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Mẫu đơn mở các gian hàng trong chợ đêm Washington Night Supermarket

Thank you for joining us! 

Vendor Application Form 
Visit Us at www.wnsmarket.com or follow us on Facebook at 

www.facebook.com/wnsmarket 
Company Information

Name of Business: 
      
Mailing Address of Your Business 
      

City
      

State
      

Zip Code 
      

Type of Business: 
      

Business License (BUI) #: 
      

Primary Phone: 
      

Other Phone: 
      

Personal Information
First Name 
      

Last Name 
      

Middle Name 
      

Street Address:  
      

City
      

State
      

Zip Code 
      

Food Handler’s Card # 
      

Work Phone: 
      

Home Phone: 
      

Other Phone: 
      

Email address: 
      
Title at your employer:  
      

Vendor Application Fee (Please check one):
 Non-food vendors $75.00/ 1 night with a 10x10 ft. space 
 Food vendors (contact Thomas Ho at (206) 518-8519 

for more information and questions.) $100.00/ 1 night with a 10x20 ft. space 

 Business advertising purposes $50.00 per banner/ 1 day
Policy: All vendors must deposit a minimum of $50 vendor fee at the time of submitting an application. For every 
vendor that wants to rent a tent, there will be a one-time-charge of $50 per tent for the entire event from August 26 to 
September 10, 2011. Additional $50 charge will occur for any vendor that wants an extra space. 

Staff and employees under the Washington Night Supermarket are required to fully understand company guidelines 
and protocols. The following discretions have been notified and accepted amongst businesses within the United States. 
Failure to follow policy will result in immediate termination and/or consequence in fines. 
Prohibitions:

Denying customers based on ethnicity, religion, gender, or any form of discrimination. 
Discriminating co-workers based on ethnicity, religion, gender, or any other form of discrimination. 
Physical and verbal violence such as physical contact, harassment, and profanity will not be accepted. 
Behavior, habits, and actions which disrupt the safe environment, will not be tolerated; such as theft, physical 
conflict with in the work area, etc. 

Washington Night Market highly values the safety of all staff, co-workers, volunteers, and customers. We wish everyone’s 
experience to be pleasant, and we hope everyone to do their share in maintaining the safe environment. 
By signing this document I hereby agree to the policy and prohibitions listed within the document. I fully understand that all 
decisions must follow protocols and will receive correct discipline if any guideline listed is broken. Please Note: All stands 
have the options of either paying full amount or a $50 deposit and pay the rest at the opening of the Night Market. No 
additional fee or percentage of profit will be charged unless violations have been made such as property damage, theft, etc. 
For information and questions please contact Thomas Ho at (206) 518-8519. 

_________________________________________   ____________________  _________________ 
Signature     Title    Date 
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nhà tổ chức chương trình, bắt đầu phần 
trình diễn của mình với bản dân ca 
Hoa Thơm Bướm Lượn. Trong khi đa 
số ca sĩ thời nay chỉ biết hát theo nhạc 
karaoke, các em học sinh của nhóm Tre 
Việt lại cho khán giả một màn trình diễn 
thật chuyên nghiệp khi các em vừa đàn 
vừa hát với giọng Quan Họ thật chuẩn:
“Hỡi ai, yêu bạn, này có yêu nhau
chớ đừng làm con bướm dạo,
chớ đừng làm con cá lội í a...”

Khán giả xem cứ phải trầm trồ: 
“Thế này mới gọi là các nghệ sĩ thực 
thụ chứ!”

