CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ
Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Ngày 27/6/2014 (Thứ Sáu)
Cả ngày

20h00 - 21h30

Cả ngày

08h30 - 09h20

Đồng bào dân tộc được huy động tiếp tục tham Làng Văn hóa - Du
gia tập luyện theo kế hoạch của Tổng đạo diễn lịch các dân tộc Việt
và BTC
Nam
Tổng duyệt Chương trình “Đại gia đình các dân Sân khấu nổi, Làng
tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
II
Tổ quốc”
Ngày 28/6/2014 (Thứ Bảy)
Tiếp tục tập luyện, điều chỉnh chương trình đêm
Sân khấu nổi, Làng II
khai mạc theo yêu cầu của Ban Tổ chức
Khai mạc hoạt động cộng đồng các dân tộc, lực
lượng đoàn viên, thanh niên và du khách ký tên Khu vực Trục trung
trên Bản đồ Việt Nam (Hoạt động ký tên kéo dài tâm (Cổng A)
đến 22h00 ngày 29/6/2014)

09h30 - 10h00

Trục trung tâm Cổng
Khai mạc Triển lãm giới thiệu về chủ quyền A; Khu vực Quảng
biên giới, hải đảo của Tổ quốc tại Nhà triển lãm trường Làng II; Nhà
Làng III (Các hoạt động Triển lãm được tổ chức dịch vụ Làng III và
đến hết ngày 29/6/2014)
Nhà triển lãm Làng
III

10h15 - 11h30

Không gian nhà
Lễ cúng thần sóng biển của dân tộc Chăm, tỉnh người Chăm và khu
Ninh Thuận
vực hồ Đồng Mô
liền kề.

20h00 - 21h30

Chương trình “Đại gia đình các dân tộc Việt
Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Sân khấu nổi, Làng II
quốc” (Truyền hình trực tiếp trên VTV)
Ngày 29/6/2014 (Chủ Nhật)

08h00 - 10h00

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa của ngư dân
huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi

15h30 - 17h00

Lễ hội cầu ngư truyền thống Thành phố Đã
Nẵng

16h00 - 17h00

Bế mạc Triển lãm giới thiệu về chủ quyền biên Nhà triển lãm Làng
giới, hải đảo của Tổ quốc tại
III

19h00 - 21h30

Chương trình Giao lưu đoàn kết các dân tộc và Quảng trường khu
Chiếu phim tư liệu về biển đảo Việt Nam
các làng dân tộc II
BAN TỔ CHỨC

