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East West Players Công Diễn Lần Đầu Vở Kịch Christmas In Hanoi - Giáng Sinh Tại Hà Nội,
Diễn Xuất Từ Ngày 13-2 Tới Ngày 10-3-2013
East West Players (EWP), nhà hát Mỹ-Á hàng đầu quốc gia, tiếp tục đợt kỷ niệm lần thứ 47 Ngày
Thành lập nhà hát, với chủ đề Spirited Away (Vùng đất Linh hồn), sẽ công diễn lần đầu tiên vở kịch
CHRISTMAS IN HANOI của tác giả Eddie Borey và đạo diễn Jeff Liu. Vở kịch có sự góp mặt của
Joseph Daugherty (đã từng tham gia các phim Brothers &amp; Sisters, Young &amp; The Restless,
Days of Our Lives, Voices From Okinawa), Elyse Dinh (đã từng tham gia các phim Spider-Man 2,
Heartland), Michael Krawic (đã từng tham gia các phim The X-Files, Bloodsport 4, Star Trek),
Elizabeth Liang (đã từng tham gia các phim The West Wing, Crimes of the Heart, The Clean House)
và Long Nguyen (đã từng tham gia các phim Seven Psychopaths, Journey From the Fall, CSI:NY).
“CHRISTMAS IN HANOI đề cập đến những trãi nghiệm trong đời sống đa quốc gia và xuyên quốc
gia, dưới cái nhìn của một người Mỹ gốc Á Châu, với đề tài chung về gia đình và ảnh hưởng của
chiến tranh,” Giám đốc nghệ thuật Tim Dang của EWP cho biết. “Chúng tôi cảm thấy vô cùng hào
hứng khi đưa tác phẩm của Eddie lên sân khấu.”
CHRISTMAS IN HANOI nói về một chuyến trở về
Việt Nam lần đầu tiên sau chiến tranh của một gia đình mang nhiều sắc tộc khác nhau. Một năm sau
ngày người mẹ mang đầy nghị lực của họ qua đời, hai chị em Winnie và Lou cùng cha của họ là một
người Ái Nhĩ Lan theo đạo công giáo, và người ông Việt Nam tìm về nguồn cội của mình. Bất kể là
họ có trân trọng quá khứ của mình hay chối bỏ nó, họ vẫn bị ám ảnh bởi những hồn ma bóng quế
của gia đình mình và những bóng ma của lịch sử Việt Nam lâu đời.
Bích chương của
Christmas in Hanoi. CHRISTMAS IN HANOI thắng giải East West Players Face trong cuộc thi Future
Playwriting Competition (Thi Kịch bản Tương lai), chú trọng vào khai thác đề tài thực tế của một
nước Mỹ đa văn hóa dưới cái nhìn của người Mỹ gốc Á Châu.Eddie Borey lớn lên trong một gia đình
mang ba dòng máu Việt Nam, Ái Nhĩ Lan và Mỹ. Trong năm năm vừa qua, Borey kiếm sống bằng
nghề viết kịch bản với sự cộng tác của người anh em trai của anh, Chris, chuyên về thể loại truyện
kinh dị và giả tưởng. Riêng mình anh, anh đã có một truyện kinh dị được phát hành trên chương
trình podcast (truyền thông kỹ thuật số) Pseudopod, và hiện đang viết một series (loạt) truyện kinh
dị tại Los Angeles.
Cùng hợp tác sản xuất còn có ¬¬The Vietnamese American Arts &amp; Letters
Association (VAALA) và Multiracial Americans of Southern California (MASC). Ngân quỹ để thực hiện
CHRISTMAS IN HANOI được tài trợ bởi the National Endowment for the Arts (Quỹ Hỗ trợ Nghệ thuật
Quốc gia). Ngoài ra còn có sự tài trợ của City of Los Angeles Cultural Affairs Department, Ban kiểm
soát (Board of Supervisors) của The Los Angeles County thông qua the Los Angeles County Arts
Commission, California Community Foundation, James Irvine Foundation, Ralph M. Parsons
Foundation, Shubert Foundation, và Southern California Edison.
Tất cả các buổi diễn CHRISTMAS
IN HANOI sẽ được thực hiện tại nhà hát David Henry Hwang tại Union Center for the Arts, địa chỉ
120 Judge John Aiso St., Los Angeles, CA 90012. Vở kịch diễn bằng tiếng Anh.
Các buổi Tổng
duyệt thực hiện từ ngày 7-9 Tháng hai vào lúc 8 giờ tối, và 10 Tháng Hai lúc 2 giờ chiều.
CHRISTMAS IN HANOI khai diễn vào ngày 13 Tháng Hai và kết thúc vào ngày Chủ nhật 10 Tháng
Ba. Đêm khai mạc sẽ có chiêu đãi cocktail trước giờ diễn và tiệc nhẹ sau buổi diễn cùng với dàn diễn
viên và sáng tạo nghệ thuật. Các buổi diễn sẽ vào các ngày Thứ Tư, Thứ năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy,
lúc 8 giờ tối, và Chủ nhật lúc 2 giờ chiều. Buổi trình diễn Pay-What-You-Can (tiền vé tùy khán giả)
sẽ vào ngày Thứ Năm 14 Tháng Hai, vào lúc 8 giờ tối. Đêm Community vào ngày Thứ Tư, 20 Tháng
Hai. Tọa đàm sau Buổi diễn sẽ được tổ chức ngày Chủ nhật, 24 Tháng Hai. Giá vé chung từ $26-36.
Vé xem buổi tổng dợt là $21, $16 cho sinh viên. Giá vé đêm khai mạc là $60 cho tất cả các hạng
ghế. Vé hiện đang có bán. Nếu quý vị cần mua vé hoặc cần biết thêm thông tin, vui lòng gọi East
West Players số (213) 625-7000 hoặc vào xem trang mạng www.eastwestplayers.org. Quý vị cao
niên (senior), học sinh và mua vé theo nhóm sẽ được giảm giá. Ngày giờ và chi tiết có thể thay đổi.
http://vietbao.com/D_1-2_2-104_3-104_4-203977/

