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Toàn ban Việt ngữ của đài FMgenki kính chào quí thính giả
Chương trình phát thanh hằng tuần đươc thực hiện qua các giọng đọc là
Nguyễn Việt và

O-Nishi

Chúng ta vẫn còn trong tháng ngày mà trời vẫn còn mát khi rạng sáng hay đêm về.
Tháng 10 cũng đã bắt đầu và được gọi là tháng của lễ hội. Tại các vùng đất thuộc
Harima, các đền thờ Thần đạo lần lượt tiến hành lễ hội cảm tạ ngày mùa.

☆/Mở đầu chương trình, chúng tôi lần lượt giới thiệu các lễ hội ttrong tháng 10
まつばらはちまんじんじゃ

Các lễ hội thuộc thành phố Himeji, khởi đầu là tại đền Thần đạo 松原八幡神社 tại
しらはまちょう

なだ

白 浜 町 , cử hành vào ngày 14 và 15 tháng 10 với tên thường gọi là 「灘のけんかま

つ」rất nổi tiếng với những cuộc đụng kiệu dữ dội của những người khiêng kiệu hay
みこし

神輿 cùng với tiếng reo hò vang trời.
おおしおてんまんぐう

おおしおまち

Tiếp đến là lễ hội mùa thu rất nổi tiếng tại đền Thần đạo 大塩天満宮 tại 大塩町,
け じ し ま い

vào 2 ngày 14 và 15 tháng 10, với nhiều đoàn múa sư tử 毛獅子舞 nổi tiếng. Vào ngày
lễ hội nhiều đoàn sư tử từ nhiều đền Thần đạo tụ tập vào giữa đền thần này, nhảy múa
theo tiếng chiên trống vô cùng ngoạn mục và nhộn nhịp vô cùng. Để đến nơi này, có
おおしお

thể dùng xe điện SanYo đến ga 大塩, và đi về hướng nam không bao lâu là đến.
あぼし く

う す き はちまん

Ngoài ra tại một khu vực thuộc thành phố Himeji là 網干区, đền thần 魚吹八幡,
ちょうちん ま つ り

vào ngày 21 tháng 10, cử hành lễ hội treo đèn lồng rất nổi tiếng là: 提 灯 祭り. Vào
ngày này từ trước cổng đền, người ta có thể thấy những chiếc đèn lồng lộng lẫy treo
trên những cây tre xanh; và xếp thành hàng dọc theo 2 bên đường vào trong chánh điện.
Lần theo đường người ta còn nghe tiếng Kan! Kan! Trong đêm tối đen, âm thanh vui tai
phát lên trong ánh sáng lặp lòe muôn màu tạo thành một khung cảnh kỳ bí vô cùng.
Cố đi xem nhé! Và đừng quên tham gia lễ hội tổ chức tại các đền thần địa phương.

こくさいこうりゅう

☆/ Và tiếp đây là nội dung thông tin lễ hội ‘‘ ひめじ国際 交 流 FESTIVAL ’’ được tổ
chức vào chủ nhật, ngày 30 tháng 10 do sự trợ giúp đóng góp của nhiều đoàn thể
volunteer để thực hiện Festival .
せかい

りょうり

Theo thông lệ hàng năm thì khu ‘‘世界の料理 Coner’’ lúc nào cũng đông khách
- với 12 gian hàng bày bán những món ăn nổi tiếng từ 10 quốc gia trên thế giới - để
thưởng thức mỗi món ăn chỉ mấy 200 yen. Năm này, lần đầu tiên có món ăn mới là:
ファボルキ từ xứ Poland. Và món nổi tiếng chả giò chiên – nem rán Saigon của Việt
Nam cũng không thể thiếu được. Với các ‘booth’ bán món ăn lạ và nổi tiếng thường
hay được bán hết sớm – nên có ý định thưởng thức thì đến sớm nhé! Nếu không phải
chờ đến năm sau vậy!
Chương trình ca nhạc văn nghệ thế giới tại Stage trung ương ngoài những màn
trình diễn ca múa địa phương còn có màn trình diễn độc đáo đặc biệt là Múa Lân của
các em học sinh Việt Nam từ 3 trường tiểu học trong thành phố Himeji - hay màn ca
múa dân gian củ xứ Nepal – múa hát dân tộc của Trung Quốc – ca hát của Indonesia –
わ だ い こ

màn trình diễn múa trống truyền thống 和太鼓 của Nhật Bản và còn nhiều nửa những
màn trình diển của nhiều dân tộc khác, lần lượt trình diển.
Ngoài còn có màn trình diễn vẻ mặt Face-painting – mặc y phục truyền
thống – khu thể nghiệm truyền thống tại corner của người Aborigine ở Australia – hay
vui thử với ジャグリング hay ダブルダッチ(double-Dutch).
こくさいこうりゅう

Để thực hiện ひめじ国際 交 流 FESTIVAL không chỉ với nhiều cuộc vui sự
kiện chỉ trong 1 ngày - mà còn là cơ hội để giao lưu trao đổi văn hóa giữ cư dân thành
phố cùng với người ngoại quốc đang sống nơi đây cùng các khu vực lân cận.
Chương trình lễ hội được thực thi từ 10 giờ sáng đến 3 giờ trưa; muốn biết
thêm chi tiết về lễ hội; liên lạc với số Tel: 079 - 282 - 8950 .
Nhớ đến tham dự nhé! Và sau đây là lời mời gọi – bằng mọi cách
nhớ đến xem Múa Lân của các em học sinh tiểu học .
こくさい こうりゅう
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き

「国際 交 流 フエステイバル、ムーランを頑張ります!ぜひ、来 てくだ
ま

っ

さい！ 待ってます!」
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt

