
Thân gửi quý thân hữu, 
 
Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam, Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng sẽ 
được trao trọng trách tổ chức Đại Hội Thế Giới Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam Kỳ 5 
tại Orange County vào tháng 8 năm 2019.  Cứ hai năm một lần Đại Hội được tổ chức 
tại những địa điểm khác nhau trên thế giới nơi có nhiều người Việt tị nạn định cư và nơi 
mà âm nhạc truyền thống Việt Nam còn có cơ hội phát triển.  Đại hội quy tụ rất nhiều 
nghệ sĩ trong các bộ môn nghệ thuật truyền thống cùng về dưới một mái nhà để trình 
diễn, để chia xẻ những kiến thức về âm nhạc truyền thống Việt Nam và để kết nối mối 
thân tình mà vì đường xá xa xôi thường chỉ được thể hiện qua e mail, điện thoại hay 
điện thư.  Hai năm trước Đại Hội đã được tổ chức rất thành công tại Paris, Pháp. 
Để tổ chức một Đại Hội quy mô như thế chúng tôi cần tài chánh để trang trải rất nhiều 
những chi phí cho Đại Hội.  Vì thế Đoàn Lạc Hồng sẽ tổ chức một buổi Tiệc Gây Quỹ 
cho Đại Hội Thế Giới Âm Nhạc Truyền Thống kỳ 5 tại Golden Sea Restaurant, địa 
chỉ 9802 W Katella Ave., Anaheim CA 92804.  Tel (714) 643 9890 vào ngày Chủ 
nhật 26 tháng 8, 2018 từ 11 Am đến 3 Pm với các loại vé như sau: 
Vé Bảo trợ $60 một người, $600 một bàn 
Vé Danh dự $45 một người, $450 một bàn 
Vé Ủng hộ $35 một người, $350 một bàn 
Xin quý thân hữu xem flyer đính kèm về Tiệc Gây Quỹ. 
Chương trình ngoài ẩm thực sẽ có phần văn nghệ đặc sắc do các thành viên Đoàn Lạc 
Hồng trình diễn cũng như phần đóng góp văn nghệ thân hữu.  Chúng tôi tha thiết xin 
quý thân hữu mua vé tham dự hay đóng góp tài chánh ủng hộ Tiệc Gây Quỹ này để 
Đoàn Lạc Hồng có phương tiện tổ chức một Đại Hội Âm Nhạc Thế Giới thật thành công 
vào tháng 8 sang năm. 
Tất cả mọi đóng góp hay tiền mua vé cho Tiệc Gây Quỹ của Hội Phát Triển Nghệ Thuật 
Truyền Thống Việt Nam, Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng đều được miễn trừ thuế vì hội có tư 
cách pháp nhân là một  hội nonprofit 501(c) (3). 
Xin quý thân hữu liên lạc với chúng tôi Michelle Nguyễn tại địa chỉ e mail 
mmnrphesq@aol.com, Giáo sư Nguyễn thị Mai, Chủ tịch Hội Phát Triển Nghệ Thuật 
Truyền Thống Việt Nam tại số điện thoại (714) 251 2152 hay Giáo sư Nguyễn Châu, 
Giám đốc nghệ thuật Đoàn Lạc Hồng tại số điện thoại (657) 246 9775 để lấy vé tham 
dự, để bảo trợ Tiệc Gây Quỹ hoặc để lấy them chi tiết về Tiệc Gây Quỹ cũng như về  
Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống kỳ 5. 
Xin thay mặt Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng cảm tạ sự ủng hộ và quan tâm của quý thân 
hữu hỗ trợ chúng tôi trong công việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật truyền thống Việt 
Nam tại hải ngoại.  Xin chúc quý thân hữu luôn vui mạnh. 
 
Thân quý, 
 
Luật sư, Dược sĩ Michelle Mai Nguyễn 
Phó Chủ Tịch Nội Vụ 
Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam 
Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng 
Trưởng Ban Tổ Chức Tiệc Gây Quỹ 
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