Về cầu ngói Thanh Toàn, đi chợ quê ngày
hội
( Thứ bảy 30/04/2016 |

Phiên chợ “Chợ quê ngày hội” bên cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy
Thanh, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) mô tả một cách sinh
động không khí của phiên chợ xưa.

Khung cảnh đẹp đẽ, nên thơ trong phiên chợ quê tại cầu ngói Thanh Toàn
Phiên chợ phong phú với các hoạt cảnh mua, bán, trưng bày, giới thiệu
các mặt hàng nông sản, thủ công mĩ nghệ, sành sứ...
Ngoài ra, du khách còn được xem trình diễn các thao tác sản xuất nông
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; trình diễn các nông lâm ngư cụ có mặt trong
đời sống của người thôn quê; trình diễn các hoạt động sản xuất như chằm
nón, đan lát, giã gạo; trình diễn các trò chơi dân gian như bài chòi, bịt mắt
đập om, chọi gà, vượt cầu khỉ…Đặc biệt, vào các đêm diễn ra phiên chợ
quê còn có các buổi giao lưu văn nghệ, thơ ca, hò vè đậm chất dân gian.
Đến với phiên chợ quê dân dã này, du khách còn được thưởng thức nhiều
món ăn độc đáo, truyền thống Huế như các loại bánh, các loại chè, bún bò,
bánh canh…được bán tại các chòi tranh rất mộc mạc.
Chất xưa dân dã chợ quê được tái hiện hấp dẫn trong phiên chợ quê ngày
hội tại cầu ngói Thanh Toàn thu hút hàng ngàn lượt khách đổ về tham
quan và vui chơi. Phiên chợ được mở từ ngày 30.4 đến ngày 4.5. Vào dịp
Festival Huế hay lễ tết, phiên chợ cũng được mở để du khách và người
dân địa phương cùng vui chơi.

Hội bài chòi, một trò chơi dân gian được người dân nơi đây ưa chuộng

Bài chòi thu hút đông đảo người chơi

Hội đua ghe ngay trên sông có cầu ngói Thanh Toàn bắc ngang

Hội chọi gà thu hút đông đảo người xem

Trò chơi đập om được các bạn trẻ yêu thích

Du khách có thể xem trình diễn và trải nghiệm việc giã gạo

Đan nón lá

Hay xem những nông cụ trong nhà trưng bày

Chợ quê bán những vật phẩm quê, đặc biệt là đồ đan lát, đồ thủ công
truyền thống

Hay những đồ chơi dân gian

Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức ẩm thực vùng đất cố đô

Phiên chợ được trang trí công phu

Sắc màu rực rỡ trong lễ tổng duyệt
Festival Huế 2016
( Thứ năm 28/04/2016 )

Lễ hội Huế năm nay có sự tham gia của đại diện các quốc gia ở 5
châu lục, nhằm chứng tỏ tinh thần hội nhập và kế thừa truyền thống
văn hóa ở vùng đất kinh kỳ xưa.
Tối 27/4, UBND tỉnh phối hợp với ban tổ chức tổng duyệt lần cuối để
chuẩn bị cho tuần lễ văn hóa Festival Huế năm 2016. Chương trình nghệ
thuật khai mạc Festival Huế 2016 sẽ diễn ra tại sân khấu Quảng trường
Ngọ Môn - Kỳ Đài (TP Huế) vào lúc 20h ngày 29/4.

Ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế , cho biết
chủ đề festival năm nay có chủ đề 710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân -Thừa
Thiên Huế; Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là các chương trình nghệ thuật đều tái hiện
các nền văn hóa 3 miền. Trong ảnh là tiết mục biểu diễn trang phục áo dài
nón lá của phụ nữ Việt Nam.

"Chương trình Festival Huế được tổ chức chính là sự minh chứng cho sự
thành công mà Huế đã đạt được trong việc phục hồi các công trình kiến
trúc của quá khứ, cùng với việc sống lại các truyền thống văn hoá trước
đây" , ông Dung chia sẻ.

Một màn biểu diễn các bài dân ca Bắc Bộ t rong tuần lễ văn hóa Festival
Huế 2016.

"Sẽ có rất nhiều câu chuyện văn hóa truyền thống được thể hiện qua ngôn
ngữ nghệ thuật và chuyển tải lên sân khấu của Festival Huế. Đây là cơ hội
để thúc đẩy ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế phát triển, đồng thời là
cơ hội để quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế",
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nói.

Theo ban tổ chức, Festival Huế năm 2016 có sự tham gia của các quốc
gia ở cả 5 châu lục như: Pháp, Bỉ, Nga, Anh, Đan Mạch, Ba Lan, Maroc,
Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Israel, Sri Lanka, Australia, Mỹ,
Mexico, Chile, Colombia...

Ngoài việc huy động tối đa lực lượng nghệ sĩ biểu diễn của địa phương từ
nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế, Ca kịch Huế, Học viện Âm nhạc Huế,
Festival Huế 2016 tiếp tục có sự tham gia biểu diễn của các đoàn nghệ
thuật đặc sắc trong cả nước: Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long - Hà Nội,
Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc - Thái Nguyên, Nhà hát Ca múa nhạc
Dân tộc Bông Sen - TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn Xiếc Việt Nam...

Ngoài việc tái hiện các tiết mục nghệ thuật truyền thống, ban tổ chức cũng
lồng ghép các chương trình văn hóa nghệ thuật đương đại để thu hút giới
trẻ đến với lễ hội.

Ông Dung nhận xét, mặc dù tỉnh Thừa Thiên Huế là một vùng đất mang
đậm nét văn hóa phong kiến cổ xưa, trong quá trình hội nhập, việc kế thừa
truyền thống và hòa nhập với những nét mới, hiện đại của các nền văn
hóa tiên tiến luôn được đề cao.

Một tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ Trung Quốc.
Festival Huế 2016 khai mạc tối 29/4 và kéo dài đến ngày 3/5 với các hoạt
động như: Chương trình nghệ thuật Khai mạc; Lễ Tế Giao; Đêm Hoàng
Cung; Chương trình giới thiệu Tinh hoa nghệ thuật truyền thống Huế;
Ngày hội Phật Giáo Huế và Lễ hội Đèn Quảng Chiếu; Chương trình nghệ
thuật của các đoàn trong nước và quốc tế; Lễ hội đường phố“Di sản và
sắc màu văn hóa các nước Đông Á - Mỹ Latin”; Lễ hội “Hương Xưa làng
Cổ” (tại làng cổ Phước Tích - Huyện Phong Điền); Lễ hội “Chợ quê ngày
hội” (tại Cầu Ngói Thanh Toàn - Thị xã Hương Thủy); Chương trình Âm
nhạc Trịnh Công Sơn;

Chương trình áo dài “Rực rỡ Kinh kỳ”; .Ngoài ra, còn có các sự kiện,
chương trình hưởng ứng Festival, các chương trình xã hội hóa, các hoạt
động văn hóa cộng đồng: Liên hoan “Ẩm thực Quốc tế”,Hội chợ “Thương
mại Quốc tế Festival Huế 2016”, Festival Khoa học Huế 2016 "Thành tựu
y học với sức khỏe cộng đồng"; Chương trình nhạc Rock, Festival Thơ
Huế; Liên hoan “Sắc màu tuổi thơ” của thiếu nhi Huế, Lễ hội Đua thuyền
truyền thống trên sông Hương, Lễ hội Diều Huế và trưng bày Diều, Lễ
hội Bia…
Đoàn Nguyên - Ngọc Minh
Quốc phục của người phụ nữ Việt Nam.
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