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(Baohatinh.vn) - Chiều 25/10, tại Trung tâm Văn
hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh, Sở VH-TT&DL tổ chức buổi giới
intentionally
thiệu bộ phim “Loan, phượng hoàng tái sinh” và cuốn sách “Loan - Từ cuộc đời của con chim phượng
hoàng” của nhà văn Isabelle Muler. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng tới dự và tặng hoa chúc
mừng tác giả.
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Cùng dự có Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Dương Tất Thắng

Phát biểu tại buổi giới thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng nhấn mạnh buổi giới thiệu bộ phim “Loan,
phượng hoàng tái sinh” và cuốn sách “Loan - Từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng” của nhà văn Isabelle
Muler là một trong chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ giữa Việt Nam và CHLB
Đức sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Đẹp ng
hoa tigô

Ngắm h
máy flyc

Ngôi ch
mảnh đờ

DU LỊCH

“Cuộc c
Hà Tĩnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng mong bà Isabelle Muler tiếp tục đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam

Mong rằng, qua cuốn sách và bộ phim về cuộc đời của bà Loan - một người phụ nữ Việt Nam kiên cường sẽ là
cầu nối văn hóa giữa hai dân tộc Việt Nam - Đức.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng, bà Isabelle Muler sẽ tiếp tục đồng hành với thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và thế
hệ trẻ Hà Tĩnh nói riêng, truyền cảm hứng, nỗ lực vươn lên trong học tập, như những gì quỹ “Loan” đã làm tại các
tỉnh Tây Bắc trong thời gian qua.
Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cũng chúc mừng ê-kíp đã làm nên bộ phim: “Loan – Phượng
hoàng tái sinh”.
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng tặng hoa và ảnh lưu niệm về Ngã ba Đồng Lộc cho bà Isabelle Muler

Đáp lại lời chúc mừng của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, bà Isabelle Muler bày tỏ lòng biết ơn đến bà Trương Mỹ Hoa nguyên Phó Chủ tịch nước - người đầu tiên dẫn dắt bà trở về Việt Nam; cảm ơn UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng các sở,
ban, ngành đã tạo điều kiện giúp đỡ bà rất nhiều trong quá trình tìm về quê mẹ Hà Tĩnh.

Nhà văn Isabelle Muler cảm ơn UBND tỉnh đã tạo điều kiện để bà tìm về quê hương Hà Tĩnh

Ngay sau lễ ra mắt, khoảng 600 khán giả tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã được thưởng thức

bộ phim tài liệu: “Loan – phượng hoàng tái sinh".
Phim do Đài truyền hình TP HCM sản xuất với kết cấu 3 tập, thời lượng 60 phút.

Khán giả tập trung theo dõi bộ phim: “Loan – phượng hoàng tái sinh"

Được biết, trong những năm trở về Việt Nam, bà Muler đã thực hiện 20 dự án khuyến học giúp đỡ trẻ em nghèo
một số tỉnh như Hà Giang, Bắc Giang...
Trong chuyến về thăm Hà Tĩnh lần này, bà đã khảo sát một số trường học ở huyện Hương Khê và sắp tới sẽ có kế
hoạch để thực hiện dự án khuyến học cho trẻ em nghèo Hà Tĩnh.

Cũng tại buổi giới thiệu, khán giả đã có những phút giây giao lưu, trò chuyện cùng nhà văn Isabelle Muler, nguyên Phó
Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và đoàn làm phim

Bà Isabelle Muler là nhà văn nổi tiếng của Đức. Bà có mẹ là Đậu Thị Cúc, người ở xã Thạch Đài
(Thạch Hà). Bà Cúc sinh vào đầu thế kỷ XX, chạy trốn những hủ tục thời thực dân nửa phong
kiến, lưu lạc ra Hải Phòng rồi theo chồng sang Pháp. Sau những lần vượt qua sinh tử, bà Cúc đổi
tên thành Loan. Cuộc đời của Loan từ lúc sinh ra cho đến những biến động sau này đã được cô
con gái út Isabelle kể lại qua cuốn sách “Loan - từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng”.
Cuốn sách đã được dịch và xuất bản tại Việt Nam. Gần đây, đạo diễn Nguyễn Hoàng và nhà biên
kịch Trầm Hương (HTV) lấy cảm hứng từ cuốn sách để thực hiện bộ phim tài liệu “Loan - Phượng
hoàng tái sinh”. Bộ phim đã thực hiện ở Hà Tĩnh và một số nơi khác vào từ đầu tháng 2/2019.

TAG:

Tác giả “Loan, từ cuộc đời của một con chim Phượng Hoàng” và hành trình đi tìm
nguồn cội ở Hà Tĩnh
Một người phụ nữ sinh ra ở Hà Tĩnh và sống ở Pháp; một người phụ nữ Pháp có gốc gác Hà Tĩnh, sống ở
Đức, quen biết nhau qua sự kết nối của một cuốn sách.

Độc đáo cuốn sách “Loan - Từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng”
Một người bạn thiếu thời từ Hà Tĩnh sang Paris mang tặng tôi cuốn sách “Loan - Từ cuộc đời của một con
chim phượng hoàng” của chị Isabelle Muller, một phụ nữ Pháp gốc Việt, sống ở Đức. Tôi đã đọc một mạch
suốt cả đêm không ngủ cuốn sách dày 400 trang.
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Tục treo quan tài trên vách đá ở Philippines

Bảo tồn giá trị di sản hát văn, hầu đồng phù hợp thuần
phong mỹ tục

30 thanh đồng, cung văn cả nước tham gia Liên hoan Thực
hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại Hà Tĩnh

Thiếu nhi Hà Tĩnh gửi thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”
qua hơn 21 nghìn bức tranh

Đi nhẹ nói khẽ và chống ồn cho khu dân cư ở đất nước Mặt
trời mọc

Những lẵng hoa đẹp “mê hồn” ở Hà Tĩnh trong ngày 20/10

Đưa rác vào nhà - câu chuyện ý thức nhìn từ Nhật Bản

Những phong tục kỳ quái ở các nước trên thế giới

Ghé thăm Yên Lạc - ngôi chùa cổ nơi cửa biển

Hà Tĩnh triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia
đình”

Những điều đặc biệt ở quốc gia giàu có bậc nhất thế giới
Tiểu phẩm hội thi “Sống vui - sống khỏe” hấp dẫn các cụ
cao niên
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