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Tường trình về buổi họp mặt Tất Niên Ái hữu
Công Chánh tại Miền Nam California

Hợp ca Ly Rượu Mừng do các chị Ái Hữu Công Chánh và nhóm Quỳnh Hoa trình bày

Trần Đức Thuần
Địa điểm: Nhà Hàng Golden Sea Seafood
Restaurant, số 9802 Katella Ave, Anaheim
CA 92804
Lúc: 11.00 sáng ngày Chủ Nhật 12 tháng 1
năm 2020.

tháng vừa qua. Trong khi chờ đợi một số anh
chị tuy ở Nam Cali nhưng cư ngụ tại những
khu vực xa như Simi Valley, San Bernadino,
Ventura ... lái xe đến cũng mất hơn một tiếng
nên quý anh, quý chị đang hiện diện tha hồ có
thì giờ để hàn huyên tâm sự.

B

uổi họp mặt Tất Niên cho các Ái Hữu
Công Chánh và Thân Hữu đã được anh
Nguyễn Minh Trì và phu nhân là chị Quỳnh
Hoa tổ chức một cách hết sức trọng thể nhưng
không kém phần vui tươi và thân mật trong
không khí tưng bừng chào đón mùa xuân
Canh Tý sắp đến.

Đúng 12 giờ trưa, sau khi khoảng 14
bàn tiệc đã đông đủ khách hiện diện, anh
Nguyễn Minh Trì đại diện ban tổ chức ngỏ lời
chúc mừng đến toàn thể anh chị em tham dự
và đồng thời tuyên bố khai mạc buổi họp mặt
Tất Niên của Ái Hữu Công Chánh vùng Nam
Cali.

Khoảng 11:00 am các anh chị ái hữu đã
lũ lượt đến, chào hỏi, tay bắt mặt mừng như
đã lâu không gặp mặc dù một số quý anh chị
cũng đã gặp nhau trong kỳ họp mặt hàng

Sau nghĩ lễ chào quốc kỳ VNCH và Hoa
Kỳ cùng một phút mặc niệm, ban tổ chúc đã
mời toàn thể quý chị Ái Hữu Công Chánh cùng
bạn hợp ca Nhóm Quỳnh Hoa với các tà áo dài
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thướt tha lên sân khấu mở đầu với bản nhạc
“Ly Rượu Mừng” của Nhạc Sĩ Phạm Đình
Chương. Bài hát đã làm rộn lên bầu không khí
mừng xuân trong nhà hàng và gây xúc động
đến mọi quan khách tham dự. Vì bài hát đã
nhắc nhở đến những ngày còn ở quê nhà , cứ
vào cuối năm, người người chỉ mơ ước có
được một mùa xuân thanh bình không tiếng
súng.

Khung cảnh trước giờ khai mạc và lời phát biểu của
anh Nguyễn Minh Trì mở đầu cho tiệc Tất Niên Ái
Hữu Công Chánh.

Tưởng cũng nên nhắc qua là phần văn
nghệ trong cuộc họp mặt Tất Niên này ngoài
các Ái Hữu Công Chánh còn có sự hiện diện
của các hội đoàn như Bưởi - ChuVăn An, Câu
Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và nhóm hợp ca Quỳnh
Hoa, chính vì thế chương trình văn nghệ rất
phong phú, đa dạng và nhiều tiết mục độc đáo.
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Sau phần hợp ca của quý chị Ái Hữu
Công Chánh, nhóm tam ca AVT của hội Bưởi Chu Văn An với áo dài khăn đóng và nhạc khí
cổ truyền cũng lên giúp vui với bài hát “Đi Chợ
Tết”, bài hát thật vui nhộn với những câu bông
đùa dí dỏm khiến ai cũng bật cười và gợi nhớ
đến ban AVT năm xưa trên màn ảnh truyền
hình của đài Sài Gòn vào những năm đầu thập
niên 1970. Tiếp đó đến màn ra mắt của Câu
Lac Bộ Tình Nghệ Sĩ với khoảng hơn một chục
ca sĩ tài hoa, liên tục trình bày rất nhiều bản
nhạc về mùa xuân thật xuất sắc.

Ban AVT Bưởi - Chu Văn An và nhóm Câu Lạc Bộ
Tình Nghệ Sĩ

Chương trình còn sôi động hơn khi
chuyển qua màn trình diễn áo dài của nhóm
thân hữu Quỳnh Hoa trong những bộ áo dài đủ
màu sặc sỡ với chiếc khăn vấn cổ truyền được
mọi người tán thưởng nhiệt liệt.
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Chị Quỳnh Hoa sau đó đã xuất hiện
trong bản tình ca "Mưa Trên Xứ Huế" với lời ca
thật thiết tha cùng với sự phụ họa của ban vũ
VietCam.
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và thật đặc sắc, chương trình tạm nghỉ để nhà
hàng cắt bánh mừng xuân trước khi chuyển
qua phần khiêu vũ.

Anh chị Nguyễn Xuân Phong với bản Đêm Đông và
phần cắt bánh Mừng Xuân
Phần trình diễn áo dài và chị Quỳnh Hoa với bản
Mưa Trên Phố Huế cùng với sự phụ họa ban vũ
VietCam

Cũng để đóng góp cho chương trình
văn nghệ, anh chị Ái Hữu Nguyễn Xuân Phong
& Kim Thanh lên sân khấu góp vui với bản
nhạc tiền chiến “Đêm Đông” của Nguyễn Văn
Thương một cách xuất sắc. Ngoài ra cũng phải
kể đến phần trình diễn của một số em thiếu nhi
với những bản nhạc quê hương thật nồng ấm.
Sau hơn hai tiếng văn nghệ phong phú

Phần cắt bánh vừa chấm dứt, ban nhạc
và các ca sĩ của nhóm Quỳnh Hoa kêu gọi tất
cả các ái hữu ra sàn nhảy với những bài khiêu
vũ thật sôi động. Phải xin gắn một huy chương
vàng cho anh chị Ái Văn đã nhiệt liệt hưởng
ứng lời kêu gọi và có những bước nhảy hết
sức chuyên nghiệp.
Chương trình họp mặt chấm dứt lúc
3:30 chiều trong sự tiếc nuối của các Ái Hữu
và Thân Hữu.
Trần Đức Thuần

Nhân dịp Xuân Canh Tý, Ban Phụ Trách LT AHCC kính chúc quý Thầy Cô, quý
Ái Hữu Tiền Bối, cùng quý Ái Hữu và Thân Hữu một Năm Mới An Khang, Thinh
Vượng và May Mắn.

