Nhân dịp Xuân Mậu Tuất: Bức tranh đặc biệt của Thủy cho bạn
- cette mappemonde Le Chien Bleu de la Fortune de Thuy pour vous.
Hôm nay nhằm ngày Tiễn Ông Táo lên Trời,vườn cỏ còn ngập tuyết xong mặt trời lên mang lại nắng Xuân,
mến tặng các bạn lời chúc đầu năm của Dung và bức ảnh của cháu Thủy.
Các bạn mến,
Tết Mậu Tuất là năm của nhiều bạn,trong nhóm trường cũ Marie Curie hay AEJJR, hoặc EDF, Tuất cũng là biểu tượng cho năm của Tình Bạn
trung trực;
Nhân dịp này,con chó xanh do cháu Thủy vẽ từ năm 2000 đã được mang ra làm quả Địa Cầu tình thương tặng tất cả các bạn sinh sống tại
mọi nơi được hưởng sự tốt và gia đình êm ấm.
Mong sang năm Mậu Tuất-2018 tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau trong bữa Tiệc Từ Thiện của Thủy vào 07/07/2018 để tụ họp đông đảo cùng
giúp nghệ thuật phát triển.
Thân mến,
Dung.
dhoangthi@gmail.com

Thanh Thủy chúc mừng năm MẬU TUẤT - 2018

An Khang, Thịnh Vượng

Meilleurs Vœux pour l'année Mậu Tuất
L'Année du Chien de Bois - 2018
A mes amies, mes amis,
A l'occasion du Tết Mậu Tuất : cette mappemonde du Chien Bleu de la Fortune de Thuy vous est destinée pour vous souhaiter Joie et
Réussite.
Nous avons fait une composition à partir de plusieurs dessins des Chiens Bleus réalisés par Thuy depuis l'an 2000, pour donner un sens à
cette Année de Chien de Bois, qui symbolise l'Amitié et la Loyauté.
En effet, la Rencontre amicale que je vous ai proposée pour le 07/07/2018, année du Chien de Bois, est placée sous le signe de l'Amitié et de
la Philanthropie à travers l'Art.
Je suis ravie de vous en parler ; avec les encouragements et marques de sympathie que nous avons reçues, j'espère vous revoir très
nombreux.
A toutes les personnes qui m'ont connue : vous avez reçu l'invitation individuelle dès le mois de Décembre. S'il y a eu oubli pour certain(e)s,
veuillez me le faire savoir, je rétablirai l'erreur.
Avec l'amitié de Dung.
contact:dhoangthi@gmail.com
https://www.facebook.com/Thanh -Thuy-a-different-Artist-17410 97742785495/?ref=hl

www.eaufine.com
Dung HTN
Thân,
Bien cordialement,
Best regards

