
Và sau đó khi trang mở ra, di chuyển chuột 
xuống dưới các ô

Hoặc tìm hiểu phần dưới trang.

Mỗi thể loại đều có các đường dẫn đến chương 
trình video và chương trình phát thanh để quý vị 
thưởng thức.

Hãy xem trang bên của tờ quảng cáo này để 
biết một số ví dụ về những gì quý vị có thể 
thưởng thức.

www.seniorsonline.vic.gov.au/festival

Hoặc di chuyển chuột xuống phía dưới trang cho 
đến khi thấy nút màu xanh dương:

Lễ hội Người cao niên Victoria được Tái dựng
Chúng tôi tự hào đưa ra các chương trình đặc 
biệt để mọi người thưởng thức trực tuyến, có 
thêm các buổi biểu diễn mới mỗi tháng cho đến 
tận tháng 12 năm 2021.

Chúng tôi hào hứng thực hiện các chương trình 
sáng tạo này để thể hiện tính liên tục, sự lạc quan 
đối với tương lai, các kiến thức truyền từ thế 
hệ này sang thế hệ khác, và niềm vui biểu diễn 
thuần tuý.

Cách xem và nghe các chương trình 
video và chương trình phát thanh về 
Lễ hội Người cao niên Victoria
Tất cả các chương trình này đều có thể tìm 
thấy tại trang mạng Người cao niên Trực tuyến 
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Khi quý vị vào đó, hoặc: nhấn vào phần này 
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Loạt chương trình về Đa dạng Văn hoá

David Marama cùng với các vị khách 
là Fem Belling và Rolf Koren

Mối liên hệ kỳ diệu giữa ba nghệ sĩ 
vượt quá mức thông thường, và kết 
hợp các kỹ thuật bộ gõ bằng giọng.

Djoliba Rattler Quarter - nhạc có 
nguồn cảm hứng từ Tây Phi

Giọng hát tuyệt hay của Aboubacar, 
cùng với tiếng đàn ghi-ta của anh và 
nhạc cụ giống như đàn hạc Tây Phi, 
Ngoni, sẽ cuốn hút sự chú ý của quý vị 
khi lời hát của anh kể các câu chuyện 
về cuộc đời, sự mất mát, niềm vui và 
nỗi buồn.

Loạt chương trình Biểu diễn Thuần tuý Trong loạt chương trình Hội thoại

Elizabeth Chong và Teresa Duddy

Câu chuyện tuyệt vời về mối quan hệ 
giữa bà và cháu, ngập tràn tình yêu 
sáng tạo và khiếu hài hước chung  
vui vẻ.

Loạt chương trình Kịch  
trên Đài phát thanh

Điều bí ẩn của Chiếc Xe ngựa Hai 
bánh (Mystery of a Hansom Cab)

Lần đầu tiên được công bố vào năm 
1886, tác phẩm ‘Điều bí ẩn của Chiếc 
Xe ngựa Hai bánh’ của Fergus Hume là 
cuốn tiểu thuyết trinh thám thịnh hành 
đầu tiên và bán chạy nhất trên thế giới 
của Úc.

Loạt chương trình Liên  
hoan trên Đài

Ian Braybook của Đài 88fm giới thiệu 
Andrew Durant và STARS

Andrew Durant là ca sĩ và nhạc sĩ tài 
ba, và vào cuối những năm 1970, anh 
là thành viên ban nhạc ’STARS’ có sự 
nghiệp lâu dài. Thật đáng tiếc là anh 
qua đời vì bệnh ung thư vào năm 1979 
khi mới 26 tuổi. Chủ đề chương trình 
này là Andrew, buổi hoà tấu và ban 
nhạc STARS bị tan vỡ sau khi Durant 
qua đời và đã tái lập thành công 40 
năm sau, lúc đã ngoài 60 tuổi.

Loạt chương trình Nghệ sĩ trong 
phòng thu

Arun Munoz - Ống kính Khiêu vũ

Arun Munoz là nhà nhiếp ảnh tự do, 
người Chi-lê, được đào tạo về khiêu 
vũ và vũ đạo. Kiến thức văn hoá và sự 
hiểu biết về con người của anh đã tạo 
nên những tác phẩm nhiếp ảnh kỳ diệu 
và rõ nét.
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