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Tet Celebration
Saturday, January 25, 2014

9:30 AM - 2:30 PM (Tet Festival) 
6:30 PM - 11:00 PM (Talent Show Final and Concert)

NC State Fairgrounds, Kerr Scott Building
1025 Blue Ridge Rd, Raleigh, NC 27607

 
The Vietnamese American Association of Raleigh cordially invites you to its 2014 Tet Celebration at the 
Kerr Scott Building (NC State Fairgrounds) on Saturday, January 25 from 9:30 AM to 11:00 PM.
 
Tet Festival admission is $5; free admission for children under age 10 and seniors over age 70.  This 
revenue will help defray the $10,000 in expenses for the facility rental and sound/lighting systems, among 
other items.
 
This year’s program includes three new items: Talent Show with cash prizes, Fashion Show by 
professional designer Zankhna, and Academic Achievement Award to recognize our very best 
Vietnamese American students.

The program also includes the Tet Ceremony, dragon dance, musical and dance performances, and 
martial arts demonstrations.  Numerous community organizations will sell Vietnamese food and other 
items throughout the day.
 
The evening program includes a Concert featuring two famous singers, Trịnh Lam of Paris by Night 
and Triệu Minh of Vân Sơn Productions, accompanied by the Midnight Jammers Band.
 
The concert ticket is $35 per person if purchased in advance at one of the locations listed below or before 
2:00 PM at the Tet Festival.  The $35 cost includes admission to the Tet Festival, thus providing all-day 
access to both the morning and evening programs.  The concert ticket price at the door is $40.

Concert tickets can be purchased in advance at the following locations:

Kim Anh Oriental Market Quê Hương Oriental Market Princess Nail Supply                     
Mady Nail Supply Taste of Vietnamese Cuisine                 Pho Super 9

 
For more information, please call or text 919-578-3322 or email contact@VietRaleigh.org.
 
Join us in sharing the joy of the New Year – the Year of the Horse – and help us preserve the sacred 
traditions of the Tet Festival for future generations.
 
Your presence at the Tet Celebration will be a great honor for the Vietnamese Community.
 

Nguyễn Huyền

The Vietnamese American Association of Raleigh – http://VietRaleigh.org
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L  M ng Xuân Giáp Ng  2014ễ ừ ọ
Thứ bảy, ngày 25 tháng 1 năm 2014

Hội Chợ từ 9:30 sáng đến 2:30 chiều 
Chung Kết Talent Show & Dạ Vũ từ 6:30 chiều đến 11:00 đêm

NC State Fairgrounds, Kerr Scott Building
1025 Blue Ridge Rd, Raleigh, NC 27607

 
 
Cộng Đồng Người Việt tại Raleigh và các Vùng Phụ Cận trân trọng kính mời quý vị tham dự Lễ Mừng 
Xuân Giáp Ngọ 2014, tổ chức tại NC State Fairgrounds, Kerr Scott Building, 1025 Blue Ridge Rd, Raleigh, 
NC 27607, vào ngày thứ bảy, 25 tháng 1 năm 2014, từ 9 giờ 30 sáng đến 11:00 giờ đêm.
 
Vé vào cửa $5.00; trẻ em dưới 10 tuổi và quý vị cao niên trên 70 vào cửa miễn phí. Tiền vé vào cửa giúp 
Cộng Đồng trang trải một phần chi phí thuê chỗ và các chi phí khác hơn $10,000.
 
Ngoài phần nghi lễ, nhạc xuân, vũ, biểu diễn võ thuật, múa lân, triển lãm, lì xì, trò chơi cho trẻ em, 
Chương trình Hội Chợ Tết năm nay còn có thêm ba tiết mục mới lạ: thi đua văn nghệ, giải thưởng cho 
học sinh giỏi, và trình diễn thời trang. Thức ăn cổ truyền ngày Tết và các món hương vị quê hương sẽ 
bày bán tại các gian hàng.
 
Tiếp theo chương trình Hội Chợ Tết là phần Chung Kết Thi Đua Văn Nghệ và Dạ Vũ Xuân từ 6 giờ 30 chiều 
đến 11 giờ đêm. Dạ Vũ Xuân hứa hẹn nhiều giờ phút sôi động với sự góp mặt của nam ca sĩ đẹp trai Trịnh 
Lam từ trung tâm Thuý Nga, nữ ca sĩ Triệu Minh, giọng ca nóng bỏng hàng đầu của Trung Tâm Vân Sơn, 
và ban nhạc sống động Midnight Jammers. 
 
Vé Dạ Vũ là $35 mỗi vé nếu mua trước tại các tiệm dưới đây hoặc mua trước 2 giờ chiều tại Hội Chợ Tết.   
Quý vị mua trước vé Dạ Vũ sẽ được tặng một vé dự Hội Chợ Tết.   Vé Dạ Vũ mua tại cửa là $40.

Vé Dạ Vũ có thể mua trước tại các địa điểm sau đây:

Kim Anh Oriental Market Quê Hương Oriental Market Princess Nail Supply                     
Mady Nail Supply Taste of Vietnamese Cuisine                 Pho Super 9

 
Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc với Cộng Đồng tại số (919) 578-3322 (điện thoại hoặc tin nhắn) 
hoặc qua điện thư tại contact@VietRaleigh.org. 
  
Tham dự Hội Chợ Tết là một cơ hội để gặp gỡ đồng hương và là một đóng góp thiết thực vào việc bảo vệ 
truyền thống văn hóa Việt Nam cho các thế hệ tương lai.
 
Sự hiện diện của quý vị là một hãnh diện và niềm hân hoan lớn lao cho Cộng Đồng Việt Nam tại Raleigh 
và các vùng phụ cận.
 
Chủ Tịch Cộng Đồng

Nguyễn Huyền
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