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Go! Go! ★ Japan!  
Đại hội nhạc Rock 
- Tiến lên phía trước qua Rock, Nhật Bản và Việt Nam - 
 
Những ngôi sao nhạc Rock hàng đầu Nhật Bản đến Hà Nội 
 
Vào ngày mùng 03 tháng 12, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp 
cùng C.A.M.A. tổ chức Đại nhạc hội Rock Nhật Việt có tựa đề:“Go! Go! ★ Japan!” tại Hà 
Nội. 
 
Để thúc đẩy sự phục hồi của đất nước Nhật Bản sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11 
tháng 3 vừa qua và để tôn vinh sự đoàn kết khăng khít giữa hai đất nước Việt Nam và Nhật 
Bản, sự kiện này sẽ cống hiến cho khán giả ba ban nhạc Rock đình đám nhất của Nhật Bản. 
 
Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ Bladerunner cho đến Manga hay The Catcher in the Rye, hai 
album đầu tay của họ đã giới thiệu đến khán giả dòng âm nhạc bùng nổ như Headphone và 
Romancer cũng như thể hiện âm thanh punk trở chiều tương tự như Talking Heads hay Franz 
Ferdinand, trong khi Electric Eel Shock, Quán quân cho Ban nhạc xuất sắc nhất của năm tại 
giải thưởng âm nhạc NEO Music Awards, sẽ khiến chúng ta bất ngờ với những giai điệu rock 
đầy phấn khích.  
 
Điểm nhấn của đại nhạc hội lần này là Okamoto’s, một trong những ngôi sao đang lên nhanh 
nhất trong làng âm nhạc Nhật Bản. Trẻ trung, năng động và tài năng, họ sẽ mang đến cho 
chúng ta một ấn tượng mạnh mẽ với những âm thanh đầy chất pychedelic/garage rock.  
  
Bên cạnh đó, Ngũ Cung và Rosewood, những ngôi sao trẻ tuổi và sáng tạo của làng nhạc 
Rock Việt Nam, sẽ mang lại cho chúng ta tinh thần văn hóa trẻ đầy nhiệt huyết cho đêm đại 
nhạc hội này. 
 
Đại nhạc hội Rock “Go! Go! ★ Japan!” sẽ được diễn ra tại nhà A3, Trung tâm Triển lãm 
Giảng Võ (148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) từ 18:00 thứ 7 ngày 3 tháng 12 năm 2011. Vé 
mua trước (60,000 VND /80,000 VND tại cửa) được bán tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa 
Nhật Bản tại Việt Nam (27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội / 04-3944-7419) và các địa 
điểm khác. Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem tại www.camavietnam.org or www.jpf.org.vn 
 
 
Mọi thắc mắc và phỏng vấn nghệ sĩ, xin vui lòng liên hệ:  
 
Ms. Hà Nguyên (0168-741-6886) / Mr. Yoshioka (0123-384-4138) 
Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam 
27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam    TEL 04-3944-7419     
 
Mr. Dan Dockery (0913-524-658) E-mail: press@camavietnam.org 
CAMA Vietnam 



 

 

■ Thông tin về Đại nhạc hội                                                          

 
Tổ chức bởi: Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam 
 CAMA Việt Nam 
 
Nhà tài trợ vàng: Converse / Beeline / Hanoi Hotel / Coors Light 
 
Thời gian: 18:00 – 22:00 Saturday 3 December 2011 
 
Địa điểm:  Trung tâm Triển lãm Giảng Võ 
 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 
 
Tickets: 60,000 VND (mua trước) 
 80,000 VND (mua tại cổng) 
 
Các địa điểm bán lẻ: 
 Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (27 Quang Trung, Hoan Kiem) 

Highway4 Restaurants (3 Hang Tre / 25 Bat Su / 31 Xuan Dieu / 54 Mai Hac De / 575 
Kim Ma) 

Al Fresco’s Restaurants (19 Nha Tho / 23L Hai ba Trung / 98 Xuan Dieu / 108 K1 Lang 
Ha) 

Pepperoni’s Restaurants (13 Huynh Thuc Khang / 15 Nguyen Du / 24 Nguyen Chi Thanh / 
37 Tran Dang Ninh) 

