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Avec l’arrivée du printemps, la nature reprend vie, une nouvelle année démarre, on 

se souhaite les meilleurs choses, on prend de bonnes résolutions... certains vont 

découvrir une toute nouvelle page de leur vie, comme ces jeunes français d'origine 

vietnamienne qui partent au Vietnam pour découvrir un patrimoine, pour s'enrichir de 

la culture, mais aussi pour comprendre ce que représente notre pays natal le 

Vietnam. Un vrai Retour aux Sources!  

Ngày xuân về, thiên nhiên bừng tỉnh giấc đón chào một năm mới lại bắt đầu và chúng 

ta chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Với sự hân hoan của ngày đầu xuân, ai ai 

cũng mong muốn thực hiện những dự định ấp ủ bấy lâu. Như để khám phá một trang 

vở mới của cuộc đời, những bạn trẻ Pháp gốc Việt trở về thăm Việt Nam, không chỉ 

để tìm lại một di sản, một nền văn hóa mà còn để cảm nhận được thế nào là quê 

hương. Thực sự, đó là một chuyến đi trở về cội nguồn. 

 

INTRODUCTION - MỞ ĐẦU :  14h30 – 15h 

1 - Danse de la Licorne / Múa Lân 

2 - Salut au drapeau / Chào cờ 

3 - Discours du Président de l'AGEVP / Lời mở đầu của Chủ tịch THSV 

 

PREMIERE PARTIE - PHẦN MỘT :  15H – 16H30 

4 - Chant Joyeuses Retrouvailles du Printemps - Tốp ca Xuân Họp Mặt 

5 - Sketch Embarquement immédiat – Kịch Cuộc du xuân chớp nhoáng 

6 - Chant Bonjour Vietnam - Đơn ca Chào Việt-Nam (Bích Thủy) 

7 - Sketch Arrivée à Saigon – Kịch Về đến Sài Gòn 

8 - Danse traditionnelle Soir de Printemps -  Màn múa dân gian Chiều Xuân 

9 - Sketch Nos racines – Kịch Cội nguồn 

10 - Chant Mon Village -  Đơn ca Làng tôi   (Mộng Trang) 

11 - Sketch A l'orphelinat –  Kịch Trại mồ côi  

12 - Chant rénové - Cải lương 

13 - Tableau Mon école bien aimée – Hoạt cảnh Ngôi trường mến thương 

 

DEUXIEME PARTIE - PHẦN HAI :  17H15 – 18H30 

14 – Danse Dông Thap -  Màn múa Khúc Ca Đồng Tháp 

15 - Sketch Découverte de la culture vietnamienne –  Kịch Khám phá văn hóa Việt Nam 

16 – Danse Hip Hop High - Màn múa Hip Hop High 

17 - Sketch Découverte de la culture vietnamienne 2 – Kịch Khám phá văn hóa Việt Nam 2 

18 – Danse Rendez-vous –  Màn múa Gặp gỡ (Hôi Thanh Thiêu Niên Paris) 

19 - Sketch L'affaire du siècle – Kịch Hợp đồng thế kỷ 

20 - Sketch Le questionnement – Kịch Nghi vấn 

21 - Chant Million de Cœurs –  Đơn ca Triệu con tim  (Tô Lan) 

22 - Sketch Conviction – Kịch Niềm tin 

23 - Danse Retour aux sources -  Màn múa Tình hoài hương  

24-  Chant Vietnam Vietnam - Hợp ca Việt Nam, Việt Nam 

Spectacle / Văn Nghệ 
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11h00 : Ouverture de la Foire – Khai mạc Hội chợ 

 

 Hoàng Anh et Gia Bảo seront avec vous tout au long de la journée pour vous présenter 
les animations de la foire.  

 Et n’oubliez pas : un apéro de bienvenue est offert à tout visiteur jusqu’à 12h00 ! 

 Hoàng Anh và Gia Bảo giới thiệu chương trình Hội Chợ. 

 Các món khai vị được phục vụ miễn phí đến 12h ! 

 

12h00 : Chants et guitare par l’AGEVP - Đàn và Hát với AGEVP 

 

 Les élèves débutants du cours de guitare de l’AGEVP vous proposent une sélection de 
chansons, en avant-première ! 

 Các học viên khoá đàn guitare của AGEVP sẽ trình bày một số bản nhạc chọn lọc 

 

12h30 : Défilé n°1 - Diễn Hành Thứ Nhất  

 

 15 mannequins vous présentent les traditionnels Ao Dai (tuniques vietnamiennes) mais 
aussi d’autres surprises pendant 3 défilés exceptionnels tout au long de la journée. 

 15 người mẫu trình diễn những áo dài cổ truyền Việt Nam . Ngoài ra còn có những bất 
ngờ thú vị khác trong 3 cuộc diễn hành đặc biệt trong suốt Hội Chợ 

 

13h00 : Démonstration de Viêt Vo Dao - Biểu diễn võ thuật 

 

 Ne manquez pas la démonstration impressionnante proposée par le Club de VVD de 
Palaiseau (92). 

 Biểu diễn Việt Võ Đạo của Câu lạc bộ VVD Palaiseau (92). 

 

13h30 : Défilé n°2 et tirage Flash de la Tombola - Diễn Hành Thứ Hai & Quay xổ số 

 

13h45 : Danse de la Licorne et tirage Flash de la Tombola - Muá Lân & Quay xổ số 

 

14h30 : DEBUT DU SPECTACLE / BẮT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH CA VŨ   

 

16h30 : ENTRACTE/ NGHỈ GIẢI LAO: 

 

 Défilé N°3 final - Diễn hành cuối cùng  

 Remise de l’ensemble des lots de la tombola - Trao giải xổ số 

Foire / Hội chợ 
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Pour l’année du serpent, découvrez les animations permanentes de la Foire autour de 

4 espaces : 

 

ESPACE CULTURE ET RESTAURATION  - GIAN HÀNG VĂN HÓA & ẨM THỰC (zone B) 

 

 « Au ChatPitre », Librairie - présentation d’une sélection de livres sur la culture et 

l’histoire du Vietnam et séances de dédicaces avec des écrivains. 

    Quầy sách « Au ChaPitre » - giới thiệu sách văn hóa lịch sử Việt Nam và giao lưu ký tặng 

sách với các tác giả. 

ACVT par Quach Vinh Thiên – musique traditionnelle vietnamienne 

   ACVT  âm nhạc cổ truyền Việt Nam , với  Quach Vinh Thiên  

TDM – Services en informatique 

TDM, Công ty tin học 

 Vente de plats vietnamiens et de boissons par Quan Quê Huong 

    Quầy ẩm thực phục vụ bởi Quán Quê Hương 

 

ESPACE ASSOCIATIONS & EXPOSANTS  - GIAN HÀNG HỘI ĐOÀN (zone C) 

 

HTTN - Association des jeunes vietnamiens de Paris – Hội Thanh thiếu niên Việt Nam 

tại Paris 

UVR - Union des Vietnamiens Républicains – Liên minh Việt nam Cộng Hòa 

Ecole Sauvage - Association culturelle et humanitaire – Hội văn hóa và thiện nguyện 

Viet Tân - Parti pour la rénovation du Vietnam – Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng 

Duc Son Child - Association humanitaire au Vietnam – Hội thiện nguyện tại Việt Nam 

Association de la Marine Vietnamienne – Hội Hải Quân / Câu lạc bộ phối hợp  

 Alliance pour la Démocratie Au Vietnam - Liên minh dân chủ / Đảng thăng tiến 

 

Retrouvez également le stand de l’AGEVP, organisatrice de cet événement, dans le hall 

d’entrée (zone A). 

Gian hàng của nhà tổ chức, AGEVP, đặt tại zone A 

 

Zone B 

Zone A 

Zone C 
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•ESPACE RESTAURATION (Zone D) / Gian hàng ẩm thực ( khu D ) 

Vente de boissons et de plats vietnamiens, par l’association Avenir / Bán 

nuớc giải khát và những món ăn Việt Nam của hội Tương Lai  

ESPACE JEUX  - GIAN HÀNG TRÒ CHƠI (zone E) 

 

- Jeux animés par les Scouts de Van Lang 

    Gian hàng trò chơi được tổ chức bởi Scouts Văn Lang : 

 Jeux vidéos – Trò chơi vidéo 

 Jeux en bois – Trò chơi bằng gỗ 

 Origami – Nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản 

 Proverbes vietnamiens – Ca dao tục ngữ Việt Nam 

 Jeu de quilles – Trò chơi quilles 

 Jeux de dès vietnamiens – Bầu cua cá cộp  

 Devin – ne manquez pas ses prédictions pour l’année du Serpent ! – Gieo quẻ đầu 

năm! 

