Chương trình Kỷ niệm sinh nhật Nữ hoàng Anh Elizabeth II
Nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và những người bạn Anh Quốc đang
sinh sống và làm việc tại đây, Hội Việt – Anh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức
chương trình Kỷ niệm sinh nhật Nữ hoàng Anh Elizabeth II tại Hội trường Tòa nhà
Hữu nghị vào ngày 13 tháng 06 vừa qua. Đến với chương trình này, , nhóm sinh
viên Khoa Ngữ văn Anh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố
Hồ Chí Minh đã vinh dự đóng góp cho chương trình một vở kịch tái hiện những
giai đoạn quan trong cuộc đời của vua Henry VIII.
Henry VIII là vị vua nổi tiếng trong lịch sử nước Anh, người đã tách Giáo hội Anh
ra khỏi Giáo hội Công giáo Rôma vì cuộc hôn nhân lần thứ hai. Ông còn được
người đời biết đến qua 6 cuộc hôn nhân đầy tranh cãi trong suốt quãng thời gian trị
vì. Qua vở kịch, khán giả được chứng kiến những mối tình của vua Henry VIII,
đồng thời hiểu hơn về những thăng trầm trong cuộc sống của ông.
Tuy thời gian chuẩn bị, tập luyện cho vở kịch không nhiều nhưng nhóm kịch đã
thành công trong việc lựa chọn những kênh giao tiếp thông tin hiệu quả, phân chia
công việc phù hợp với khả năng và thời gian của mọi người. Các thành viên đều có
tinh thần trách nhiệm cao, tự học thoại trước và sắp xếp công việc riêng để dành
thời gian tập dượt cùng cả nhóm. Tất cả các bạn đã đầu tư nhiều công sức, tâm
huyết và luôn giữ thái độ làm việc nghiêm túc đối với vở kịch.
Bên cạnh đó, nhóm kịch còn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ thầy cô và bạn bè.
Nhóm xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô trong Khoa đã luôn đồng hành,
góp ý để hoàn thiện vở kịch, dành thời gian đến xem và cổ vũ tinh thần, cũng như
đến những người bạn đã nhiệt tình hỗ trợ cho nhóm kịch trong suốt quá trình chuẩn
bị.
Nỗ lực của thầy cô và các bạn đã được đền đáp khi vở kịch nhận được nhiều lời
khen ngợi từ các vị khách mời và Ban tổ chức. Đây thật sự là một kỉ niệm đáng
nhớ dành cho các bạn trước khi tốt nghiệp, rời khỏi giảng đường đại học. Bạn
Nguyễn Mai Khánh Linh, thành viên nhóm chia sẻ: “Đến giờ Linh vẫn thấy vui vì
vở diễn thành công ngoài mong đợi. Cảm ơn các bạn vì trải nghiệm khó quên trong
năm học cuối này”.
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