Giới thiệu Ban Việt Ngữ Đài SBS Úc Châu
Chào các bạn
Tớ là Phan Bá Bách học Luật từ chế độ 3 năm sang 4 năm, từ 1964 đến 1969 mới xong, về kinh
tế.
Lý do là sau năm thứ nhất, đi dạy học tại Văn Hiến về Lý Hóa, Thánh Mẫu Gia Định, Phan Sào
Nam về Anh Văn, ban đêm còn làm cho hãng Pacific Architecst Engineerings của Mẽo, nên rớt
lộp độp là phải rồi.
Các bạn ở năm thứ nhất Luật có Đào Ngọc Thụy, Hà Ngọc Phúc Lưu từ Chu Văn An, Phạm Văn
Hàm tức Hàm Râu chẳng biết giờ còn Hàm Râu Đẹp trai hay đẹp lão không đây và nhiều bạn
khác nữa.
Hiện mình vẫn còn là phát thanh viên cho Ban Việt Ngữ đài SBS Úc Châu, các bạn có thể vào
link nầy để thấy đài nầy chịu chơi khi phát thanh đến 74 ngôn ngữ, trong khi BBC chỉ có 45 và
VOA chỉ có con số 35 con dê mà thôi.
http://www.sbs.com.au/aboutus/our-story/
Trước khi về làm cho SBS từ năm 2001, mình đã làm cho BBC được 4 năm, lạnh quá nên vọt lẹ
về xứ con Kangaroo ấm áp hơn.
Về ban Việt Ngữ, mình là fulltime member mặc dù cũng như các bạn đều ở tuổi “thất thập cổ lai
hi” cả, thế nhưng nhiều người cho rằng giọng nói dường như chỉ độ 30 hay 40 cái xuân xanh mà
thôi, hèn chi thính giả cũng còn ái mộ.
Các bạn có thể vào link sau đây để nghe các chương trình tiếng Việt, xin nói thêm Việt Ngữ là
một trong 5 ngôn ngữ chính được phát thanh mỗi ngày 2 giờ, cùng với Hoa Ngữ – Quan Thoại
và Quảng Đông, Hy Lạp, Ả Rập.
http://www.sbs.com.au/vietnamese
hay vào facebook
https://www.facebook.com/SBSVietnamese/
Cuối tuần mình có cộng tác với báo Văn Nghệ Úc Châu từ năm 2003, tuần báo bán chạy nhất
nước Úc với 2 bài hàng tuần độ 15 trang, kiếm tiền xăng cũng đơ đỡ và không còn có thời giờ
nhàn rỗi.

Đây là tấm ảnh phát thanh ngoài trời Outside Broadcasting, mình đội nón xanh, kế bên là Trưởng
Ban Quốc Vinh cựu nhân viên BBC và Tuyết Lê, một bạn phát thanh viên.
Hy vọng các bạn sẽ nhận ra “nhan sắc “ của mình, sau những năm mài đũng quần ở trường Luật.
Thân án chào các bạn và cảm ơn Đào Ngọc Thụy làm cầu nối với các bạn.
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