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 LỄ HỘI TIẾNG NHẬT 2018 (20/5/2018) 

Phần thi Biểu diễn Văn nghệ 

 

1. Nội dung, chủ đề 

Các tiết mục sử dụng tiếng Nhật hoặc có liên quan đến Nhật Bản như kịch, múa, hát 

tiếng Nhật, không phân biệt đối tượng tham gia là người Việt Nam hay Nhật Bản. Ngoài 

ra chủ đề của phần thi Hùng biện trong Lễ hội năm nay là “ Tôi muốn giới thiệu tới Nhật 

Bản! Sự hấp dẫn của Việt Nam” nên các tiết mục trong phần thi Biểu  diễn văn nghệ sẽ 

không chỉ giới hạn là các tiết mục về Nhật Bản, bằng tiếng Nhật mà có thể là các tiết mục 

có kết hợp 2 yếu tố của 2 quốc gia Việt Nam và Nhật Bản. 

 

2. Thời gian 

10 phút bao gồm thời gian chuẩn bị. 

 

3. Số lượng 

 Mỗi tiết mục tối đa 15 người. 

 

4. Các lưu ý khi đăng kí 

① Điền đầy đủ thông tin vào MẪU ĐĂNG KÍ. 

② Mẫu đăng kí tải tại website của Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam 

③ Gửi kèm video quay tiết mục biểu diễn theo địa chỉ email bên dưới. 

④ Nếu người tham gia không thể tự quay clip vui lòng liên hệ với người phụ trách Lễ 

hội của Trung tâm 

⑤ Các tiết mục được lựa chọn tham gia vòng chung kết phải tham gia đầy đủ buổi tổng 

duyệt ngày 19/5/2018 (thứ 7). 

⑥ Các tiết mục được lựa chọn sẽ không được thay đổi nội dung, số lượng người, cách 

thức biểu diễn  so với bài dự thi đã nộp. 

  

5. Chấm điểm các tiết mục 

Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam sẽ lựa chọn các tiết mục tại vòng sơ 

tuyển để biểu diễn trong lễ hội diễn ra vào ngày 20/5/2018. Kết quả tiết mục được lựa 

chọn sẽ được thông báo vào ngày 10/4 (thứ ba).  
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6. Về “giải thưởng của khán giả” 

Các khán giả tham dự Lễ hội sẽ bỏ phiếu cho tiết mục văn nghệ mình yêu thích nhất. Tiết 

mục có số phiếu nhiều nhận sẽ nhận “Giải bầu chọn của khán giả” và nhận được quà lưu 

niệm của Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản. 

7. Đăng kí dự thi 

7.1 Về lịch trình 

Thời gian Nội dung 

3/4(Thứ ba) Hết hạn nộp đơn đăng kí 

10/ 4 (Thứ ba) Công bố kết quả sơ tuyển  

19/ 5 (Thứ 7 - sáng) Tổng duyệt 

20/ 5/2018 (Chủ nhật – sáng) Biểu diễn chính thức tại lễ hội tiếng Nhật 

   7.2 Về hạn đăng kí 

  17:00 ngày 3/4 (thứ ba). 

  (Không tiếp nhận bất kì tiết mục đăng kí nào sau thời gian trên). 

   7.3 Về cách thức đăng kí  

  Các bạn tải mẫu đơn trên trang chủ của Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại     

  Việt Nam, điền thông tin đầy đủ và gửi kèm video của tiết mục tới địa chỉ   

  jpf.hanoi.nihongo@gmail.com. Chúng tôi sẽ hồi đáp trong vòng 2 ngày kể từ khi  

  nhận được email. 

   7.4 Thông báo kết quả 

  Kết quả sẽ được thông báo bằng email vào ngày 10/04 (thứ ba). 

8.     Lưu ý 

① Các tiết mục tham dự tự chuẩn bị dụng cụ biểu diễn. 

② Có thể sử dụng CD, DVD hoặc điện thoại để phát nhạc. Tuy nhiên không được sử 

dụng USB. 

③ Ghi rõ thời gian chuẩn bị cần thiết trước khi biểu diễn vào Mẫu đơn 

9.   Liên hệ 

 Mọi thắc mắc xin liên hệ theo địa chỉ sau: 

Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam 

27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

TEL:024-3944-7419 (máy lẻ 104, Ms. Chi) 

E-mail: jpf.hanoi.nihongo@gmail.com 
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