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THÔNG BÁO 
Về buổi Tổng dượt chương trình văn nghệ chuẩn bị cho ngày Hôi Ngô Mùa 
Xuân 2010 Cựu Sinh Viên Luật Khoa Sàigòn Tòan Cầu tổ chức tại Houston, 

Texas, Hoa Kỳ từ ngày 2 đến  ngày 3-4-2010. 
 

Kính gửi: Quý Niên Trưởng, các bạn cựu sinh viên Luật khoa và quý thân hữu 
                     tham gia Ban Văn Nghệ Luật Khoa, 
 
        Trước hết một lần nữa,Ban Tổ Chức xin cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương tinh 
thần hợp tác đầy trách nhiệm của quý Niên Trưởng, các bạn cựu sinh viên và quý 
thân hữu cựu nữ sinh Gia Long, trong thời gian qua đã tích cực tham gia chương trình 
tập dượt văn nghệ hàng tháng, kể tứ tháng 10 năm 2009, để chuẩn bị cho ngày Hội 
Ngộ Mùa Xuân 2010 Cựu Sinh Viên Luật Khoa Sàigòn Tòan Cầu tổ chức tại 
Houston, Texas vào ngày 3 tháng 4 năm 2010 tới đây. 
      Thứ đến trân trọng kính mới Quý Niên trưởng, các bạn cựu sinh viên luật khoa và 
thân hữu vui lòng đến tham dự buổi Tổng dượt văn nghê cuối cùng  từ 2 Giờ đến 6  
Giờ Chiều Chủ Nhật 21  tháng 3 năm 2010 (thay vì 14-3-2010 như đã dự định trước 
đây) tại Hội quán Câu Lạc Bộ Nghệ Sĩ ở số 6918, Suite F, đường Wilcrest, 
Houston, Texas 77072, trong khu Nha Trang Mall, góc Wilcrest & Bellaire Blvd. 
       
       Xin được phép  lưu ý: Tất cả  mọi người tham gia mọi tiết mục: ca nhạc (đơn 
ca, song ca, đồng ca…), kịch, nhạc cảnh cần chuẩn bị trang phục, hóa trang y như 
buổi trình diễn thực thụ ngày 3-4-2010. Các tiết mục này sẽ được trình diễn theo 
đúng chương trình đã sọan thảo và thời lượng dự trù.  
        
      Vì các tiết mục trình diễn cho cả Chương Trình Văn Nghệ Chủ đề “Hòai Niệm-
Tri Ân” khá dài, Ban Tổ Chức ước mong mọi người đến tham dư đông đủ, đúng 
giờ để tránh sự chờ đợi và có thể kết thúc chương trình Tổng dượt văn nghệ  đúng 
như thời lượng đã dự liệu. 
      Trân trọng thông báo và kính mời, 
           Houston, ngày 7 -2 -2010      
              TM. Ban Tổ Chức 
            Trưởng Ban Văn Nghệ 
              
             Ls. Nguyễn Tiến Đạt 
      
 



 