Polygon Musik (67A Nui Truc) 
Holyland Café (105 D7, Ngo 4D, Dang Van Ngu) 

 
■ Thông tin các nghệ sĩ                                                                     
 
Okamoto's (Nhật Bản) 

Ban nhạc Rock ưu tú đậm chất pychedelic/garage rock - Okamoto's là 

một trong những ngôi sao đang lên nhanh nhất trong làng âm nhạc 

Nhật Bản. Trẻ trung, năng động và tài năng, ban nhạc đã tạo nên tên 

tuổi cho mình trong suốt ba năm qua nhờ những phần trình diễn cuồng 

nhiệt trên sân khấu với những âm thanh rock thô ráp. Cùng với thủ 

lĩnh ban nhạc có khả năng làm chủ sân khấu như Mick Jagger, tay 

trống cự phách tràn đầy năng lượng hơn cả Keith Moon nhưng mang 

bộ mặt dễ thương như một đứa trẻ, tay ghi ta với vẻ ngoài trông như đến từ ban nhạc rock nổi tiếng Ramones và 

một tay bass có bộ ria mép đậm chất với tài năng thiên bẩm, ban nhạc này dường như sinh ra để biểu diễn sống 

trên sân khấu. Dù tuổi đời còn khá trẻ, các thành viên chỉ trong độ tuổi 20 nhưng gia tài live shows của họ thực 

sự khiến nhiều người ngưỡng mộ với con số lên tới 100 tính riêng trong năm 2009, và thu được danh tiếng lẫy 

lừng cho sự lao động miệt mài của họ. Ban nhạc này cũng đã bắt đầu gây dựng được tên tuổi của họ trong làng 

nhạc quốc tế với những chuyến lưu diễn thành công đến Mỹ, Úc và Hồng Kông, tạo nên làn sóng hâm mộ cũng 

như nhận được sự lưu tâm đặc biệt từ các phương tiện truyền thông. Họ cũng đã chiếm lĩnh hoàn toàn sân khấu 

biểu diễn tại CAMA Festival 2011 và chúng tôi hân hạnh được đem họ trở lại đây để giới thiệu album mới nhất: 

Yokubo (Desire) được phát hành bởi Sony Nhật Bản vào tháng 9 vừa qua. 

 
 



 

 

Electric Eel Shock (Nhật Bản) 
Electric Eel Shock là một ban nhạc khá thú vị khi ông bầu của họ là một 
nghệ sĩ hài và là người dành giải ở một cuộc thi hát Karaoke đầu tiên tại 
Nhật Bản. Tay trống của ban nhạc này nổi tiếng bởi tài năng chơi trống 
4 dùi làm tăng thêm sức mạnh âm thanh trong tiếng trống của anh. Tuy 
nhiên, ít người hiểu vì sao anh hay biểu diễn trong trạng thái gần như 
“nuy” hoàn toàn ngoại trừ lý do gây sốc. Được thành lập vào cuối 
những năm 90, nhóm nhạc này đã dành hơn một thập kỷ đi lưu diễn tại 
tất cả các lễ hội và thành phố mà bạn đã từng nghe nói đến xuyên suốt 
châu Âu và châu Mỹ. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ Black Sabbath và có lẽ bạn cũng có thể đoán ra rằng, hơn cả 
Spinal Tap, EES có một thái độ làm việc cực kỳ nghiêm túc và độc lập. Họ đã từng bán nhà và tất cả những gì 
mình có để có thể đi lưu diễn tại Mỹ, kêu gọi được hơn 50,000 đô la Mỹ sử dụng nguồn online Sellaband để ra 
album, tạo nên thương hiệu riêng của mình và thậm chí còn dành cho các fan hâm mộ của mình trở thành một 
trong “100 Samurai” (võ sĩ đạo) để có được danh sách khách mời cho danh vị trọn đời. Khi anh không tỏa sáng 
như một tay câu cá chuyên nghiệp hay một nhà báo trong lĩnh vực này, thủ lĩnh ban nhạc Aki Moritmoto tạo ra 
những giai điệu có thể nhảy theo một cách cuồng nhiệt và đầy hấp dẫn đến nỗi họ đã trở thành Quán quân cho 
Ban nhạc xuất sắc nhất của năm tại giải thưởng âm nhạc NEO Music Awards và khiến cho Kerrang phải thốt lên 
rằng: “Hòa trộn dòng nhạc rock tối tăm mờ ảo và rock cổ điển với những bản nhạc viết đầy tâm cảm và dễ 
nghiền, EES đã chiếm được khoảng trống đâu đó giữa Queens Of The Stone Age, AC/DC và Black Sabbath."  
 
