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Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật Vùng Hoa Thịnh Đốn chân thành cảm tạ quý 
hội viên và thân hữu đã đến tham dự các buổi Họp Mặt Câu Lạc Bộ Sách tức Book 
Club Nhà Việt Nam kể từ tháng 4 năm 2014. Chính nhờ sự hiện diện của quý vị mà 
Book Club đã duy trì được sinh hoạt đều đặn, nhằm 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 
thường xuyên hội ngộ, đàm đạo trong không khí thân tình cởi mở, cũng như cập nhật 
tin tức và trao đổi ý kiến về các ấn phẩm mới xuất bản hoặc sắp xuất bản. 

Tiếp tục chương trình sinh hoạt mỗi tháng, nhóm điều hành Câu Lạc Bộ Sách xin 
kính mời quý vị đến với buổi Họp Mặt Book Club kỳ 16 (tháng 7-2015): 

- Ngày: Thứ Bảy, 18 tháng 7 năm 2015 

- Giờ:    Từ 3 giờ đến 5 giờ chiều 

- Tại:    Nhà Việt Nam, 308 Hillwood Avenue, L.1, Falls Church, VA 22046. 

Buổi họp mặt kỳ này của chúng ta sẽ mang một sắc thái khá đặc biệt, vì được dành 
để thực hiện một trong những mục tiêu mà chính chúng ta - hội viên và thân hữu Book 
Club Nhà Việt Nam - đã cùng nhau vạch ra từ buổi đầu, đó là: "Nối một nhịp cầu giữa 
hai thế hệ qua sinh hoạt văn chương, văn hóa, nghệ thuật". 

Trong tinh thần đó, chương trình Book Club tháng 7 sẽ bao gồm phần giới thiệu 
những tác phẩm của một nhà văn/họa sĩ trẻ, và giới thiệu hai nhóm sinh hoạt quy tụ các 
thanh niên nam nữ trong lứa tuổi 20 tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn: 

- Anh Hoàng Vi Kha, sinh năm 1970, hiện nay là hiệu trưởng Trường Việt Ngữ 
Thăng Long và là một thành viên nhóm chủ trương nhà xuất bản VietToon. Anh đã xuất 
bản 3 tập truyện ngắn, 1 tập thơ, 1 hồi ký "Hành Trình Tìm Tự Do", và là tác giả 5 tập 
Truyện Tranh Thiếu Nhi, 2 bộ tranh "Việt Nam Tinh Hoa" gồm 112 bức họa các anh 
hùng liệt nữ và danh nhân trong lịch sử, và nhiều Tranh Cổ Động để góp phần đẩy 
mạnh phong trào đấu tranh đòi Tự do Dân chủ cho Việt Nam cũng như phát huy tinh 
thần yêu nước chống ngoại xâm (như hình bìa cuốn phim "Thảm Họa Bắc Thuộc"). 

- Nhóm VietToon với các bộ truyện tranh song ngữ dành cho thiếu nhi: "Việt Nam 
Anh Hùng", "Rồng Nam Tiên Mai", "An Dương Vương", "Phù Đổng Thiên Vương"... 

- Nhóm Tinh Hoa Nước Việt, gồm các bạn trẻ ở lứa tuổi 20, sẽ giới thiệu các hoạt 
cảnh lịch sử từ 3 chương trình Tinh Hoa Nước Việt đã thực hiện năm 2012, 2013, 2014, 
và giới thiệu chương trình Tinh Hoa Nước Việt sắp tới - cuối tháng 9 năm 2015. 

Xin kính mời quý Anh Chị xem thêm hai tài liệu đính kèm Thư Mời, và ước mong 
được đón nhận thật nhiều ý kiến đóng góp của quý Anh Chị trong buổi Họp Mặt kỳ này, 
để giúp đẩy mạnh các sinh hoạt của thế hệ trẻ đang tiếp nối con đường của cha anh 
trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. 

Một lần nữa, xin hẹn tái ngộ tại buổi Book Club kỳ 16, và kính mời quý Anh Chị vào 
thăm trang mạng Nhà Việt Nam (www.vnlac.org) để theo dõi các bài tường thuật và 
hình ảnh sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Sách Nhà Việt Nam cũng như đọc đầy đủ nội 
dung các số Tin Sách đã phát hành (từ 1 đến 13). 

* Liên lạc email: tiengquehuongbookclub.gmail.com 

 


