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Kính gửi toàn thể quý hội viên và thân hữu của Câu Lạc Bộ Sách Nhà Việt Nam, 

Lá thư này được gửi đến quý hội viên và thân hữu, trước hết là để cảm tạ quý vị đã 
sắp xếp thì giờ đến tham dự 11 kỳ họp mặt hàng tháng của Book Club, suốt gần một 
năm qua. Chính nhờ sự hiện diện của quý vị mà Book Club đã duy trì được sinh hoạt 
đều đặn theo mục tiêu từ buổi đầu, là tạo một môi trường gặp gỡ và đối thoại giữa 
những người yêu sách và thích đọc sách tiếng Việt, để chúng ta có dịp hội ngộ, đàm 
đạo trong không khí thân tình cởi mở, cùng nhau cập nhật tin tức về sách báo mới, 
cũng như có dịp trao đổi ý kiến về các tác phẩm được giới thiệu bởi chính tác giả hoặc 
bởi các nhà xuất bản tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. 

Qua lá thư này, chúng tôi xin phép thông báo cùng quý vị một chút thay đổi trong 
chương trình sinh hoạt định kỳ của Book Club. Lý do thay đổi: Đối với người Việt tỵ 
nạn, Tháng Tư năm 2015 là thời điểm đánh dấu 40 năm lưu lạc nơi xứ người; và riêng 
đối với nhóm điều hành Nhà Việt Nam, cũng là một thời điểm đáng ghi nhớ, vì Tháng 
Tư năm 2015 đánh dấu đúng 15 năm hoạt động của Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ 
Thuật Vùng Hoa Thịnh Đốn và của Tủ Sách Tiếng Quê Hƣơng. 

Với thời điểm đặc biệt như vậy, thay vì mời quý vị đến với sinh hoạt Book Club vào 
ngày Thứ Bảy đầu tháng như thường lê, nhóm điều hành Nhà Việt Nam xin trân trọng 
kính mời quý vị đến với một sinh hoạt mang nhiều ý nghĩa: 

CHƢƠNG TRÌNH VĂN THƠ NHẠC "TIẾNG QUÊ HƢƠNG" 

- Ngày: Thứ Bảy, 11 tháng 4 năm 2015. 

- Giờ:    Từ 2 giờ đến 5 giờ chiều. 

- Tại:    James Lee Community Center 

       2855 Annandale Road, Falls Church, Virginia 22042 

Chúng tôi ước mong quý hội viên và thân hữu Book Club Nhà Việt Nam sẽ sắp xếp 
thì giờ đến tham dự buổi sinh hoạt nói trên, trước hết là để thưởng thức một chương 
trình văn nghệ đặc sắc, với Những Ca Khúc Đầy Tình Tự Quê Hƣơng qua tiếng hát 
trầm ấm được nhiều người mến mộ, của Ca sĩ ANH DŨNG (đến từ California). 

Chúng tôi ước mong được tái ngộ quý hội viên và thân hữu Book Club Nhà Việt 
Nam tại buổi sinh hoạt nói trên, để quý vị cùng nhóm chủ trương Tủ Sách Tiếng Quê 
Hƣơng ôn lại chặng đường 15 năm hoạt động (2000-2015) với 67 ấn phẩm đã phát 
hành, để Tiếng Quê Hƣơng giới thiệu những cuốn sách mới xuất bản hoặc tái bản, và 
để nhóm Tin Sách hân hạnh gửi tặng quý vị Nguyệt san Tin Sách số 12 (tháng 4 
năm 2015, ấn bản đặc biệt 20 trang, in màu trên giấy láng). 

Chúng tôi mạn phép đính kèm Thư Mời này, tờ flyer của CHƢƠNG TRÌNH VĂN 
THƠ NHẠC "TIẾNG QUÊ HƢƠNG" với các số điện thoại liên lạc Ban Tổ Chức, và xin 
hẹn gặp quý vị tại địa điểm và ngày giờ nói trên. Chân thành cám ơn quý vị. 

 

* Liên lạc email: tiengquehuongbookclub.gmail.com. 