Ngoài các bản hòa tấu chung, nghệ 
sĩ Diệu Trinh, thành viên của nhóm Tre 
Việt, thước tha trong chiếc áo dài tím 
độc tấu bản Tình Ca Xứ Huế. Đây là 
một bản nhạc độc tấu đàn tranh của 
giáo sư Phạm Thúy Hoan. Bản nhạc 
được viết trên hệ thống ngũ cung: Hò 
Xự, Sang, Xê, Cống với giai điệu chính 
dựa trên điệu Hò Mái Nhì. Nghệ sĩ Diệu 
Trinh xuất xắc dẫn dắt người nghe tìm 
về với xứ Huế. Không gian như lắng 
đọng, thời gian ngừng trôi để khách 
thưởng ngoạn trầm mình trong khói 
sông Hương lan toả, thả hồn theo tiếng 
chuông chùa trầm mặc ngân vang, từng 
lời thơ thổn thức:
Chiều chiều trước bến Vân Lâu
Ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm
Ai thương ai cảm, ai nhớ ai trông
Thuyền ai thấp thoáng trên sông
Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non

Những vần thơ của cụ Ưng Bình 
Thúc Dạ Thị như đang sống lại, hay 
chính những cung bậc trầm bổng của 
đàn tranh đang tạo nên một luồn sinh 
khí mới cho những vần thơ của cụ được 
sống mãi với thời gian!

Đặc sắc nhất trong chương trình 
phải là phần trình diễn của 4 nghệ sĩ 
tí hon của Phượng Ca: Mai Vân, Anna, 
Lana, và Melanie. 4 em này chỉ được 
giáo sư Phương Oanh chỉ dạy trong 4 
ngày để trình diễn cho chương trình. 
Cô tâm sự: “Học nhạc cổ truyền không 
khó đâu!  Bằng chứng là các em ‘nhít 
nhít’ này đây, chỉ tập đàn có vài buổi là 
có thể trình diễn rồi.”  

Sau tiết mục của các em, giáo sư 
Phương Oanh cùng các học trò của 
mình, Kim Uyên và Hạnh Dung đàn 
và hát một bài hát dân ca quen thuộc 
mang tên “Chanh Chua” (hay còn gọi 
là Trên rừng 36 thứ chim). Phượng Ca 
lúc nào cũng vậy, đơn giản chỉ một màu 
áo gấm vàng, bản nhạc chọn trình diễn 
cũng đơn giản nhưng vẫn toát lên một 
nét đẹp thanh tú đậm đà bản sắc dân 
tộc. Thật vậy, cái đẹp đâu cần tìm kiếm 
đâu xa! Cái đẹp hút mật ngọt từ quê 
hương cội rễ mới là một cái đẹp ngan 
ngát tỏa hương.

Nhìn giáo sư Phương Oanh trên 
sâu khấu tươi cười, giọng hát dân ca 
vẫn ngọt lịm, nào ai biết được cô phải 
vượt qua bao khó khăn mới đến được 

Toronto để tham dự đại hội. Bôn ba 
bao nhiêu năm để truyền đạt tình yêu 
âm nhạc dân tộc của mình đến thế hệ 
sau đã cướp mất đi sức khoẻ của cô. 
Chạnh lòng biết bao khi các thành viên 
tham dự biết cô vì chân đau phải dùng 
xe lăn mới đến tham dự được đại hội. 
Đấy cũng đủ cho thấy tình yêu giáo sư 
Phương Oanh dành cho âm nhạc dân 
tộc nồng nàn bao la đến dường nào. 
Cuộc sống vốn vô thường, tình yêu của 
cô dành cho âm nhạc dân tộc lại không 

vô thường tí nào mà nó là một định 
mệnh! Một định mệnh mà thời gian, 
không gian không thể nào chia cách cô 
và âm nhạc dân tộc ra được.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, giai 
điệu Trống Cơm được tấu lên do tất cả 
các thành viên tham dự đại hội đồng 
trình diễn kết thúc cho chương trình 
Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt 
Nam. Nghệ sĩ Kim Uyên mời các nhóm 
nhạc dân tộc tham dự trao tặng bằng 
lưu niệm cũng như thông báo Đại Hội 

Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam lần 
thứ nhì sẽ được tổ chức ở Paris hoặc 
Seattle, Washington State.

Rời Toronto trong một chiều nắng 
ấm, các thành viên của Đoàn Văn Nghệ 
Dân Tộc Hướng Việt bịn rịn không nở 
chia tay, cứ như là câu hát xưa “người 
ơi người ở đừng về...”  

ĐOÀN VĂN NGHỆ DÂN TỘC 
HƯỚNG VIỆT ký sự
Thượng tuần tháng 8 năm 2011


