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Liên hoan âm nhạc quốc tế “Cracking Bamboo”
(Dân trí)- Với sự ñề xướng
từ Quỹ Á-Âu (ASEF), học
viện Âm nhạc quốc gia
Việt Nam và Viện Goethe
Việt Nam, dưới sự chỉ ñạo
nghệ thuật của Giáo sư
Bernhard Wulff từ
Freiburg (ðức), sẽ tổ chức
liên hoan âm nhạc Quốc tế
Cracking Bamboo sẽ ñược
tổ chức vào 15/9 tới.
Cracking Bamboo là một ý tưởng cho sự giao lưu và gặp gỡ
giữa hai nền âm nhạc ðông Nam Á và châu Âu với nhạc cụ chủ
yếu là dàn gõ.
Rất nhiều nhạc cụ bộ gõ của nghệ thuật âm nhạc châu Âu có
nguồn gốc từ văn hóa châu Á. Không những thế, những giai
ñiệu, tiết tấu ñặc trưng của các nhạc cụ này có khả năng kết nối
mạnh mẽ thật khó hình dung, nó cho phép âm nhạc hai dòng âm
nhạc Âu - Á tiếp xúc với nhau một cách tự nhiên nhất, phóng
khoáng nhất.
Chính vì vậy, Cracking Banboo hy bọng sẽ tạo ra một sân chơi
cho sự giao lưu của các nhạc công bộ gõ với các nhạc cụ “hiện
ñại” từ châu Âu và các nhạc cụ truyền thống, gia truyền từ
ðông Nam Á.
Sẽ có khoảng 45 nghệ sĩ ñến từ châu Á và châu Âu tham dự liên
hoan.
Lịch biểu diễn:
- Ngày 15 và 16/9/2008, 20h00, Viện Goethe Hà Nội, 56-58
Nguyễn Thái Học, vào cửa tự do
- Ngày 18/9/2008, 20h00, Trung tâm văn hóa Pháp, 24 Tràng
Tiền, vào cửa tự do
- Ngày 19 và 20/9/2008, 20h00, Nhà hát lớn Hà Nội, 1 Tràng
Tiền
- Ngày 25/9/2008, 20h00, Nhạc Viện TPHCM, 112 Nguyễn Du,
Quận 1.
V.H
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Quay về Xem - Ăn - Chơi >>
Các bài mới:
Hoa nhịp cùng thời trang “Tokyo Fashion
Style” (09/09)
Các bài ñã ñăng:

TIÊU ðIỂM
Tưng bừng cá tính với
cuộc thi bước nhảy xì
tin 2008
Lẩu nấm Ashima “cập
cảng” Hải Phòng
“Lượn lờ” quanh Hà
Nội ngày cuối tuần
ðặc sản Miền Tây

Quà quê lên phố

Bún riêu ðình ðông
10 thành phố sản sinh
kiều nữ ñẹp nhất thế
giới


















Quyền Linh - Kim Chi cùng “thăng hoa” (08/09)
Lễ hội cồng chiêng các dân tộc tỉnh Kon Tum (05/09)
Sân chơi Online và những kĩ năng từ thế giới ảo (04/09)
“Keep rocking” tiếp tục “bùng nổ” trong tháng 9 (04/09)
Triển lãm “Chuyển tiếp” ra mắt tại Hà Nội (04/09)
Nhân vật truyện tranh bước ra ñời thật (01/09)
Festival quốc tế văn hoá cồng chiêng sẽ tổ chức tại Gia
Lai (30/08)
Ngọn lửa Dầu khí Việt Nam (29/08)
Lộng lẫy Gala cưới (29/08)
Phát ñộng cuộc thi “Việt Nam mùa thứ năm” (29/08)
ðèn Lồng ðỏ - ñiểm hẹn lý tưởng cho thực khách (28/08)
Khởi ñộng cuộc thi Hot Vteen 2008 (26/08)
ðêm bốc lửa cùng Keep Rocking tại Hải Phòng (26/08)
Xem bài theo ngày tháng
Các tin khác>>

Bát bảo trà phố
Bánh trung thu Hilton
- Món quà cho người
sành ñiệu!
Long ðình - Không
gian ẩm thực của
doanh nhân
Lạ miệng lẩu cháo
Phở xếp hàng - 49 Bát
ðàn
Bánh trung thu Long
ðình - Lần ñầu tiên ra
mắt tại Hà Nội
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ðộc ñáo kiểu hút
thuốc lào ở Sing
“Lẩu nấm” - Bắt ñầu
từ một chuyến du lịch
Nem vuông lần ñầu
xuất hiện tại Sài Gòn
Sa sa - Món ngon giải
khát mùa hè
Cá lóc nướng tre
Những "vật thể lạ"
giữa ñất Sài Gòn
Món ăn vào hạ
Sẽ lấp lánh “Cầu vồng
Ý” ở Việt Nam
Elite café: Phong cách
châu Âu trong lòng
thành phố trẻ
Uống sinh tố kiểu Mỹ
Thiên ñường trên
ñảo…
Một chút lãng mạn
với Thiên ðăng café
Món Nhật ở Hikosen
Món ngon xứ Nghệ
giữa lòng Hà thành
Món bò xứ Huế

Uống trà vỉa hè
10 ñiểm du lịch tuần
trăng mật ñược ưa
chuộng nhất
Café “sành ñiệu”
“Sài Gòn phố” quán
ñẹp trong lòng Hà Nội
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