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Vở Nhạc Kịch Song Ngữ Mang Đậm Nét Văn Hóa Việt Nam Sẽ Được Trình Diễn Trên 

Sân Khấu Ngoài Trời Miller Outdoor Theater 
 

Năm 2013 này là năm đánh dấu kỷ niệm lần thứ 90 thành lập sân khấu ngoài trời Miller 

Outdoor Theater, và cũng là lần đầu tiên một vở nhạc kịch song ngữ tiêu biểu cho nền Văn 

Hóa Việt Nam sẽ được trình diễn trên sân khấu Miller Outdoor Theater vào ngày Thứ Bảy 

17 tháng 8, 2013 và Chúa Nhật 18 tháng 8, 2013. 

 

Một tác phẩm song ngữ Anh Việt đầy tính cách sáng tạo đã được Hội Đồng Tư Vấn Sân 

Khấu Ngoài Trời Miller Outdoor Theater tuyển chọn để trình bày là nhạc kịch Tale of Kieu, 

đã từng được lưu diễn tại Houston và Dallas trong những năm 2010 và 2011 và cũng đã 

được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt. Tác Giả Nhạc Kịch kiêm Giám Đốc Nghệ Thuật, 

Ông Burton Wolfe, và các thành phần nghệ sĩ rất vinh hạnh và phấn khởi khi được cơ hội 

trình diễn lần này và hứa hẹn sẽ mang đến khán giả một vở nhạc kịch với dàn nhạc phụ họa, 

đội ngũ vũ đạo và võ thuật vĩ đại và điêu luyện, cũng như dàn dựng phối cảnh và âm thanh 

đầy giá trị nghệ thuật. 

 

Miller Outdoor Theater là một sân khấu ngoài trời của Thành Phố Houston thường tổ chức 

các buổi biểu diễn chuyên nghiệp mang màu sắc văn hóa và miễn phí cho công chúng. Vở 

Nhạc Kịch The Tale of Kieu của công ty sản xuất phi lợi nhuận 501 (c) 3 World 

Performances, Inc. rất phù hợp với tôn chỉ của sân khấu ngoài trời Miller Outdoor Theater 

trên nhiều phương diện như sáng tạo và thực hiện những tác phẩm đa dạng nhằm mục đích 

tôn vinh mọi nền văn hóa toàn cầu, với sự trợ lực của nghệ sĩ địa phương cũng như nghệ sĩ 

quốc tế. 

 

Giám Đốc Nghệ Thuật Burton Wolfe nói rằng: "Nhờ Miller Outdoor Theater có nhiều 

phương tiện nghệ thuật tân tiến nhất, cùng với ban quản trị điều hành tận tâm và chuyên 

nghiệp - nên chúng tôi hiện nay sẽ có thêm cơ hội sáng tạo một buổi trình diễn nhạc kịch 

Tale of Kieu phong phú hơn trước”.  Các màn biểu diễn trên Sân Khấu Miller sẽ tận dụng 

các kỹ thuật tân tiến trong lãnh vực thiết kế hoạt hình và phối cảnh. Và cũng vì nhà hát sẽ 

phát vé miễn phí cho công chúng, khán giả mọi sắc tộc của thành phố (trên 14,000 người 

trong hai kỳ biểu diễn) sẽ được thưởng thức vở nhạc kịch The Tale of Kieu phóng tác dựa 

trên tác phẩm văn học bất hủ 200 năm về trước của Đại Thi Hào Nguyễn Du.  

 

Sự hiện diện của Shi Xing Hao Shaolin Kung Fu Academy (Trường Võ Thuật Thiếu Lâm 

Shi Xing Hao) và đoàn vũ công từ Oriental Arts Education Center (Trung Tâm Giáo Dục 

Nghệ Thuật Á Đông) trong chương trình sẽ mang lại nhiều hào hứng.  Ông Wolfe tin rằng 

The Tale of Kieu không những sẽ giúp vui, mà còn giúp khán giả hiểu biết thêm về cộng 

đồng Việt tại Houston và di sản văn hóa phong phú của cộng đồng này. 
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Buổi trình diễn The Tale of Kiều 2013 được tài trợ một phần bởi thành phố Houston qua 
Ban Cố Vấn Nhà Hát Miller.  Khoản tài trợ của Miller đòi hỏi công ty sản xuất phải huy 
động vốn tương xứng để hổ trợ cho việc  Phát Vé Miễn Phí. Buổi gây quỹ "Kieu 
Celebration", sẽ diễn ra một tuần trước ngày biểu diễn vào ngày thứ Sáu, mồng 9 tháng 8, 
2013 tại Nhà Hàng Kim Sơn (10603 Bellaire Boulevard). Các nghệ sĩ và diễn viên của The 
Tale of Kieu sẽ có mặt để giúp vui trong một bữa ăn tối thịnh soạn, với phần bán đấu giá im 
lặng, khiêu vũ và nhiều tiết mục vui chơi khác... Ngoài ra, những người tham dự đêm gây 
quỹ này sẽ được nhận vé chỗ ngồi VIP trong những đêm diễn vở The Tale of Kieu, do đó 
họ sẽ không bị mất thời giờ xếp hàng lấy vé tại quầy vé của Miller Outdoor Theater từ 
10:30 giờ sáng đến 1 giờ trưa ngày trình diễn. Ngoài ra, quý khán giả tham dự "Kieu 
Celebration" còn góp phần cho một nguyên nhân chính đáng vì một phần tiền thu được sẽ 
được quyên tặng cho BPSOS và Chương Trình Chống Nạn Buôn Người, có liên quan đến 
c ố t  t r u y ệ n  c ủ a  V ở  N h ạ c  K ị c h  T h e  T a l e  o f  K i e u . 
 
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc công ty sản xuất World Performances, Inc. Tiếng 
Anh gọi số: 832-552-5115; tiếng Việt gọi số: 281-433-3358. Email: 
worldwidestage@gmail.com hoặc truy cập vào các trang mạng của tác phẩm: 
www.taleofkieu.com; www.truyenkieu.net; hoặc www.worldperformancesinc.org. 


