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Nhân dịp tổ chức 30 năm thành lập Hội Hữu Nghị Thụy Sĩ – Việt Nam, hội có mời 3 nghệ sĩ Việt
Nam ghé qua Zürich trình diễn ca nhạc trong chương trình của mình. Ba nghệ sĩ này đang lưu diển
ở khối Âu châu, nhằm mục đích gây quỹ Từ Thiện cho Hội VNED.
Hội « Trẻ em Việt Nam – nạn nhân chất độc màu da cam » - VNED được thành lập vào năm 2001
tại Pháp với mục đích giúp đỡ các trẻ em khuyết tật - nạn nhân chất độc màu Da Cam - và gia đình
vượt qua khó khăn vật chất và tinh thần để hòa nhập vào xã hội. Hội bảo trợ các em về mặt tài chính
(học bổng) & y tế (khám, chữa bệnh hoặc phẫu thuật tim & chỉnh hình)
Các nghệ sĩ đều là những khuôn mặt quen thuộc của sân khấu Việt Nam. Không sinh sống bằng nghề
ca hát, tất cả đều có một nghề nghiệp riêng. Những chuyến lưu diễn của họ tại Việt Nam, Âu và Mỹ
Châu đều để gây quỹ cho các công cuộc từ thiện.
Thủy Tiên
Thuở bé mắc bịnh hiểm nghèo (Noma), nhưng với nghị lực mạnh mẽ cô
đã phải bắt đầu tập nói và tập hát để có được một giọng ca chuẩn xác nhất.
Đoạt giải nhất Liên Hoan hát nhạc Trịnh Công Sơn tại Bình Quới, Thuỷ
Tiên được đánh giá là một trong những ca sĩ trẻ thể hiện thành công nhất
các ca khúc TCS tại Việt Nam. Hiện, cô công tác tại hội quán « Đời Rất
Đẹp » tại Sài Gòn
Thế Vinh
Nghệ sĩ guitare & harmonica, đã mất cánh tay phải trong một tai nạn
thuở ấu thơ, được mọi người nhắc đến như một tấm gương về nghị lực
để vượt lên số phận đau thương. Tốt nghiệp đại học kinh tế, hiện anh
đang điều hành trung tâm Hướng Dương, một trung tâm nuôi dưỡng
trẻ mồ côi và khuyết tật tại Bình Dương.
Richard Fuller
Kỹ sư nông nghiệp, đặt chân đến Việt Nam năm 1969, anh đã nghe và
đam mê nhạc Trịnh từ những ngày đầu tiên. Anh hát những bài hát
TCS bằng tiếng Việt rất hay hoặc tiếng Anh do chính anh chuyển
ngữ. Đây là một điều bất ngờ mang đến với các bạn và các anh chị.
*Muốn biết thêm chi tiết, quí vị có thể tham khảo Website sau đây :
http://www.youtube.com/watch?v=UgBt2Lpi8NM
VNED : http://www.vned.org
Xin mời các bạn và các anh chị đến tham dự chung vui với Hội và cùng lúc cũng là làm việc từ
thiện. Sự hiên diện của các bạn và các anh chị củng sẽ là một niềm vui cho những người nghệ
sĩ đến cùng với chúng ta, những người xa tổ quốc. Thành thật cám ơn.
Xin tham khảo thêm trên mạng Internet : Hội Huu nghị TS-VN : http://www.vsv-asv.ch
*Để việc tổ chức được chu đáo, xin vui lòng đặt chỗ trước, thành thật cám ơn. Có phục vụ ăn tối.
Vào cửa miển phí.
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