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Nguyễn Việt và Mae-Da
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 Mae-Da
Những chiếc lá đổi màu sang vàng – hay đỏ; ngày càng rực rỡ được thấy đâu
đó trên cành phong hay cây rẻ quạt, trên nhiều nẻo đường kéo dài đến núi đồi.
Thôi hãy cùng nhau ra ngoài theo đàn nai ‘‘ giẫm lên những chiếc là vàng khô …’’.

☆/Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là nội dung chương trình tuyển mộ
に ほ ん ご

thuyết trình viên buổi thi hùng biện –日本語 speech contest.
に ほ ん ご

日本語 speech contest, được thực thi vào tháng 3 năm sau - thi hùng biện
tiếng Nhật, nhưng người tham dự, có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật. Muốn
nói lên một cảm nghỉ hay một điều suy nghỉ nào đó. Và đây cũng là cơ hội tốt để
thi thử tài năng hùng biện bằng tiếng Nhật của mình. Nếu có ý định tham dự thì
ひ め じ し ぶ ん か こくさいこうりゅう

hãy đến tầng thứ 3 của cao ốc Egret – tại văn phòng của 姫路市 文化国際 交 流
ざいだん

財団 - người dự thi cần có điều kiện phải là người đang sống hay làm việc trong
thành phố Himeji; trên 15 tuổi – với bài thuyết trình dài lối từ 4 đến 5 phút, đề tài
tự do cùng văn thể tự do. Vui lòng in bản sao bài thuyết trình mang đến, hay gửi
đến có thể bằng Fax đến nơi nhận cũng được.
Nếu có ý định thì sớm ghi danh, tuyển sinh tối đa là 15 người – dành ưu tiên
cho người cho người ghi danh trước. Hạn cuối để ghi danh là ngày 16 tháng 12
năm này.
Thêm vào đây, còn có tuyển thiện nguyện viện hoạt nào hay ca hát trên vũ
đài cho ngày này.
Muốn biết thêm chi tiết liên lạc với Tel: 079 – 282 – 8950.

☆/ Tiếp theo là nội dung chương trình Illumination cỗ thành Himeji cùng với
ひ め じ じょうひかり

にわ

姫路 城 光 の庭」
Năm này để đánh dấu kỹ niệm 25 năm, cỗ thành Himeji được vinh danh là di
sản văn hóa thế giới – từ thứ sáu, ngày 16 tháng 11 đến ngày chủ nhật 2 tháng 12,
cỗ thành Himeji được tô màu lên khi đêm về với nhiều màu sắc vô cùng ngoạn mục.
Vào những ngày này, từ 6 giờ chiều đến 9 giờ đêm, tại khuôn viên tròn trên
quảng trường tam cấp của cỗ thành – diễn xuất chương trình trình chiếu projection
mapping và với laser. Bắt đầu từ cấu trúc – kiến thiết hình thành và tiến đến gia
đoạn lịch sử hình thành cỗ thành. Với nghệ thuật áp đảo, với khoảng không gian
trống phía trước và nền phong là cỗ thành, cùng ảnh nổi và âm thanh trình chiếu.
Mọi người đến xem không mất tiền.
Thêm vào đó, có 2 khu vực đặc biệt mở cửa vào ban đêm trong những ngày này
ていえん

ひゃっけん ろ う か

– đó là: công viên phía tây 庭園 và 百 間 廊下 ; cả 2 nơi này cùng trong thời
gian này được thắp sáng với muôn sắc màu. Tại các cửa đi vào hành lang được thắp
sáng với sắc sáng đặc biệt của đèn LED. Và từ đây, người ta có thể mượn những
chiếc đèn lồng để từng bước tiến sâu vào dọc theo các hành lang và trong không
gian đó được light-up và biến đổi tùy theo từng khu vực tạo thành cảnh tượng vui
thú vô cùng. Đây là những khu vực mà ngày thường trong đêm không được vào.
Trong đêm tối cỗ thành ẩn hiện sau nhiều cảnh tượng – như mờ hiện sau đàn chim
hạc trắng bay về trong hoàng hôn hay như kêu hót trong sương đêm. Tất cả tạo
thành nhiều mỵ lực. Và đây cũng là cơ hội tốt để học hiểu thêm về triều đại Edo
với đời sống cùng sinh hoạt. Nếu chưa đến ngắm thì hãy đến một lần cho biết nếu
có thể đi cùng con em để học hỏi.
Vì liên quan đến sự kiện này nên việc quản lý ra vào cỗ thành Himeji có thay
đổi một ít – ban ngày việc ra vào là 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Với chương trình thắp sáng cỗ thành Himeji thì việc ra vào được ấn định như sau:
vào cửa bắt đầu từ 6 giờ chiều và người vào sau cùng là lúc 8 giò 30 phút tối – giá
vé vào cửa người lớn cũng như trẻ em đồng nhất là 500 yen.
Muốn thêm chi tiết liên lạc với số Tel: 079 - 285 -1146
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

