Hội Chợ Tết Xuân Mậu Tuất 2018.

Hội Chợ Tết Xuân Mậu Tuất với chủ đề “Thương Về Miền Trung” sẽ được Hội Người Việt
Toronto phối hợp với các Tôn giáo, Hội đoàn trong Cộng đồng tổ chức vào ngày Chủ Nhật 4
tháng 2, 2018 tại Hall 5, International Centre, 6900 Airport Road (địa điểm tổ chức HCT
trong ba năm qua). Kính mời quý vị tham gia qua các tiết mục sinh hoạt dưới đây.
Ghi Danh Chương Trình Văn Nghệ Hội Chợ Tết 2018.
Ban Văn Nghệ Hội Chợ Tết 2018 xin mời quý anh chị em ca sĩ, nghệ sĩ, các nhóm ca vũ nhạc
kịch, võ thuật, ảo thuật, xiếc, các Hội Sinh Viên Việt Nam, các Trường Việt Ngữ và quý vị có
những màn biểu diễn đặc biệt, có thể giúp vui cho đồng bào trong ngày Hội Chợ Tết Cộng Đồng
vui lòng liên lạc, hoặc gởi đề nghị về tiết mục đến Ban Văn Nghệ. Vì thời gian trình diễn văn
nghệ có giới hạn, Ban Văn Nghệ sẽ dành ưu tiên cho những tiết mục được luyện tập, ghi danh
sớm, có video clips và sức hấp dẫn thu hút khán giả. Hạn chót ghi danh: thứ Sáu 15 tháng 12,
2017.
Xin liên lạc: Nguyễn Thanh Khiết 647-916-5959, email: johnnguyencanada@gmail.com.
Mời quý vị ghi danh các gian hàng thực phẩm/giải khát, thương mại và hội đoàn.
1/ Thực Phẩm/Giải Khát:
Lệ phí: $800 cho gian hàng đầu tiên, thêm $500 cho mỗi gian hàng sau đó.
Để làm phong phú thêm gian hàng ẩm thực của Việt Nam, Ban Tổ Chức sẽ giảm 20% cho các
gian hàng thực phẩm ghi danh trước ngày 1 tháng 12, 2017. Xin liên lạc với anh Hùng tại
số 416-536-3611 hay email hung@vatoronto.ca
2/ Thương Mại:
Lệ phí: $400 / gian hàng, $700 cho hai gian hàng. $500/ gian hàng vị trí góc. Xin liên lạc chi Mỹ
Nhân tại số 416-636-8887 hay email “nhan@vatoronto.ca”
3/ Các Hội Đoàn Phi Lợi Nhuận:
Lệ phí: $125 / gian hàng. Xin liên lạc anh Long tại số 416-636-8887 hay
email “long@vatoronto.ca”
Hạn chót ghi danh cho tất các gian hàng là thứ Sáu, ngày 15 tháng 12, 2017.
Để tiện việc sắp xếp và chọn được vị trí tốt, xin quý vị vui lòng ghi danh sớm.

