Thông báo Tiệc Tân Niên Messengers of Love với nhạc sĩ Nguyễn Đạt
Kính mời quý vị tới chung vui với Messengers of Love trong bữa tiệc trưa mừng xuân
cùng thưởng thức chương trình nhạc thính phòng trình diễn tây ban cầm của nhạc sĩ tài ba
Nguyễn Đạt đến từ California.
Chương trình được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn trên đường Bellaire, vào lúc 12:00 giờ
tới 2:30 trưa, vào ngày Chủ Nhật 24 tháng 2.
Giá vé ủng hộ chỉ có $25 gồm có ăn trưa điểm sấm, nhạc thính phòng, văn nghệ, và sổ số
đầu xuân.
Xin được giới thiệu đôi dòng về người nhạc sĩ khiếm thị nhưng tài ba và dễ thương
này. Nhạc sĩ Nguyễn Đạt sinh ra ở Sàigòn vào năm 1970. Anh bị khiếm thị bẩm sinh và
mồ côi từ khi năm tuổi, đã phải cùng em gái sống lây lất ở trên hè phố Sàigòn trước khi
anh được một người nhạc sĩ cũng bị mù mang về nuôi và dậy nhạc. Anh qua Mỹ theo
diện AmeriAsian vào năm 1991. Anh đã vươn lên và chiến thắng hòan cảnh, để đạt được
những thành quả về âm nhạc đáng khâm phục như sau:
- Anh đã đỗ bằng cử nhân khoa biểu diễn tây ban cầm tại đại học Fullerton, CA
- Đã đoạt giải Vô địch độc tấu tây ban cầm California 1999
- Được vinh danh trên tạp chí nổi tiếng Reader Digest
- Là thành viên của ban nhạc Rock Bayadera, California
- Được nhiều bằng khen thưởng và vinh danh tại nhiều buổi hòa tấu nhạc tại miền
nam California, vùng Orange county như Philharmonic Society Youth Orchestra, Los
Angeles' Dorothy Chandler Pavilion.
Anh cũng là một vị thiền sư và đã sáng tác từ cảm xúc của anh những bài nhạc rất “thiền”
và đầy ý nghĩa như “Gã điên trên đồi hoang”, “Angel with a Golden Heart” ... Anh là
thành viên và là bạn thân của các anh chị em trong hội Messengers of Love, đã đóng góp
tài năng của anh trong những buổi gây quỹ giúp các em mồ côi tại Việt Nam của hội,
trong đó có các em tại trường mù “Bừng Sáng”, nơi chính anh đã được nuôi dưỡng và
dậy dỗ bởi người thầy khiếm thị. Anh cũng có một tổ chức từ thiện do chính anh sáng
lập để giúp đỡ các em mù tại Việt Nam có hoàn cảnh như anh.
Xin mời quý vị đến để ủng hộ nhạc sĩ tài ba này và để thưởng thức tài nghệ trình diễn tây
ban cầm xuất sắc qua những bài nhạc nổi tiếng như Hòn Vọng Phu của Việt Nam, cho tới
những bài nhạc nổi tiếng Hoa Kỳ như Black Magic woman của Santana, cùng những điệu
nhạc Tây Ban Nha Flamingo vui nhộn.
Để biết thêm chi tiết, mua vé, đặt bàn, bảo trợ, xin liên lạc Messengers of Love tại số điện
thọai 832-539-2444, hoặc email: info@messengersoflove.com
Mọi đóng góp, giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Messengers of Love (hoặc Sứ Giả Tình
Yêu), P.O. Box 590936, Houston, TX 77259
Messengers of Love xin trân trọng kính mời!
Messengers of Love là một hội từ thiện 501c(3) chuyên giúp đỡ các em bé mồ côi và trẻ
em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại
Việt Nam và Cambodia. Website: www.messengersoflove.com, www.sugiatinhyeu.com

