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THÔNG BÁO SỐ 4
Kính gởi Quý Đồng Hương
Vietnam Film Club trân trọng thông báo
Nhân kỷ niệm ba năm ngày thành lập Vietnam Film Club, chúng tôi sẽ phổ
biến trên Youtube một bộ phim tài liệu gồm nhiều tập.
Tập 1 sẽ là Vụ Án Nhân Văn Giai Phẩm đã xảy ra vào thập niên 1950 tại
miền Bắc Việt Nam. Các tập còn lại sẽ lần lượt xuất hiện trên Youtube cho
đến tập cuối cùng. Sau đó, Vietnam Film Club sẽ chính thức phát hành rộng
rãi bộ phim tài liệu này bằng DVD.
Xin mời Qúy Đồng Hương dành chút thì giờ xem cuốn phim này theo Link
dưới đây.
(Video về Vụ Án Nhân Văn Giai Phẩm)
http://www.youtube.com/watch?v=c4zat5-E-J4

(Phỏng vấn nhà văn Thụy Khuê về Phong Trào Nhân Văn Giai Phẩm)
http://www.youtube.com/watch?v=gYwHNRN3lIY (Preview)
Chúng tôi cũng chờ đợi với lòng biết ơn Qúy Đồng Hương sẽ xây dựng cho
bộ phim, bằng cách cung cấp thêm tài liệu, giới thiệu thêm nhân chứng, hoặc
chỉ ra những sai sót về nội dung, tài liệu, kỹ thuật, để khi chính thức phát
hành, cuốn phim đạt được tính xác thực, hy vọng làm nguồn tài liệu nghiên
cứu cho các thế hệ đi sau.
Cũng như hai cuốn phim tài liệu đã phát hành Hồn Việt Quốc Kỳ Quốc Ca
Việt Nam và The Soul of Vietnam, The Vietnamese National Flag and
Anthem, được Đồng Hương khắp nơi đón nhận nồng nhiệt, bộ phim này
cũng sẽ là tổng hợp những đóng góp của người Việt Hải Ngoại, nhằm làm
sáng tỏ những sự kiện lịch sử đã bị bóp méo, xuyên tạc hay được tô vẽ sai
sự thật.

Mọi đóng góp xây dựng cho bộ phim này, xin Quý Đồng Hương liên lạc:
vietnamfilmclub@aol.com
Điện thoai: 703-971-9178
Trân trọng thông báo và cảm tạ Qúy Đồng Hương
Vietnam Film Club

