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Same 

Đến với con người Việt Nam tôi 

Chantons ensemble la chanson de clôture ! 

Sáng tác: Xuân Nghĩa 

Này bạn thân nơi năm châu bốn phương, Việt Nam đất 

nước chúng tôi xin chào. Ngày nào còn chìm trong khói 

bom, mà giờ đây cất cao lời ca vang.  

 

Hà nội thủ đô con tim dấu yêu. Ngược xuôi phố xá đã 

vui thêm nhiều. Tàu vào Nam rộn vang tiếng ca. Ngàn 

bàn tay vẫy nhau chào tương lai.  

 

Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay. Hoà theo sức sống 

với bao công trình. Từ bàn tay cùng nhau đắp xây, để giờ 

đây chúng tôi gọi mời. 

 

Hãy đến với những con người Việt Nam tôi. Đến với quê 

hương đất nước thanh bình. Đến với tết đón giao thừa 

ngày ba mươi. Với những chiến công mùa xuân năm ấy.  

 

Quê hương tôi đây đã sống hôm qua. Quê hương tôi đây 

vẫn sáng hôm nay. Quê hương tôi đây sẽ mãi mai sau. 

Vang danh non sông trái tim Việt Nam. 

 

Một ngày cha ông vang danh núi sông. Một ngày đất 

nước đứng lên thanh bình. Ngày dựng xây cùng bao cánh 

tay. Ngày hôm nay bước lên cùng anh em. 

 

Mảnh đạn năm xưa gieo trên đất nâu. Giờ đây đã hoá 

những thân lúa vàng. Gởi vào trong từng trang sách thơ, 

chờ tương lai trái tim mỉm cười. 

 



 

21h20 : Tombola : Gagner un billet d’aller/retour 

France/Vietnam avec Vietnam Airlines.  

21h30 : Cérémonie de remise : des « Prix 

d’excellence » aux meilleurs étudiants 

vietnamiens en France 

Félicitations de l’UEVF, de l’Ambassade du 

Vietnam en France aux jeunes actifs du 

mouvement d’étudiants et de jeunes vietnamiens 

en France  

21h45 : Déclaration du résultat des finalistes 

21h55 : Danse de parapluie par le club artistique et 

culturel de l’UEVF  

22h00 : Épreuve de la phrase finale  

Collecte de bons de vote du public (2è fois) 

22h20 : Numéro spécial de DANG Thanh Hai – 

premier prix du concours Talents du Sud 
organisé à Toulouse par 3 sections membres de 

l’UEVF (Toulouse, Bordeaux, Montpellier) 

22h30 : Groupe « Mặt Trời Mới » venant du Vietnam 

22h40 : « Thầy phù thủy » par MAI Đình Tới » 

Guiness du Vietnam pour la création spéciale 

des instruments de musique  

22h50 : Déclaration du jury de la Miss Printemps 2011 

 

 

 

PROGRAMME DE LA SOIRÉE 

19h:  Ouverture de l’espace d’animation 

Exposition photos «Duyen Dang Viet Nam» 

par le Centre Culturel du Vietnam en France.     

Réception des invités et du public                          

20h:  Commencement de la soirée 

- « Vietnam Gấm Hoa » par le club artistique et 

culturel de l’UEVF 

-  Discours d’ouverture du président de l’UEVF 

20h20:   Premier épreuve « Ao dài»                                

Robe traditionnelle vietnamienne           

20h30:   Danse et chant « Em trong mắt tôi »  par le 

club artistique et culturel de l’UEVF  

20h35:   Groupe « Mặt Trời Mới » venant du 

Vietnam 

20h40 : Deuxième épreuve « Robe de soirée »  

Collecte de bons de vote du public (1è fois) 

 21h00 : Danse classique par le club de danse de 

l’UEVF  

21h05 : Pause 

 

 


