THÔNG BÁO PHÁT HÀNH PHIM
“NHÀ VIỆT NAM – 20 NĂM HOẠT ĐỘNG”
Thưa Quý Đồng Hương và Thân Hữu,
Để đánh dấu 20 năm thành lập Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật vùng Hoa
Thịnh Đốn (2000-2020), chúng tôi đã có ý định tổ chức một chương trình
tổng kết những sinh hoạt văn hóa và xã hội của Nhà Việt Nam, nhân đó
giới thiệu cuốn phim tài liệu “Nhà Việt Nam – 20 Năm Hoạt Động” được
thực hiện với sự hợp tác của Vietnam Film Club.
Tuy nhiên do đại dịch Covid-19 lan tràn và gây ảnh hưởng đến tất cả mọi
sinh hoạt, chúng tôi đã không thể tổ chức chương trình kỷ niêm 20 năm
như dự tính.
Vì thế chúng tôi xin hân hạnh thông báo:
Cuốn phim tài liệu song ngữ dài 60 phút, “Nhà Việt Nam – 20 Năm
Hoạt Động”, do Nhà Việt Nam và Vietnam Film Club hợp tác thực
hiện, được chính thức phát hành trên YouTube đúng vào dịp đầu năm
âm lịch, tức ngày Tết Nguyên Đán Tân Sửu (12 tháng 2 năm 2021).
Chúng tôi xin phép được nhân cơ hội này, bày tỏ lời tri ân đến các mạnh
thường quân và thân hữu đã giúp đỡ chúng tôi trong mọi hoàn cảnh, nhất
là cảm ơn những bạn trẻ đã đến với Nhà Việt Nam và trở thành nhân tố
chính trong các sinh hoạt trải dài trên địa bàn rộng lớn của Virginia,
Maryland và Washington D.C. suốt 20 năm qua.
Trước thềm Năm Mới, kính chúc Quý Vị cùng bửu quyến Năm Tân Sửu
2021 tràn đầy sức khỏe, thịnh vượng và hạnh phúc.
Xin Quý Vị bấm vào link dưới đây để xem phim trên YouTube:
https://youtu.be/ON5_VRBjwjs
Thân kính,
BAN ĐIỀU HÀNH NHÀ VIỆT NAM

RELEASE OF “VLAC’S TWENTIETH ANNIVERSARY”
DOCUMENTARY FILM
Dear Friends,
It was our intention to hold a special event celebrating the twentieth
anniversary (2000-2020) of VLAC (the Vietnamese Literary & Artistic Club
of the Metropolitan Area / Vietnamese Cultural Center) – not only as an
opportunity to review our cultural and social activities in the last twenty
years but also to introduce a documentary film by Vietnam Film Club
retracing VLAC’s long journey.
However, the Covid-19 pandemic has affected everyone’s life and totally
hindered our planned celebration.
That led us to come up with the film release instead.
“VLAC’s Twentieth Anniversary”, a sixty-minute bilingual
documentary film, has been uploaded to YouTube just in time for the
lunar new year – “Year of the Ox” – on February 12th, 2021.
We hope this co-production of VLAC and Vietnam Film Club will help
illustrate the reason for VLAC’s foundation and give us a chance to express
our gratitude towards all supporters, especially our young friends who have
joined hands with us and become VLAC’s most important factor to bring
about the diverse and resplendent activities covering Virginia, Maryland
and Washington D.C. in the past twenty years.
May the New Year bring to you and your loved ones the best of health,
prosperity and happiness.
Please click on the link below to watch the film on YouTube:
https://youtu.be/ON5_VRBjwjs
Best regards,
VLAC / VCC EXECUTIVE BOARD

