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Toàn ban Việt Ngữ của đài FMGenki kính chào quí thính giả
Chương trình phát thanh tiếng Việt hàng tuần được thực hiện qua các giọng đọc là
Nguyễn Việt
và
Matsu O
Chúng ta đang sống trong những ngày ấm áp, với bầu không khí dễ chịu nhất của
năm. Trong tháng 3 vừa qua, quanh ngày 27, ngày cỗ thành Himeji với Grand Open cùng
こうらく

nhiều lễ hội tưng bừng, náo nhiệt quanh cỗ thành cùng lúc với mùa du lịch – 行楽 season
nên số khách đông đảo từ thập phương đến khiến cho thành phố Himeji rộn ràng hơn lên.
ひめじ

しろ

*/-Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông tin về lễ hội 姫路お城まつり
ひめじ

しろ

姫路お城まつり, được tổ chức tính đến lần này là lần thứ 66 – thông thường được tổ
chức vào tháng 8 – nhưng đặc biệt năm này được tổ chức vào tháng 5.
Ngày 2 tháng 5, cỗ thành Himeji được light-up, back từ phía sau tạo cho cỗ thành
たきぎのう

hình ảnh huyền, khán đài vũ múa nghệ thuật Noh 薪 能 nằm phía sau làm nơi trình chiếu.
Từ 5 giờ 30 chiều, tại quảng trường tam cấp của cỗ thành, mọi người có thể đến tham dự
trình chiếu một phần, không ghế ngồi nhưng không mất tiền.
Đến ngày 3 tháng 5, tại quảng trường tam cấp này tổ chức Open Ceremony. Và sau
お お て ま え どお

đó tiến hành cuộc diễn hành trên đại lộ 大手前通り. Parade này với sự tham dự của nhiều
しろ

じょおう

đoàn thể cư dân thành phố, trong đó có sự tham dự của お城の女王, biểu tượng lịch sử
れきだいじょうしゅ

く ろ だ かん べ

え

của 歴代 城 主 và không thể thiếu hình ảnh của 黒田官兵衛. Đoàn diễn hành bắt đẩu từ
11 giờ và kéo dài cho đến 6 giờ chiều. Trong năm vừa qua có đến 2.000 người tham dự
đoàn parade này. Vào ngày này nếu muốn tham dự vào đoàn nhảy múa đường phố, thì có
thể ghi dành trước giờ diễn hành 2 giờ và sẻ được chỉ dạy múa theo đoàn. Đến 6 giờ chiều
thì ở quảng trường tam cấp có phần tham gia trình diễn văn nghệ của đoàn văn nghệ thuộc
ばんしゅうおんど

hàng đầu trong vùng播州音頭 xen lẫn cùng với những màn nhảy múa.
Sang ngày 4 tháng 5, trên stage, khán đài ở quảng trường tam cấp này có trình diễn
し し ま い

こ ぶ ど う

わ だ い こ

múa rồng 獅子舞, võ sỉ đạo古武道, trống和太鼓 và nhiều màn văn nghệ dân để kết thúc.

しろ

Trong năm này, những sự kiện quanh thời gian お城まつり, nhiều có tất nhiều tiết mục
được tăng thêm. Như hình ảnh cỗ thành Himeji, được phóng ảnh trong không gian 3
chiều -3D; Projection-maping là hệ thống kết hợp hình ảnh CG lập thành từ máy vi tính
computer với projector – đây là kỹ thuật mới cho thấy việc hình thành cấu trúc công trình
hay vật thể với khoảng trống bên trong.
ひ め じ じょうだいてんしゅ

Cỗ thành 姫路 城 大天守 không chỉ được nhìn thấy việc đại trung tu ở phần tháp
mà còn có thể được việc trùng từng phần trên screen màn ảnh với tiếng nhạc đệm rất là vui
tai. Và những tranh vẽ xuất sắc của học sinh tiểu học trong thành phố cũng được trưng bày.
Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 3 tháng 5, từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối, cứ lối mỗi 20 phút
một lần hình ảnh được chiếu lên 1 lần kéo dài trong 8 phút.
かんこうこうりゅうすいしん

Muốn biết thêm về chương trình nghi lễ, liên lạc để hỏi với ban 観光 交 流 推進
qua số Tel: 079 – 287 – 3652. Về chương trình bị hủy hay thay đổi vào ngày mưa
liên lạc với Tel: 079 – 282 - 2012
けいたい で ん わ

*/-Tiếp theo đây là thông báo cần chú ý cho người đang dùng 携帯 電話 hay
Smart-phone sử dụng mạng lưới thông tin Social-net-Working-service.
Từ sau tháng 4, học sinh tốt nghiệp trung học ra đi làm việc hay học tiến lên, và nhằm
けいたい で ん わ

để đáp ứng cho nhu cầu thông tin quần chúng hiện tại – nhất định sẻ phải vào 携帯電話
hay Smart-phone. Để cho việc thông tin đươc dể dàng, thường được khuyến khích gia
nhập vào một chức năng của máy là LINE hay GREE và để việc trao đổi thông tin giữa
người với người được dể dàng hơn thì nên gia nhập và mạng lưới thông tin SNS, từ thông
dụng của Social-net-Working-service. Với LINE được cho dùng miễn phí để gọi điện thoại
hay mail và được chơi games thỏa thích. Trong khi vui chơi lắm người trẻ dạ non lòng từ
những tiện lợi nhẹ nhàng đã gặp khá nhiều trouble trong việc dùng LINE này.
Ngay khi mới gia nhập vào LINE cho dù chưa thiết lập kết nối nhưng đã có kết nối
とも

とも

chực chờ - có người là 友だち nhưng không phải là 友だち củng được kết nối và
nhiều Mail xa lạ ồ ạt xâm nhập. Để tránh trường hợp những người không quen mà đến –
không mời mà tới vô cùng nguy hiểm rất ;là risky này; là điều nên thấu hiểu.
Chính vỉ vậy, ngay khi ghi danh gia nhập vào LINE hay một hệ thống thông tin nào
đó thì điều quan trọng đó là tránh phổ biến những thông tin cá nhân hay kết nối với những
người không quen biết. Phụ huynh có con em nhỏ nên chú ý hướng dẫn trong việc dùng
けいたい で ん わ

Mail cũng như việc kết nối ngay khi mua 携帯電話 hay Smart-phone hầu tránh những
hậu quả không lường.
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt

