
GALINA SHOW 

1. LỜI RU ÂU LẠC 
Thời kỳ hồng hoang-truyền thuyết Lạc Long Quân 

và Âu Cơ đƣợc xem là thủy tổ của ngƣời Việt. 

2. HOA NÚI 
Vẻ đẹp của các cô gái dân tộc Thái - những bông 

hoa của núi rừng Tây Bắc. 

3. KHÈN TÌNH 
Tiếng khèn gọi bạn tình - âm nhạc dân gian của 

ngƣời H’Mông 

4. THỜI TRANG TÂY BẮC 

Bộ sƣu tập thời trang các dân tộc thiểu số Tây Bắc-

hoa văn, màu sắc rực rỡ, thể hiện sự phong phú, đa 

dạng - những bông hoa muôn màu sắc điểm tô cho 

núi rừng Tây Bắc hung vĩ. 

5. NÉT TRÙ 

Hà Nội 36 phố phƣờng, phố Khâm Thiên còn vang 

vọng ngàn năm, tiếng hát làm say mê hồn ngƣời, 

tiếng tom, chat tạc vào kí ức, hình ảnh ca nƣơng làm 

điên đảo thế nhân. 

6. ĐÀO LIỄU 

Phận Đào Liễu thủy chung son sắt,gƣơng ngƣời xƣa 

còn sáng mãi, song hành cùng truyền thống yêu 

nƣớc, đất nƣớc trải qua bao cuộc trinh chiến, Liễu 

Đào em vẫn thủ tiết chờ chồng. 

7. NHỊP THỞ HƢƠNG GIANG 

Ca ngợi tình yêu lƣa đôi, xuôi dòng Hƣơng giang 

thơ mộng, hòa nhip cung lễ hội, trên nền nhac “Hầu 

Văn” làn điệu nổi tiếng cung đình Huế. 

8. THỜI TRANG ÁO DÀI - HOA 

CỦA BIỂN 

Dựa trên ý tƣởng “Muối” bộ sƣu tập áo dài miền 

trung, đã khắc họa đậm nét văn hóa biển, trong cái 

mặn mòi gió biển, nắng dát cát vàng, oằn mình vì 

thiên tai, địch họa, vẫn dâng cho cuộc sống những 

bông hoa “Muối” tinh khôi. 

9. CHĂM  

Thành phố biển Nha Trang đƣợc nữ thần PONAGA 

sáng tạo nên, cùng cây trầm hƣơng đƣợc bảo hộ, ẩn 

hiện tỏa hƣơng thơm khắp thế gian. 

10. TRUYỀN LỬA 

Thần lửa nung đỏ những giọt đồng, thành không 

gian văn hóa cồng chiêng. Ngọn lửa thiêng cứ cháy 

và lan toả truyền từ đời này sang đời khác. 

11.HẠT VÀNG 

Sông nƣớc nam bộ nuôi dƣỡng Hạt Vàng “Ngọc 

thực”, làm nên văn hóa Nam Bộ, nét đặc trƣng, 

riêng biệt, trong cái chung văn hóa lúa nƣớc Ngƣời 

Việt. 

12. HOA SEN 

“Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” - hoa sen –

Quốc Hoa Việt Nam, niềm tự hào của một dân tộc 

có chủ quyền. 

 


