Efter koncerten vil foreningen byde på snacks sammen med kunstnerne. Drikkevarer for egen regning.
Af pladshensyn har vi været nødt til at begrænse antallet af pladser til 300 siddepladser og 100 ståpladser.
Billetterne sælges efter ”først til mølle” princippet.
Siddepladser
Ståpladser

kr. 250,00
kr. 200,00

Billetter kan købes på følgende måde: Man indbetaler det rette beløb i Nordea Roskilde,
Reg. nr. 2290, kontonr. 6448435685, opgiver sin e-mail adresse, samt sender en e-mail til
koncert@davifo.dk med navn, adresse og telefonnummer og information om antal ønskede billetter.
Derefter vil man få tilsendt en e-mail med et unikt nummer, der gælder som billet.
Spørgsmål kan rettes til den særlige e-mailadresse: koncert@davifo.dk eller på tlf. 26 27 95 24
Støttebidrag ud over billetprisen modtages gerne til fordel for Landsindsamlingen Hospitaludstyr til Vietnam.
Se også www.davifo.dk

Dansk Vietnamesisk Forening præsenterer

Niels Lan Doky
Nguyen Quoc Trung
Thanh Lam m.ﬂ.

Dansk Vietnamesisk Forening
Nattergalevej 6, 1. sal
2400 København NV
Foreningen blev stiftet den 31 januar 1976. Foreningens formål er fremme af venskab og kulturel forståelse
mellem Danmark og Vietnam. Vi udgiver bladet VietNamAjour og afholder møder og arrangementer
for foreningens medlemmer og andre Vietnam-interesserede.
Vi står for landsindsamlingen ‘Hospitalsudstyr til Vietnam’ og for 3 udviklingsprojekter
indenfor sundhed, udvikling og rehabilitering af misbrugte børn, støttet af Danida.
Medlemskab: 195 kr årligt inkl. blad. 1 års prøvemedlemskab kr. 110

Hjælp børn i Vietnam
Støt vores indsamling til Børnehospital Nr. 1 i Ho Chi Minh byen, som også modtager de mest syge børn
fra de sydlige provinser. Hospitalet varetager desuden undervisningsopgaver om børnesygdomme
for provinshospitaler og sundhedsstationer i de sydlige provinser.

Send dit bidrag til Hospitalsudstyr til Vietnam
Giro: Reg nr. 1551 konto 7 00 84 30
Skattefradrag: Bidrag til indsamlingen kan trækkes fra på selvangivelsen, dogikke de første 500 kr. Det højeste beløb man i alt
kan fradrage er 6.400 kr. i 2005. I 2006 er beløbet 6.600 kr. for hver ægtefælle. Skattevæsenet kan forlange dokumentation.
Design: Nis Jensen

Lørdag den 1. juli kl. 20
i Pumpehuset
Studiestræde 52
Kbh. V.

Wishing Upon The Moon
Støttekoncert til fordel for
Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam
Niels Lan Doky · Nguyen Quoc Trung · Thanh Lam · Tung Duong
Ngo Thanh Hoa · Le Xuan Dieu · Nguyen Hoang Anh · Ho Hoai Anh
Nguyen Thanh Thuy · Nguyen Ngoc Quan · Xavier Desandre-Navarre · Mai Thang
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