
Cộng hưởng
Trại múa và âm nhạc ngẫu hứng

Chương trình gồm 2 sự lựa chọn cho các bạn!

Lựa chọn 1: workshop (12. - 14.12.2022)

Bao gồm:

- 3 ngày workshop sẽ có 4 tiết học về âm nhạc, 4 tiết học về dance và 3 lần
ngẫu hứng âm nhạc và múa với những cấu trúc khác nhau.

- 3 bữa/ ngày (lựa chọn ăn chay được khuyến khích nhưng không bắt buộc)
- Di chuyển bằng ô tô với cả đoàn từ Hà nội tới địa điểm và ngược lại
- Phòng ở sẽ được sắp xếp ghép phòng.
- Giấy chứng nhận tham gia đầy đủ chương trình
- Hình ảnh và video tài tiệu của workshop.

Chi phí: 5.500.000 VND

Lựa chọn 2: Workshop + Sáng tác tác phẩm (12.- 19.2022)

Bao gồm:

- Tất cả những thứ trong sự lựa chọn 1
- Có cơ hội quan sát việc lên ý tưởng, quá trình xây dựng tác phẩm
- Bạn có thể quyết định tham gia biểu diễn với 4 nghệ sĩ vào ngày 18.12.2022

hoặc không. Nếu có thì bạn phải tham dự tất cả các buổi tập luyện với nghệ sĩ
trong 4 ngày (15. - 18.12.2022)

- Bạn có thể quay lại Hà Nôị sau buổi biểu diễn vào 18.12.2022 hoặc với nhóm
nghệ sĩ vào ngày 19.12.2022

- Cung cấp tài liệu video của buổi biểu diễn
- Tất cả những người tham dự vào buổi biểu diễn sẽ được ghi tên trong video
- Giấy chứng nhận tham gia vào việc trình diễn

Chi phí: 8.500.000 VND

Chương trình giảm giá 20%:

- Áp dụng với các bạn sinh viên, học sinh và các bạn đã từng tham gia khóa đào
tạo của “Kinergie Studio” hoặc ở “Contact Improv Hanoi” là
(workshop:4.400.000 VND, workshop + quá trình sáng tác tác phẩm 6.800.000
VND)

- Hỗ trợ 2 người có sự khó khăn về kinh tế. Nếu bạn cần sự hỗ trợ này xin hãy liên
hệ sớm nhất với nghệ sĩ Minh Hải, và Tú Lê để được cân nhắc.

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào xin hãy liên hệ thông tin dưới đây



Nghệ sĩ  Minh Hai Nghệ sĩ Tu Le

Email: minhai1123@gmail.com juliantule@gmail.com

Để đăng ký tham gia, bạn vui lòng điền các thông tin vào cách click vào link này.

Về việc chuyển khoản, xin hãy chuyển trong khoảng 3 ngày sau khi bạn điền đơn đăng
kí. Xin nhớ ghi rõ tên chương trình và sự lựa chọn.

Ví dụ “ Cộng hưởng - lựa chọn 1”

hoặc nếu bạn là sinh viên thì thêm thông tin ở đằng sau:

Ví dụ: “ Cộng hưởng - lựa chọn 1 - Sinh viên”

Thông tin ngân hàng

Ngân hàng: Techcombank - Chi Nhánh Hoàng Đạo Thúy

19028059692022

Chủ tài khoản: Trần Thị Minh Hải

*Lưu ý: Chỉ hoàn trả chi phí trong trường hợp chương trình bị hủy.

Rất mong được gặp các bạn!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6SBsJm_1ZBglh1Tqfqu_4Q2EKKMsC-MlS2ksJUzOYRe8T4g/viewform

