
TRỐNG HỘI NON SÔNG 

Tiết mục “Trống hội non sông” mở ra không khí hào hùng, linh thiêng kết nối giữa tâm linh và hiện thực. 

Trống hội thể hiện sự quyền uy của cung đình, sự thịnh trị của đất nước. 

 

 
 

TRUYỀN THUYẾT ÂU CƠ, LẠC LONG QUÂN 

Truyền thuyết Việt Nam: Vua Lạc Long Quân (thuộc dòng dõi Rồng) lấy nàng Âu Cơ (thuộc dòng dõi 

Tiên), sinh ra 100 người con. Sau đó, Mẹ dắt 50 con lên núi, Cha đưa 50 con xuống biển. Từ đó, dòng 

giống Việt phát triển sau này tới muôn phương. Huyền sử này là tiềm thức của dân tộc Việt, là di bảo 

thiêng liêng, là giá trị tinh thần của dân tộc do bao đời kết tinh. Và là linh hồn của lịch sử nước Việt. Hãy 

cùng chúng tôi trở lại với nơi huyền thoại bắt đầu. 

 

 
 



HUẾ ÂM SẮC HOÀNG CUNG 

Tiết mục sẽ giới thiệu đến du khách vẻ đẹp lộng lẫy và hoành tráng của cung Vua, phủ Chúa trong trang 

phục triều đình nhà Nguyễn của lễ hội cung đình Huế. Thông qua tiết mục truyền tải đến công chúng hình 

ảnh chân thực và ấn tượng với các trang phục gấm vóc hoàng tộc của vua chúa, hoàng hậu và các trang 

phục của triều Nguyễn dưới thời phong kiến. 

 

 
 

MÚA VŨ PHIẾN 

Điệu múa Vũ Phiến thường được trình diễn trong những buổi yến tiệc của Hoàng gia. 

 

 



DÂNG RƯỢU 

Xen lẫn trong tiết mục cung đình Huế là múa dâng rượu - nghi thức dâng rượu trong cung đình triều 

Nguyễn xưa. 

 

 
 

MÚA LUYỆN BINH CHÚC THỌ 
Biểu diễn võ thuật cổ truyền xuất phát từ kinh thành Huế dưới thời vua Tự Đức, được lưu truyền qua các 

thế hệ. Những đường quyền cước, đòn thế, kỹ thuật chiến đấu kẻ thù, điêu luyện trong sử dụng binh đao 

kiếm pháp, tượng trưng cho sự bền vững, tinh thần gan cường, bất khuất, sự thịnh trị của đất nước giúp du 

khách khám phá nét đặc trưng tinh hoa võ thuật cổ truyền Việt Nam. 

 

 
 



MÚA CHÉN 

Múa Chén – một trong những cung điệu múa trong kho tàng nghệ thuật cung đình Huế, hòa 

quyện trong làn điệu Chầu Văn – dân ca Huế. Tiết mục sẽ đưa du khách đến với kỹ thuật sử dụng 

múa chén điêu luyện – một trong những loại hình nghệ thuật đang được quan tâm, bảo tồn chỉ có 

duy nhất trong kho tàng văn hóa nghệ thuật Huế. 

 

 
 

CHỢ QUÊ 

Hoạt cảnh chợ xưa sẽ đưa du khách khám phá những nét mộc mạc, hiền hòa, dung dị, thấm 

đượm tình người qua các nét sinh hoạt văn hóa dân. Áo dài xưa - tiết mục được dàn dựng lại một 

hoạt cảnh chợ xưa của người Huế trong những bộ trang phục áo dài giản dị nhưng rất thanh nhã, 

thấm đượm tình người trong nét sinh hoạt văn hóa dân gian xưa của bộ sưu tập áo dài thập niên 

20 – 30 của thế kỷ 20. 

 

 



MÚA SEN 
Sen – một loài quốc hoa của Việt Nam. Tiết mục được thể hiện bằng ngôn ngữ múa nghệ thuật truyền 

thống kết hợp đương đại, hoa sen tượng trưng cho sự tinh khiết, vẹn toàn cả sắc lẫn hương. Hoa sen đã trở 

thành biểu tượng cho vẻ đẹp thánh thiện sáng ngời, cũng như vẻ đẹp tâm linh và văn hóa dân tộc Việt 

Nam, được thể hiện qua các điệu múa uyển chuyển của các cô gái như những đóa sen. Tiết mục sẽ đưa du 

khách lắng đọng trong không gian văn hóa nghệ thuật thuần Việt. 

 

 
 

MÚA GIẤC MƠ TRƯA 
Giấc mơ trưa... điệu múa mộc mạc dân gian về hình ảnh con người, văn hóa Việt. 

 

 



 

ÁO DÀI NỮ SINH 

Giới thiệu đến du khách về một đồng phục nổi tiếng của nữ sinh Huế từ thời vua Đồng Khánh, 

vùng đất kinh kỳ của Cố Đô Huế. Ngôi trường mang tên vị vua Đồng Khánh đã luôn nổi tiếng 

với học sinh hiếu học và vẻ đẹp tuyệt vời những nữ sinh duyên dáng thướt tha, e ấp và thanh lịch 

trong những chiếc áo dài trắng thanh khiết, tinh khôi mỗi buổi đến trường. 

 

 
 

ĐÁM CƯỚI TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT 

Miêu tả một cách sinh động hoạt cảnh cưới truyền thống, sự trịnh trọng của người Việt trong lễ 

cưới ngày xưa. Đám cưới truyền thống tôn vinh lễ giáo, nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. 

 

 
 



 

 

AO DAI SHOW 

Áo dài là trang phục truyền thống của người Việt Nam. Áo dài mang hơi thở văn hóa qua từng 

thời đại. Trang nhã, thướt tha, quý phái biểu tượng nét đẹp của người Việt Nam từ xưa đến nay. 

Chương trình Áo Dài Show là một chủ đề nhất quán và câu chuyển kể về áo dài theo sự hình 

thành của văn hóa truyền thống Việt Nam từ cung đình đến dân gian, giao thoa giữa văn hóa và 

hiện đại. Trải qua nhiều thập niên, áo dài vẫn giữ cho mình nhiều nét tinh túy trong các mẫu thiết 

kế, mang nhiều tính sáng tạo, tinh hoa trong các mẫu thiết kế của các nhà tạo mẫu thiết kế nổi 

tiếng của Việt Nam. Tất cả sẽ thể hiện trong chương trình đặc sắc của Áo Dài Show.  

 

 
 

 
 

“Áo dài Việt Nam – Tự hào truyền thống Việt – Ngàn năm hương sắc” 


