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Bài phát thanh lần thứ 13 dành cho
ngày 1 và ngày 8 tháng 10
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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

Chúng ta đã bước vào tháng 10, ngày ngày nghe vang lên những tiếng trống rộn
rang từ các khu phố để chuẩn bi cho lễ hội cảm tạ được mùa tại các đền Thần Đạo

☆/Mở đầu chương trình hôm nay là phần giới thiêu lần lượt; lễ hôi chính yếu
tại các đền Thần Đao trong tháng 10.
まつばら はちまん じんじゃ

ひ め じ し しらはまちょう

Vào ngày 14 và 15, tại đền Thần 松原八幡 神社 thuộc 姫路市 白 浜 町 , lễ
なだ

hội khá nổi tiếng trong vùng được gọi với tên riêng là「灘のけんまつり」- vào
ngày này, những người khiêng kiệu lực lưỡng cho kiệu va vào nhau rất là nguy hiểm
trong tiếng reo hò ấm ỉ -t ạo thanh khung cảnh vô cùng tưng bừng và náo nhiệt.
Ngoài ra, cùng thời gian này, còn có nhiều lễ hội nổi tiếng tại các đền Thần
おおしおてんまんぐう

ひ め じ し おおしおまち

đạo khác, có thể kể như là 大塩天満宮 thuộc 姫路市大塩町, lễ hội mùa thu được cữ
hành vào các ngày 14 và 15 – nổi tiếng với những màn nhảy múa của những đoàn ân
け

し

し

Nhật毛獅子 trong nội điện thờ. Vào ngày này, sáng từ 8 giờ nhiều đoàn lân từ nhiều
khu vực theo tiếng trống hòa cùng tiếng sáo rủ nhau kéo về đền Thần. Mỗi đoàn lân
し

し

獅子 có một vũ điệu độc đáo riêng chỉ múa trong ngày này– một cơ hội hiếm có bỏ
qua thì thật là đáng tiếc vô cùng – mỗi năm chỉ có 1 lần.
おおしお

Để đến nơi này, ngoài phương tiện tự túc có thể dùng xe điện Sanyo đến ga 大塩,
おおしおてんまんぐう

đoạn đi về hướng nam không bao lâu là đến大塩天満宮.
う す き はちまんじんじゃ

あぼし

Cạnh bên thành phố Himeji, đền Thần đạo 魚吹八幡神社 thuộc thành phố 網干
く

ちょうちん ま つ り

区, vào ngày 21 tháng 10 có lễ hội nổi tiếng- đó là 提 灯 祭り. Vào ngày này có hàng
trăm chiếc đèn lồng – đủ màu sắc, nhiều hình dạng khác nhau – treo quanh các lối đi
quanh đền lên đến các cây cao – đặc biệt nhất là trên đường từ cổng chính dẫn vào

đền - ánh sáng muôn màu, từ nhâp nháy đến xoay vòng – hòa cùng tiến Kan ! kan !!
phát ra từ những chiếc đèn lồng trên thân tre cao tạo thành một khung cảnh lung linh
đặc biệt khó diễn tả - như ma lực cuốn người vào.
Để đến nơi này, có thể dùng xe điện Sanyo, đoạn đi bộ lần lên hường bắc lối 1 cây số
う す き はちまんじんじゃ

là đến đền 魚吹八幡神社. Nhớ đến xem nhé – đây là một lễ hội nổi tiếng trong các
đền thân trong vùng Harima.
こくさい

☆/ Và tiếp theo là thông tin về chương trình lễ hôi giao lưu Quốc tế ひめじ国際
こうりゅう

交 流 Festival

Festival được tổ chức vào ngày chủ nhật – 29 tháng 10, là một lễ hôi thường
niên; được hình thành và tổ chức từ những đoàn thể voluntary- thiện nguyện. Năm
せかい

りょうり

này tại khu gian hàng ăn 世界の料理 corner – kể từ năm vừa qua có tăng thêm nhiều
món ăn nổi tiếng thành 17 từ 12 quốc gia – và mỗi món ăn thống nhất là 200 yen. Tại
gian hàn thức ăn Việt Nam, món chả giỏ nổi tiếng không thể thiếu được – năm này
còn tăng thêm món bún chả và gỏi xả ớt. Năm nào cũng vậy những món ăn lạ và nổi
tiếng thường hết sớm – nên nhanh chân lên nếu chậm thì đành chờ sang năm vậy!
し し ま い

Trên khán đài trung ương năm nào cũng thế, đoàn Múa lân thiếu nhi 獅子舞
của 3 trường tiểu học vẫn luôn hiện diện liên tục và năm này được vinh hạnh khai
trương cho lễ hội – và lần lượt theo đó là – cư dân của mỗi quốc gia hiện sống trong
thành phố thường có một màn trình diễn ca nhạc truyển thống của mình lần lượt tiếp
ぶよう

みんぞくおんがく

theo trình diển như: Indo 舞踊 - màn ca nhạc dân tộc Andes 民族音楽 - màn trình
おんがく

diễn hợp tấu của người thổ dân Úc châu Aborigine音楽 - màn ca múa của người
Indonesia và không thể thiếu màn trình diễn truyền thống của nước chủ nhà múa lân
し し ま い

たいこ

Nhật獅子舞 và 太鼓.
Thêm vào đó còn màn trình diễn vẻ mặt truyền thống Face-painting và mặc thử
y phục của nhiều nước và nhiều màn thể nghiệm dụng cụ như của người Abrogine ở
Austrlaia hay Jugguling hoặc Double-Dutch và nhiều gian hàng thể nghiệm trò chơi
quốc tế. Trong một ngày với nhiều trò chơi cùng thể nghiệm khó có thể hết được –
thôi có đền xem để hiểu rỏ hơn.
Chương trình kéo dài từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều – muốn biết thêm chi tiết
hay có điều gì để hỏi liên lạc với Tel: 079 – 234 – 8850.
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

Và sau đây – mời lắng nghe lời mời gọi quảng cáo từ các sinh viên thiện nguyện
tại gian hàng thức ăn Việt Nam :’’ ………………………………..’’

