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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 bước vào tháng 10 với những buổi sáng mát mẻ cũng như khi đêm về.
Hẳn phải là thích thú hơn nhiều so tháng ngày qua. Tháng 10 cũng là tháng có nhiều lễ
hội; nhất là lễ hội cảm tạ ngày mùa thâu hoạch ngũ cốc tại các đền thờ Thần Đao.
☆/- Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi giới thiệu lần lượt chương trình
じんじゃ

hành lễ tại 神社 quanh vùng, thực hiện lễ hội trong tháng 10.
まつばらはちまんじんじゃ

しらはまちょう

ひめじ

Mở đầu chương trình là lễ hội tại 松原八幡神社 tại白 浜 町 thuộc thành phố 姫路,
なだ

được cử hành vào ngày 14 và 15 tháng 10 – với lễ hội vô cùng nổi trong vùng. Đó là 「灘
のけんかまつり」với những chiếc kiệu hoa nặng vô cùng, được những người mang kiệu
khỏe manh lau vào nhau, vô cùng nguy hiểm để giành chiến thắng.
Tiếp đến là lễ hội cũng được nhiều người trong vùng đến chiêm ngưỡng và bái lại –
おおしおてんまんぐう

おおしおちょう

ひ め じ し

đó là 大塩天満宮 ở 大 塩 町 thuộc vùng 姫路市,lễ hội dâng cúng mùa thu vào 2 ngày
け じ し ま い

14 và 15 với màn trình diễn 毛獅子舞rất là nổi tiếng. Vào ngày này, bắt từ 8 giờ sáng
し
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獅子 từ các vùng lân cận theo tiếng sáo hay tiếng trống lần lượt kéo về tụ họp. Có đoàn
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rồng 獅子 với toàn một màu đen do những người đàn ông lực lưỡng trình diễn nhảy
múa một cách vô cùng dũng mảnh. Từng đội có lối biểu diễn nhào lộn khác nhau theo
hứng thú không biết có được lần thứ hai hay không? Nhớ đó xem – để đến nơi này ngoài
おおしお

phương tiên tự túc hay có thể dùng xe điện San-Yo đến ga 大塩, đoạn đi về phía nam
không bao lâu là đến đây.
う す き はちまん
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Bên cạnh đây, thì tại Đền thần 魚吹八幡 ở khu 網干 thuộc 姫路市 , vào ngày 21 tiến
ちょうちんまつ

hành lễ hội 提 灯 祭り、một lễ hội phải nói là vô cùng đặc biệt trong mùa thu, với hàng
trăm chiếc đèn lồng từ các khu phố mang đến cắm vào hai bên lối đi từ cổng vào đền đến
các lối đi quanh– tạo thành một cảnh tượng huyền ảo. Một cảnh tượng tuyệt mỹ khó diễn

tả với tiếng kêu Kan! Kan! Từ những chiếc đèn lồng phát ra khi được châm lửa bốc lên
cao như những con chim lửa. Để đến đây có thể dùnng xe điện Sanyo đến ga Abo-shi, rồi
đi lên hướng bắc lối 1 cây số là đến.
Lễ hội mùa thu cần đến nhiều người khỏe mạnh, nếu không tham dự được tại khu
vực đang sống thì nhớ đến xem tại các lễ hội nổi tiếng.
こくさい

こうりゅう

❊/ Tiếp đây là thông tin về Festival giao lưu do ひめじ国際 交 流 tổ chức.
Đây là một festival do những đoàn thể cũng như cá nhân thiện nguyện đóng
góp để thực hiện. Nhìn vào mốc thời gian thì rơi đúng vào lần thứ 20.
Để kỹ niệm lần thứ 20, một dấu mốc đặc biệt nên phải có một cái gì đặc biệt! Làm điều gì
đây! Fashion Show y phục truyền thống dân tộc? Văn hóa nghệ thuật cua đoàn thể vùng
phía Đông như múa lân hay công diễn những dị biệt? Những câu hỏi chưa có lời giải đáp,
chưa hoàn thành. Bí mật này dành lại cho đến ngày khai diển.
せかい

りょうり

Chương trình thông lệ hàng năm vẫn không thể thiếu như: 世界の料理コーナー
với 15 món ăn từ 12 quốc gia trên thế giới, giá mỗi món chỉ có 150 yen. Năm này món ホ
ーショール, của người Mông cổ, lần đầu tiên được đưa vào chương trình. Và món chả giò
hay nem rán của Việt nam không thể thiếu. Các món ăn ngon và đặc thường sớm hết sớm
– vì vậy nếu định thưởng thức thì nên đến sớm nếu không phải chờ đến năm sau vậy!
Một màn trình diễn đặc biệt trên Stage、là của các em học sinh Việt Nam từ 3
し し ま い

trường tiểu học trong thành phố đồng trình diển – đó là màn trình diễn Múa Lân 獅子舞、
với đầy đủ lễ bộ từ ông Địa đến trống, chũm chọe, phèn la,…bên cạnh đó là phần trình
diễn của nhiều quốc gia khác như màn múa khỉ của Indo – nghệ thuật đấu trường thương
của Nhật Bản cùng nghệ thật đặc biệt của nhiều quốc gia khác.
Thêm vào đó cũng các trò chơi khác như vẽ mặt Face-painting; mặc thử y phục của nhiều
quốc gia; nghệ thuật ném của người Aborgine ở Úc Châu. Hay thể nghiệm tại nhiều gian
hàng スポーツチャンバラ hoặc けん玉 và nhiều nửa.
こくさい

こうりゅう

Festival giao lưu do ひめじ国際 交 流 thực hiện lễ hội chỉ trong một ngày, nhằm
giới thiệu văn hóa của các đoàn thể ngoại quốc cùng cư dân thành phố trước tiên để chung
vui và tạo sự thông hiểu nhiều nhiều giữa sự dị biệt của các nền văn hóa với nhiều phong
tục khác nhau. Và đồng thực nghiệm nếu có thể được.
Lễ hội tiến hành từ 10 giờ sáng đến 3 giờ trưa. Muốn biết thêm chi tiết liên lạc với
số Tel: 079 – 282 – 8950.
Và nhớ đến tham dự để thưởng thức món chả giò hay nem rán của cô Pham t. Thu Trang
có tuyệt vời như lời giới thiệu không?.
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

