Tin vui kết quả “Hội diễn văn nghệ truyền thống
Trường Đại học Cần Thơ năm 2010”

ĐÊM CỦA NIỀM VUI VÀ TỰ HÀO…

Đêm công diễn văn nghệ 21/05/2010 lại là một kỉ niệm đáng nhớ cho tất cả những ai mang
trong mình cái tên “CÔNG NGHỆ SINH HỌC”.

Không có thể dùng một từ ngữ hay một câu nói nào để diễn tả hết được niềm vui và tự hào của
chúng tôi khi vinh dự lãnh giải 3 toàn đoàn trong “Hội diễn văn nghệ truyền thống trường Đại
học Cần Thơ năm 2010” vừa qua.

Đến với hội diễn chúng tôi là một đơn vị nhỏ, thiếu về con người lẫn vật chất. Thành công của
chương trình với: 2 giải vàng cho thể loại ca múa và múa, 1 giải bạc đơn ca, 1 giải C song ca
và 1 giải đặc biệt cho ca khúc hát về Bác hay nhất, đó chính là thành quả lao động đáng kể của
một tập thể nhỏ nhưng có những con người biết đoàn kết, phấn đấu và nhất là mang trong
mình một nhiệt huyết cháy bỏng.

Gắn liền với thành công đó là một sự khổ luyện không mệt mỏi hơn 1 tháng trời với bao nhiêu
là công việc của gần 50 cá nhân, nó gắn liền với mồ hôi, những giọt nước mắt và sự nhiệt tình
của những con người thầm lặng.

Tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các bạn, lời cảm ơn chân thành của mình đến quý Thầy
Cô trong Viện, các anh chị hướng dẫn, những bạn diễn viên, đội hậu cần của chúng ta. Các bạn
rất xứng đáng với những gì đạt được, mong mọi người sẽ cố gắng và tiếp tục thể hiện được
mình. Tôi hãnh diện và tự hào nói với bất cứ ai tôi là “CÔNG NGHỆ SINH HỌC”. Hẹn gặp
lại các bạn trong hội diễn văn nghệ truyền thống năm 2011.
Tin và bài: Nguyễn Quang Vinh CNSH K32 (đội văn nghệ Viện CNSH)

