
Buổi hòa nhạc miễn phí tưởng niệm những cam kết tương lai của John 

F. Kennedy:  Requiem của Mozart tại nhà thờ chính tòa The Holy 

Cross ở Boston, Massachusetts. 

Washington, ngày 27 tháng 12 năm 2013 - Ngày chủ 

nhật 19 tháng 1, năm 2014, viện Schiller Institute sẽ 

trình bày Requiem in D Minor tại nhà thờ the Holy 

Cross tại Boston, Massachusetts như một sự tưởng 

niệm dành cho John F. Kennedy, và lời khẳng định 

các nguyên tắc của ông khi còn là tổng thống.  Sự 

kiện này sẽ đánh dấu kỷ niệm 50 năm của buổi trình 

diễn Mozart Requiem trong buổi lễ lịch sử vào 

ngày19 tháng 1 năm 1964  do Đức Hồng Y  Richard 

Cushing chủ tế, được tổ chức tại nhà thờ chính tòa, 

cũng là nơi Boston tiễn đưa đứa con của mình. Sự 

kiện năm 1964 ở Boston, mặc dù ít được biết đến 

hơn đám tang ngày 25 tháng 11 năm 1963, nhưng 

vẫn có sự tham dự của phu nhân cố tổng thống, các 

thành viên của gia đình Kennedy, hàng nghìn công 

dân, và được theo dõi trên truyền hình bởi hàng triệu 

người trên toàn quốc. 

 

Thế là thật phù hợp, 50 năm sau đó, chúng ta tưởng 

nhớ tinh thần tiến bộ trong văn hóa và kinh tế của mà 

John F. Kennedy đã lãnh đạo, đại diện cho Mỹ và thế 

giới. Với tinh thần này, tổng thống Kennedy phải đối 

mặt và tìm cách vượt qua những mối nguy hiểm rình 

rập của chiến tranh toàn cầu, nghèo đói, và sự xuống 

cấp của con người mà các quốc gia và thế giới phải 

đối mặt trong thời điểm bấy giờ. Trong những năm 

sau đó, những vấn đề trên đã đe dọa loài người một 

cách nguy hiểm hơn; nhưng tâm trí quốc gia có một 

khi hân hoan chấp nhận thách thức để chinh phục 

mặt trăng, đã bị thay thế bới một tinh thần coi thường 

sự thiêng liêng của cá nhân của con người và sức 

mạnh của sự sáng tạo của con người. 

Thông Báo 

Sự kiện:  Requiem của Mozart để vinh danh những cam kết cho 

tương lai của Kennedy 

 Địa điểm:  Nhà thờ Chánh Tòa (Cathedral of the Holy Cross) 

1400 Washington Street 

Boston, MA. 02118 

Thời gian:  Chủ nhật, tháng một 19 tây tại 3:00 chiều  

Xin cho chúng tôi được vinh danh những ký ức về 

John Kennedy không chỉ bằng cách nhớ tưởng về 

những gì đã xảy ra, và những gì có thể có thể xảy ra, 

mà còn là văn hóa của chúng ta đã thay đổi như thế 

nào, và chúng ta phải khẳng định lại nó như thế nào.  

 

Requiem của Wolfgang Amadeus Mozart là sự lựa 

chọn phù hợp nhất dành cho John F. Kennedy, tác 

phẩm của Mozart gửi đến niềm lạc quan và lòng tin 

vào sự tiến bộ vô hạn của nhân loại mà tổng thống 

Kennedy luôn hướng đến trong suốt cuộc đời ông. 

Những tia sáng lạc quan đánh dấu thời kỳ Kennedy, 

mặc dù mờ đi, vẫn luôn hiện diện trong mỗi chúng ta 

bởi vì nó đã được khắc ghi trong cội nguồn của quốc 

gia từ ngày đầu lập quốc. 

 

Buổi hòa nhạc này nằm trong một loạt các sự kiện 

diễn ra tại châu Âu và Mỹ được tài trợ bởi Schiller 

Institute, với tên gọi "Một Hướng Đi Mới Cho Nhân 

Loại" (A New Paradigm for Mankind.) Schiller Insti-

tute được sáng lập bởi Helga Zepp-LaRouche, vợ của 

nhà chính khách và kinh tế học Lyndon LaRouche, 

với hy vọng hồi sinh nền văn hóa cổ điển. Buổi biểu 

diễn sẽ được thể hiện bởi Schiller Institute Chorus, 

cùng với dàn nhạc và các nghệ sỹ độc tấu được lựa 

chọn cho chương trình.  

Các buổi hòa nhạc là miễn phí và mở cửa cho công chúng. Ưu tiên những người đến trước.  Để biết 

thêm chi tiết, gọi: (617)340-6544, hoặc email: requiemconcert@schillerinstitute.org 

www.newparadigm.schillerinstitute.com                         
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