 

ESPACE RESTAURATION  - GIAN HÀNG ẨM THỰC(zone D) 

 

 Vente de plats vietnamiens et de boissons par Quan Quê Huong 

   Quầy ẩm thực phục vụ bởi Quán Quê Hương 

 

Zone E Zone D 



 

 

 

LISTE DES LOTS  - DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ 

 

1. Une Tablette Samsumg Galaxy 

    Máy tính bảng 

 

2. Un Bon d’une valeur de 100euros avec l’agence CFA VOYAGES (valable 

avant fin octobre 2013) 

    Phiếu thưởng trị giá 100 euros với CFA VOYAGES ( có hiệu lực đến cuối tháng 

10/2013) 

  

3. Un Coffret de parfum KENZO (Eau par Kenzo) 

    Nước hoa KENZO 

  

4. Un Coffret de soin OCCITANE 

    Tặng phẩm OCCITANE 

 

5. Un Auto-cuiseur SEB 

    Nồi điện tự động hiệu SEB 

 

6. Un Coffret de maquillage ONLY YOU 

    Mỹ phẩm ONLY YOU 

  

7. 2 Bons de 20euros avec l’agence CFA VOYAGES 

    Hai phiếu thưởng trị giá 20 euros với CFA VOYAGES 

 

8. Un China Wok set 36cm 

    Bộ Wok 36cm 

  

 

 

  

 

La remise des lots aura lieu pendant l’entracte (à partir de 16h30). 

Quelques tirages flash auront lieu entre 13h et 14h, ne les manquez pas ! 

Các lô trúng sẽ được trao trong giờ nghỉ giải lao ( bắt đầu từ 16h30) 

Hai lô đặc biệt sẽ được xổ giữa 13 và 14 giờ 

Tombola / Xổ Số 



7 

Personnalités - Thân hào Nhân sĩ 

 

- Mr Me Ðặng Quốc Cơ – Ông Bà Đặng Quôc Cơ 

- Mr le professeur Hoàng Ðình Hiển ( arts divinatoires) – Ông Hoàng Đình Hiển, 

Giáo sư chiêm tinh học 

 - Mme Mr Hà Ngọc Tuấn – Ông Bà Hà Ngọc Tuấn 

 

Assocations – Hội đoàn 

 

- Association des jeunes vietnamiens de Paris – Hôi Thanh Thiêu Niên Paris  

- Bibliothèque Diên Hồng – Thư viện Diên Hồng 

- Anciens de l'Amicale des Vietnamiens de Paris Sud (Orsay) – Hiệp hội bạn 

hữu Việt Nam tại Paris Sud (Orsay) 

- Club Viet VO Dao de Palaiseau – Câu lạc bộ Việt Võ Đạo tại Palaiseau 

 

Entreprises - Thương Nghiệp 

 

- Optic Tolbiac Paris 13e – Cửa hàng Optic Tolbiac Paris 13e (Mme Dào Mai)  

- Vision Center Paris Belleville – Cửa hàng Vision Center Paris Belleville ( Mme 

Kim Loan) 

- Restaurant Bida Paris 13e  - Nhà hàng Bida Paris 13e (Mme Hạnh) 

- Boutique Diêm Phuong, Cửa hàng Diễm Phương Paris 13e  

- Restaurant le Bambou & Lotus – Nhà hàng Bambou & Lotus 

- Agence Immobilière MIG – Công ty địa ốc MIG 

 

 

Nous remercions les services de la mairie de Massy pour leur aide logistique, 

les associations, les entreprises et personnalités ci après pour leur soutien 

moral et financier sans lesquels le Festival du Nouvel An du Serpent 2013 ne 

pourrait se dérouler dans de bonnes conditions. 

 

Chúng tôi chân thành cảm tạ Tòa thị chính Massy, các hội đoàn, các thương 

nghiệp cũng như các thân hào nhân sĩ sau đây đã khuyến khích, giúp đỡ chúng 

tôi về phương tiện cũng như về tài chánh . Không có những trợ giúp này, Hội 

Tết Quý Tị 2013 khó có điều kiện để có thể thành công tốt đẹp.  

Nos remerciements / Lời Cảm Tạ 
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Nos Partenaires / Cộng tác viên 


