
Dự án BIG "US" kính mời quí vị trong cộng đồng tị nạn Houston hợp tác lãnh đạo việc xây dựng 
một chương trình văn nghệ qui mô để chia xẻ với toàn bộ cộng đồng Houston.Quí vị sẽ có cơ 
hội làm việc với các nghệ sĩ tại Houston như kịch sĩ Troy Scheid, kịch sĩ Rachel Dickson, nghệ 
sĩ Neda Khan, vũ sư  Sophia Torres. Chương trình văn nghệ dự trù vào tháng 3 năm 2019. 
 Chúng tôi hoan nghênh sự tham dự của quí vị cùng gia đình và bạn bè.
 
- Đừng ngại nếu quý vị chưa từng tham gia biểu diễn văn nghệ vì đây sẽ là cơ hội để quý vị trải 
nghiệm.
- Chúng tôi hoan nghênh mọi lứa tuổi (Trẻ em có thể cùng tham gia với phụ huynh hoặc giáo 
viên.)
- Chúng tôi hoan nghênh cả những tình nguyện viên không phải người tị nạn.
- Vui lòng cho chúng tôi biết trước nếu quý vị có kinh nghiệm biểu diễn văn nghệ; có khả năng 
về nhảy múa, biểu diễn âm nhạc, diễn kịch, hay nghệ thuật thị giác.
 
THỜI GIAN DIỄN TẬP

Thảo luận và Diễn tập: Chủ đề buổi biểu diễn sẽ do chính BẠN chọn và muốn thảo luận.
- Thời gian: Các buổi diễn tập sẽ được lên lịch vào thời điểm tốt nhất cho bạn.
- Địa điểm: Hầu hết các buổi diễn tập sẽ diễn ra trong khu vực Gulfton.
- Hai buổi tập sau đây là bắt buộc:

     Thứ Năm, ngày 7 tháng 3, từ 5 - 8 giờ chiều
     Thứ Sáu, ngày 8 tháng 3, từ 5 - 9 p.m. (Buổi biểu diễn chỉ dành cho khách mời)
 
Biểu diễn chính thức:

- Thời gian: Thứ bảy, ngày 9 tháng 3, biểu diễn lúc 2:30 chiều VÀ 7:30 chiều

- Địa điểm: Tất cả các sự kiện vào ngày 7, 8 và 9 tháng 3 sẽ diễn ra tại Southwest Multi-Service 
Center, 6400 High Star Dr., Houston, TX 77074.
 
Chi phí hỗ trợ (Dành cho đối tượng từ 16 tuổi trở lên): 200 đô la cho mỗi người từ 16 tuổi trở 
lên khi tham gia buổi biểu diễn cuối cùng. Quý vị phải cam kết tham gia tất cả các buổi diễn 
tập và biểu diễn theo lịch trình để nhận được phí hỗ trợ này. Phí sẽ được thanh toán bằng séc 
vào ngày biểu diễn cuối cùng.
 
Nếu quan tâm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt! (Hạn chót là ngày 1 
tháng 2 năm 2019.)

Thông tin liên lạc: Troy Scheid 

(Liên lạc qua điện thoại/tin nhắn/WhatsApp): 713-208-0574
Email: troy@brave-little.com Website: www.thebigUSproject.com

 مشروع "نحن" الكبير
Arte por todos nosotros 
關於我們的偉⼤項⽬ 
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