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 đang vào hạ tuần của tháng 3 – những nụ hoa mai lắm màu đang khoe
hương sắc khắp đây đó và không bao lâu nửa sẻ là hoa Anh Đào.

✾ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông báo về những sự kiện lễ
hội giải trí của cỗ thành Himeji từ sau khi grand-Open vào ngày 27 tháng 3.
Cùng các sự kiện lễ hội tại các địa điểm quanh cỗ thành Himej mà trong
tâm chính là cho ngày ‷Shiro- no-Hi‴ vào ngày 6 tháng 4.
Trước tiên là vào ngày (thứ bảy) mồng 4 tháng 4, là từ 10 giờ sáng cho đến 4 giờ
chiều – có khai diển hội ngắm hoa anh đào của cỗ thành Himeji – tại quảng
trường ở tam cấp của cỗ thành Himeji –với màn trình diễn hòa tấu của 100 cây
đàn Goto – và màn múa trống Wadai-ko vô cùng dũng mãnh của những người
đàn ông lực lưỡng – đặc biệt trong năm này có màn trình diễn đàn vĩ cầm –
なかざわ ま
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Violin của một Violinist – là 中澤万紀子さん- nghệ nhân xuất sinh từ Himeji.
Thêm vào đó còn có đoàn văn nghệ thiếu niên – đoàn musical trẻ em ;‷FUNKY
KIDS‴ cùng lúc có hình ảnh đặc sắc Image character của thành phố Himeji là
「しろまるひめ」nên việc vào hội trường trong ngày này có thể sẻ rất là đông
đúc. Trong ngày này tại quảng trường tam cấp của cỗ thành có gian hành trà
bánh, bên cạnh đó là thì nào là quay hàng rượu Sake nổi tiếng quanh vùng, hàng
bánh dân tộc ăn để thưởng thức hoa nở, lều bán Age- kama- boko và không thể
thiếu gian hàng Himeji-Oden. Tuy nhiên, không may ngày này mưa to thì được
triển khai sang ngày chủ nhật 5 tháng 4 . Muốn biết thêm, vui lòng liên lạc với
Tel: 079 – 287 – 3652.

Vào ngày này tại khu vực quanh cỗ thành như : Vườn thú thị lập vào cửa miễn
phí – mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Ngoài ra, trong thời gian từ ngày thứ sáu, 3 tháng 4 đến ngày chủ nhật 12
ひ め じ じょう よ ざ く ら か い

tháng 4 từ 6 giờ chiều đến 9 giờ đêm có khai diễn 「姫路 城 夜桜会」。Vào ngày
にし

まるていえん

thường ở khu vực 西の丸庭園, không vào được nhưng vào thời gian này được
vào miễn phí để chiêm ngưỡng lối 100 cây hoa anh đào được thắp sáng tạo
thành một khung cảnh mông lung huyền hoặc. Bên cạnh cỗ thành ở hướng tây
công viên Kou-ko-en, trong thời gian từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 4 cũng có tổ
よざくらかい

chức 夜桜会 - thắp sáng Light-up những cây hoa anh đào trong vườn hoa theo
phong thái Nhật Bản – nên có một sắc thái riêng biệt nhất là khi so cảnh sắc
cùng nơi giữa ngày và đêm.
お お て ま え こうえん

Tại khu phía nam của cỗ thành Himeji ở công viên 大手前公園、cùng trong 2
ngày, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều có khai trương lễ hội đặc biệt「ひめじぐる
めらんど」giới thiệu những sản phẩm đặc biệt trong vùng Harima – với nhiều
loại mì –đến u-don từ nước dùng thường đến mi-so, và có cả chiên xào hay
thêm cả con hào – ka-ki nêu thích..Trong thời gian open này, có nhiều gian
ひ こ ね じょう
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phòng trưng bày quốc bảo của 彦根城 、犬山城、松本城、 được giới thiệu.
Sau Grand-Open lại đến lễ hội hoa anh đòa với nhiều món ăn ngon- nhớ đừng
quên.

✥/ Và tiếp theo đây là thông tin về lớp Personal Computer đoản kỳ
し ょ う がい が く し ゅう だ い が っ こ う

Trường đại học 生涯学習大学校, thông báo cho biết sẻ mở khóa đoản kỳ hữu
ích về perso-com danh cho người lớn tuổi đã ra ngoài xã hội – tức là trên 18 tuổi.
như lớp về Word hay Excel. Có 3 khóa từ nhập môn đến sơ cấp – Mỗi khóa học
1 ngày 5 giờ và kéo dài trong 2 ngày. Học phí cho mỗi khóa là 5.000 yen nhưng
với người ngoài thành phố Himeji thì học phí là 7.500yen. Lớp học bắt đầu nhận
ghi danh từ ngày 20 tháng 4 và ưu tiên cho người ghi danh trước vì số học viên
có hạn. Về lịch trình và điều kiện chi tiết cho việc gia nhập được niêm yết tại tòa
hành chánh thành phố và tại các văn phòng cộng đồng khu vực. Muốn biết thêm
chi tiết thì đến hay
し ょ う がい が く し ゅう だ い が っ こ う

liên lạc với 生涯学習大学校 qua số Tel: 079 – 297 – 7494.
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

