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Thông Cáo Đêm Đại Dương Ra Khơi của Hội Ái Hữu Hải Quân QLVNCH Tại Houston & Phụ Cận 
 
Nhằm mục đích tạo cơ hội cho các chiến hữu Hải quân và Gia đình cũng như các chiến hữu thuộc các 
quân binh chủng bạn có dịp gặp gỡ hội ngộ hàn huyên và tạo cơ hội thắt chặt tình huynh đệ chi binh giữa 
các chiến hữu và thân hữu của các quận binh chúng Quân lực Viêt Nam Cộng Hòa tại Houston và Vùng 
Phụ cận.  
Ban chấp hành Hội Ái Hữu Hải Quân trân trọng kính mời Quý Niên trưởng, Quý Chiến hữu và Gia đình 
đến tham dự Đêm Đại Dương Ra Khơi 2011, sẽ được tổ chức vào lúc: 
6 giờ chiều ngày thứ bảy, 20 tháng 8 năm 2011 tại Nhà hàng Ocean Palace trên đường Bellaire. 
 
Chương trình Đêm Đại Dương Ra Khơi 2011 gồm các tiết mục thật đặc sắc và qui mô về mọi phương 
diện, với sự góp mặt của các ca sĩ nồng cốt của ban nhạc CBC nổi tiếng nhất tại Houston, và với sự tham 
gia của hai ca sĩ Ho Hoang Yen va Don Ho tu California, sẽ liên tục trình bày cống hiến qúy khán giả 
những bản nhạc lính và tình ca bất hủ từ những thập niên trước và sau năm 1975 trong phần dạ tiệc và dạ 
vũ. 
Đêm Đại Dương Ra Khơi với những hình ảnh sân khấu qua lối thiết kế hoàn toàn mới lạ sống động, với 
sự kết hợp âm thanh và ánh sáng cùng những hoạt cảnh sẽ gợi lại cho quý vị những hình ảnh kỷ niệm xa 
xưa của thời chinh chiến, những kỷ niệm khó quên của một thời lính biển với những đêm hải hành đầy 
sóng nước và trăng sao, hay sẽ gợi lại những kỷ niệm của những đêm tiền đồn nơi biên cương xa xôi. 
 
Mọi sự yếm trợ và đặt bàn trước hoặc nhận vé, xin vui lòng liên lạc với Ban Tổ Chức tại các địa điểm:  
Vùng Southwest, Văn phòng insurance Nguyễn Thanh Liệt - Điện thoại số 281-568-0044 
Khu South 45, Chiến hữu Võ Hồng Phúc  -  Điện thoại số 281-464-9491 
Vùng Northwest, Chiến Hữu Lê Văn Mạo - Điện thoại số 281-894-2422  
Khu Downtown, Chiến Hữu Đỗ Hữu Huân - Điện thoại số 713-524-8090 
 
Ban Tổ chức Đêm Đại Dương Ra Khơi 2011 rất mong sự tham dự đông đảo của Quý Niên trưởng, Qúy 
Chiến hữu và Gia đình Hải quân cùng Quý Chiến hữu và Thân hữu các quân binh chủng bạn. 
Ban  tổ chức  xin chân thành cảm ơn Nha Sĩ Hợp Nguyễn đã yểm trợ  1 ca sĩ hạng A từ Cali 

Trân trọng thông báo và kính mời 
 
Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Hải Quân tại Houston và Vùng Phụ cận. 
Hội Trưởng 
Hải Quân Đỗ Hữu Huân 
 


