
 

                                         
Union Générale des Vietnamiens du Rhône (UGVR) 

Hội Người Vi ệt Nam tại Pháp – Chi Hội Rhône 
38 rue Sainte Geneviève 69006 Lyon. 

Tél: 04 78 52 46 30. 
E-mail: ugvr@laposte.net 

 

Trung thu cộng ñồng, Lyon ngày 25/09 
 

Fête de Mi-Automne Lyon le 25 septembre 
 

 

Nhằm giới thi ệu cho các cháu và bạn bè một trong những nét ñẹp của di sản văn hóa Việt Nam, 
Chi hội người Vi ệt Nam vùng Rhône thân mời tất cả các gia ñình có cháu nhỏ và bạn bè yêu 
mến Việt nam ñến tham dự Tết Trung thu Cộng ñồng từ 15h ñến 18h ngày 25/09/09 tại Hội 
quán, 38 Ste Geneviève, Lyon 6ème.  
 
Dans le but de présenter aux futures générations ainsi qu’à nos amis du Vietnam une belle facette 
de notre héritage culturel, nous invitons toutes les familles ayant des enfants et tous les amis du 
Vietnam à nous rejoindre afin de découvrir la Fête traditionnelle des enfants le Samedi 25 
septembre de 15h à 18h au local de UGVR, 38 rue Ste Geneviève, Lyon 6ème.  

 

Chương trình  (programme):  
                                                                      

 14:45 Tiếp ñón  
  Accueil 

 15 :00  Vài lời của ñại diện Chi hội  
Quelques mots du représentant de UGVR 

 15 :05   Sinh hoạt 
Activités 

 Kể chuyện (Contes), 
 Hát (Chants), 
 Múa sư tử (Danse de la licorne), 
 Rước ñèn trong trang phục dân tộc (Défilé en tenues traditionnelles avec des lanternes), 
 Các trò chơi cổ truyền (Jeux populaires) 
 và rất nhiều ñiều bí mật thú vị khác (et pleins d'autres surprises ...) 
 16:30   Phá cỗ Trung thu 

Goûter 
 18 :00  Bế mạc. 

Fin 
Phí tham gia (Participation): 

 
5 €/người lớn (5 € / personne) 

Mi ễn phí cho tất cả các cháu nhỏ (Gratuit pour les enfants) 
ðt (Tel) : 06 84 52 96 90 

ðể tiện việc tổ chức, xin ghi danh trưóc ngày 23/09/2010 
Réservation souhaitée avant le 23/09/2010 

 


