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Tối 5/2, tại nhà văn hóa quận Ixelles c
2011" và biểu diễn nghệ thuật mừng Xuân Tân Mão. 
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cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ và mong bà con luôn 
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Các điệu múa dân tộc và hiện đại đư
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