FM Genki
Bài phát thanh lần thứ 8 dành cho
ngày 17, 24 & 31 tháng 7 năm 2016

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

Những ngày oi ả, nóng bức của mùa Tsu-Yu sắp sửa qua đi. Tại từng khu vực đang rôn
rịp chuẩn bị để đón các lễ hội mùa hè. Thôi cố gắng lên vươn tới những ngày hè vui vẻ

✾/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông tin về chương trình sau khi
Refreshed-Open của viện vật lý thành phố Himeji
ひ め じ かがくかん

Viện vật lý thành phố - 姫路化学館 , tọa lạc ở phía tây-của Ao-yama, khánh
thành tái tân trang vào thứ sáu ngày 15 tháng 7. Vì là đại trùng tu, để giúp cho việc sử
dụng được dể dàng và thoải mái hơn ở thang máy và nhà vệ sinh, nên trong trong thời gian
này viện đóng cửa nghỉ. Trong thời gian từ thứ sau ngày 29 tháng 7 đến ngày thứ hai, 5
tháng 9, có chương trình thi đấu tìm kiếm bằng mắt và cùng lúc với giải đáp. Ngày chủ
nhật, 7 tháng 8 có thể vào dự tranh thi đấu điều tra nổi tiếng Conan . Ngoài ra, người ta có
thể điều tra một cách khoa học qua việc truy tìm từ dấu tay, cùng dấu tích khác.
Viện vật lý với Screen dome, có đường kính vòm cầu lên đến 27Cm; được vinh
dạnh là Planetarium, có vòm cầu lớn nhất thế giới. Từ vòm cầu này chiếu lên những chòm
sao theo mùa – bên cạnh đó được diễn thuyết về sự hình thành cùng những huyền thoại
hay giải thích mới nhất về hình thành của vũ trụ. Ngoài việc chiếu lên bầu trời hiện tại
theo mùa cùng với các chòm sao – tại phòng chiếu phim hiện đang trình chiếu phim –
めいたんてい

たんてい

名探偵コナン～探偵たちの星月夜（スターリーナイト）. Phim được chiếu lên, các
nhà thám hiểm từ Conan theo hiện trạng tiến vào thi đấu – từ toàn thể thiên địa cho những
người thám hiểm tìm đối sách trong không gian rộng mở. Ngoài ra trong thời gian nghỉ hè,
từ ngày 11 đến ngày 15, có chương trình chiếu phim hoạt họa「しまじろうとたんじょ
うびのおほしさま」
。
Vé vào cửa tại các phòng triển lãm thông thường : người lớn 500yen, học sinh từ
tiểu, trung học đến cấp 3 là 200yen; trẻ em nhỏ không mất tiền. Học sinh từ tiểu đến trung
học thuộc thành phố Himeji có thẻ 「どんぐりカード」vào cửa không mất tiền. Tuy

めいたんてい

nhiên, nếu vào Planetarium để quan sát hay tham dự trò chơi thi đấu thám hiểm ở 名探偵
なぞと

コナン謎解き thì phải mất tiền riêng.
Muốn biết thêm về trường hợp nghỉ đặc biệt hay giờ trình chiếu ở planetarium có
thể vào trang Web để biết chi tiết hay qua số Tel: 079 – 267 – 3001 .
こくさい

✾/ Tiếp theo đây là thông tin về chương trình trình diễn nhạc Classic 「ル・ポン国際
おんがくさい

音楽祭 2016」
Chương trình trình diễn những tấu khúc nổi tiếng thế giới giành cho đàn Violin từ một
nhạc sỉ nổi tiếng không chỉ tại Nhật mà đến từ nhiều quốc gia khác trên thế giới. Năm này,
ngoài số nghệ sĩ hiện diện từ trước, cộng với số nhạc sĩ mới thành 18 người, bắt đầu lưu
あこう

diễn từ thượng tuần tháng 10, tại một số địa điểm trong thành phố 赤穂 và thành phố
ひめじ

あこう

姫路. Lịch trình trình diễn được thực hiện như sau: ngày 8 và 9 tại thành phố 赤穂, ngày
ひ め じ じょう に

まる

11 và 12 trong cỗ thành 姫路 城 二の丸, ngày 14 tại パルナソス Hall và ngày 15 tại
しょしゃやままるぎょう じ

あ か ほ ぶ ん か かいかん

書 写山圓 凝 時.パルナソス Hall, 赤穂文化会館;

Vé vào cửa tại các nơi trình diễn, tính luôn cả tiền thuế là 1000 yen. Vé bắt đầu bán
từ thứ tư ngày 3 tháng 8. Vé được bán từ 9 sáng đến 5 giờ chiều nên có thể mua trực tiếp
tại cửa hàng bán vé vào cửa. Ngoài ra vé cũng được bán ở cửa hàng tại trung văn hóa
thành phố Himeji, tại Caspa Hall, có thể mua bằng tiền mặt tại các nơi này hay bằng cách
chuyển tiền qua bưu điện hay có thể bằng điện thoại – tuy nhiên phải mất tiền tem nếu
phải gửi bằng bưu điện và phải mất tiền dịch vụ thủ tục.
Muốn biết thêm chi tiết, gọi với số Tel: 079 – 260 – 7216 hay số điện thoại
chuyên dụng ở Ako là: 0791 – 43 – 5144. Điện thoại gọi giữ vé trước chỉ vào ngày 3
tháng 8 từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều và ngãy tháng 8 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Ngoài ra có thể mua tại Lawson ticket , ticket Pia. Ngoài các cửa hàng 24 giờ nói trên còn
có thể gọi qua điện thoại hay vào Internet để mua vé.
ひ め じ じょう

✾/ Và tiếp theo đây là nội dung thông báo tuyển lưa Runner cho 姫路 城 Marathon 2017
ひ め じ じょう

姫路 城 Marathon 2017, được tổ chức vào ngày chủ nhật, 26 tháng 2 năm
Hesei 29 – với chiều dài tối đa là 41.195 thước - chiều dài từ 1 đến 5 cây số dành cho
người lớn tuổi. Người dự tranh dù ở nhóm nào thì cũng phải ghi danh trước ngày 26 tháng
7, có thể bằng Internet. Người dự tranh vui lòng xác nhận lại lệ phí tham dư và thuộc toán
nào . Muốn biết thêm chi tiết , liên lạc với số Tel: 079 - 221 - 2862
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