Molice (Japan) 

Là một phần chủ yếu của Tokyo Club Scene, Molice đã gây dựng nên thương 

hiệu của mình từ năm 2007. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ Bladerunner cho 

đến Manga hay The Catcher in the Rye, hai album đầu tay của họ đã giới 

thiệu đến khán giả dòng âm nhạc bùng nổ như Headphone và Romancer cũng 

như thể hiện âm thanh punk trở chiều tương tự như Talking Heads hay Franz 

Ferdinand. Trong album thứ ba của họ, sự thể hiện nhạc cụ đầy tài năng và kỹ 

thuật đem đến đoạn điệp khúc đầy ấn tượng và hấp dẫn có lẽ đã ngầm gợi ý 

rằng Molice đang tiến trên con đường trở thành một ban nhạc theo dòng post-rock như ban nhạc Interpol, New 

York. Nữ thủ lĩnh ban nhạc mặc trang phục mèo, Rinko đã khiến Molice thu được một lượng fan mới đông đảo 

khi họ đến biểu diễn tại CAMA Festival năm 2010. Chính vì vậy, chúng tôi rất vinh dự được đón họ trở lại với 

một tay bass mới, âm hưởng mới nhưng vẫn giữ nguyên thái độ làm việc và sự cống hiến nhiệt tình mà họ đã 

cho chúng tôi thấy vào lần đầu tiên. 
 
Ngũ Cung (Việt Nam) 
Ngũ Cung (hay Pentatonic) là một nhóm nhạc bao gồm 5 thành viên được 

cho là một trong những ban nhạc ấn tượng nhất Việt Nam khi chọn chơi 

dòng nhạc progressive rock/metal với âm hưởng dân gian, đậm đà bản sắc 

Việt. Ban nhạc được thành lập không lâu sau cuộc thi Tiger Rock your 

passion vào cuối năm 2007, họ đã nhận được Giải Ban nhạc xuất sắc nhất 

và được lựa chọn để sánh vai trên sân khấu cùng bạn nhạc Rock nổi tiếng 

của Mỹ Chemical Romance trong lần xuất hiện đàu tiên của họ tại Việt Nam. Được biết đến bởi sự kết hợp âm 

hưởng dân gian vào âm nhạc của mình cũng như niềm đam mê và sự cuồng nhiệt, máu lửa trên sân khấu, Ngũ 

Cung luôn biết cách làm hài lòng người hâm mộ. Thành viên ban nhạc bao gồm: Đỗ Hoàng Hiệp (ca sĩ chính), 

Trần Thắng (ghita chính), Hoàng Hải Băng (bass), Nguyễn Hữu Vượng (keyboard) và Trương Văn Chinh 

(trống). 
 



 

 

Rosewood (Việt Nam) 
Được thành lập từ các thành viên cũ của 2 band nhạc khá tên tuổi của Hà Thành là 

Buratinox và SmallFire, các rocker Hà Nội dòng alternative rock Rosewood đã 

sớm trở thành một trong những ban nhạc Rock hàng đầu Việt Nam. Tạo nên tên 

tuổi của mình qua sự pha trộn giữa những bản ballad dễ nghe và mạnh mẽ, Vũ Hà 

(ghita chính), Nam Thắng (bass), Trung Kiên (trống), và Vũ Nhật Linh (ca sĩ 

chính, ghita) đã tạo nên một lượng fan đông đảo trên toàn đất nước với những 

màn trình diễn Rock ấn tượng bao gồm Rockstorm, Tiger Translate Metropolis và CAMA Festival.  

 
■ Ảnh mẫu                                             
Chú ý: 
Cho việc sử dụng những bức ảnh dưới đây với mục đích truyền thông, xin vui lòng liên hệ với nhân viên phụ 
trách bên trên. Chúng tôi sẽ cung cấp những bức ảnh với kích thước lớn hơn tùy theo yêu cầu.  
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