
順番

Số thứ tự

時間

Thời gian

活動

Hoạt động

場所

Địa điểm

備考

Ghi chú

1 10:00 - 10:30

ベトナムとベトナムのお正月の紹介コーナー

※ご自由にご覧ください。

Tham quan tự do góc giới thiệu Việt Nam và tết Việt Nam

３階ロビー

Hành lang lầu 3

(lầu 3 theo cách đếm của người Nhật)

※　紹介コーナーについて、ご質問がある方はスタッフにお聞きください。

　　　　　　　　（紹介コーナーにスタッフがおります）

※　感想ノートを置いていますので、是非ご感想をご記入ください。

※　Nếu có câu hỏi về nội dung tham quan hãy hỏi nhân viên đứng ở góc giới thiệu.

※　Hãy ghi cảm nhận vào "Sổ Cảm Nhận" sau khi xem xong góc giới thiệu nhé.

2 10:30 - 10:35
西条市国際交流員からご挨拶

Lời giới thiệu từ Hiệp hội giao lưu quốc tế và Điều phối viên quốc tế

3 10:35 - 10:40
歌：「Thi Tham Mua Xuan」

Tiết mục trình diễn bài hát "Thì Thầm Mùa Xuân"

4 10:40 - 10:45
歌：「Di That Xa De Tro Ve」

Tiết mục trình diễn hát với đàn ghi ta bài hát "Đi Thật Xa Để Trở Về"

5 10:45 - 10:50
ベトナムの伝統的な楽器の演奏：「Dan Nguyet」

Tiết mục trình diễn đàn nguyệt

※　ベトナムに長く住んでいた日本人のゲストの衣装です。

※　Tiết mục trình diễn của vị khách người Nhật đã từng sinh sống và làm việc ở Việt Nam

6 10:50 - 11:00
ダンス：「Viet Nam Oi」

Tiết mục nhảy dân vũ bài hát "Việt Nam Ơi"
※　ベトナムの歌の音楽でベトナム人はflashmobを行います。

7 11:00 - 11:10
アオザイの紹介とアオザイファッションショー

Trình diễn áo dài Việt Nam
※　アオザイは日本の着物のようなベトナムの伝統的な衣類です。

8 11:10 - 11:15
踊り：アオザイとノンラー

Tiết mục văn nghệ múa áo dài nón lá
※　ノンラー（ベトナムすげ笠は）葉でつくられる円錐形の帽子です。

9 11:15 - 11:20
アオザイ記念撮影

Chụp hình lưu niệm với áo dài
※　アオザイを着ているモデルと一緒に写真を撮るのをお楽しみください。

10 11:20 - 12:20

ベトナムのチマキ包みの体験

Trải nghiệm gói bánh chưng Việt Nam (chỉ giành cho người Nhật)

★　対象：20人まで

★　包み体験：11:20 - 12:20

★　茹でる：12:20 - 14:00（約一時間半）

★　受け取り：14:00

※　10時から11時20分までに受付（３階研修室前）で申し込んでください。

　　　（ご希望の方はお早目に申し込んでください）

11 14:00

ベトナムのお正月料理をもらいます。

★　対象：　30人まで　（チマキを体験した方優先）

Trải nghiệm đồ ăn Tết Việt Nam (chỉ giành cho người Nhật)

１階外アプローチ
※　10時から14時まで受付（３階研修室前）で申し込んでください。

　　（ご希望の方はお早目に申し込んでください）

12 11:20 - 16:00

ベトナムのお正月の遊び、アオザイ試着体験

Trải nghiệm chơi trò chơi ngày tết, mặc thử áo dài

ベトナムとベトナムのお正月紹介コーナー

Tham quan góc giới thiệu Việt Nam và giới thiệu Tết

３階ロビー

Hành lang lầu 3

(lầu 3 theo cách đếm của người Nhật)

３階　研修室

Lầu 3 phòng 研修（けんきゅう）

※　遊びのルールは各コーナーに説明書きがあります。

※　遊びの各コーナーに景品があります。

ご質問がある場合は各遊び担当のスタッフにお聞きください。

※　Luật của các trò chơi sẽ được dán ở trước mỗi quầy trò chơi.

          Nếu có câu hỏi xin vui lòng hỏi người quản trò chơi đó.

イベントのタイムライン

TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH

※　ベトナムのお正月には色々な歌があります。

ベトナムのお正月の音楽はどうか、是非ご覧ください。

３階　研修室

Lầu 3 phòng 研修（けんきゅう）


