần với các
bản nhạc dân tộc độc đáo, đặc biệt là những tiết mục đặc sắc của các cháu thiếu nhi trong trang phục váy áo dân
tộc, áo tứ thân, biểu diễn các điệu múa dân gian như múa quạt, múa sạp./.
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