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Pháp luật Quốc tế Thể Liên hoan âm nhạc quốc tế "Cracking Bamboo"
Sự kiện nổi bật
thao Văn hoá Sân
Lao ðộng số 208 Ngày 10/09/2008 Cập nhật: 10:32 PM, 09/09/2008
khấu- ðiện ảnh Âm
(Lð) - Với sự ñề xướng mang tên "I mPULSE" từ Quỹ Á-Âu
 1 Thị trường chứng
nhạc Thời trang Tản (ASEF), với sự hợp tác và tổ chức của Học viện Âm nhạc quốc gia
khoán: Bối rối với
mạn Du lịch Viết về VN và Viện Goethe VN, liên hoan nói trên sẽ ñược tổ chức từ 15thông tin
phụ nữ Công nghệ
22.9 tại HN và sau ñó tại TPHCM.
 2 Vedan "thoải mái"
Thông tin Khoa học
ñầu ñộc sông Thị Vải
Môi trường Phóng sự Cracking Bamboo là một ý tưởng cho sự giao lưu và gặp gỡ giữa hai
vì có giấy phép?
Trang Việc làm Bạn nền âm nhạc ðông Nam Á và Châu Âu. Nhạc cụ chủ yếu là giàn gõ.
 3 Trao quyền tự
ñọc viết Tấm lòng
Có khoảng 45 nghệ sĩ ñến từ Châu Á và Châu Âu tham dự liên hoan.
quyết mức phí trước
vàng Hồ sơ Lao ðộng
bạ ôtô
cuối tuần Trang quảng Từ Châu Âu có ban nhạc Freiburg gồm các thành viên ðức, Nhật
 4 Bùng phát tới 420
cáo Tin ñịa phương
Bản, Hàn Quốc, Anh..., ban nhạc Sisu của Oslo gồm các thành viên
cây xăng vi phạm
ðăng ký tin thư
Na Uy và Thụy ðiển và một tứ tấu "Châu Âu" ñược thành lập bởi
 5 Cuộc khủng hoảng
Email của bạn
một nhóm nghệ sĩ Italia, Pháp, Hà Lan và ðan Mạch. Từ Châu Á có
tài chính ở Mỹ ñi về
3 ban nhạc Hà Nội và TPHCM, một ban nhạc Indonesia và một ban
ñâu?
nhạc
Campuchia...

Xem tất cả
ðăng ký
Quảng cáo

Sau tuần ñầu tiên và các buổi biểu diễn tại Hà Nội, 3 nhóm nghệ sĩTiêu ñiểm
Á-Âu sẽ ñi biểu diễn tiếp. Nhóm một sẽ ñến TPHCM (từ 22 ñến
"Giai ñiệu mùa
27.9.), nhóm 2 ñi Indonesia (22.-27.9), nhóm 3 ñi Lào và Campuchia
thu" không tắt
(Vientiane 22-24.9, Phnom Penh 25-28.9), trong ñó có sự kết hợp với
các nghệ sĩ bộ gõ của nước sở tại...
Sao hội tụ tại lễ
trao giải MTV
Trong dự án này phải kể ñến vai trò của các giám hộ nghệ thuật,
Châu Á 2008
những người có kinh nghiệm ứng dụng với các mô hình ngẫu hứng
Vietnam Idol
sáng tác và các dự án hợp tác, những nhân vật có khả năng tốt nhất
2008: “Nóng”
có thể ñiều hoà các cá thể nghệ sĩ rất khác nhau trong một ban nhạc.
từ vòng thử
Trong số các giám hộ lần này, VN có nhạc sĩ Vũ Nhật Tân và Trần
giọng
Thị Kim Ngọc.
"... Như hát về
tâm sự riêng
V.V
mình..."
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"Tôi muốn có một sản phẩm âm thanh chất lượng cao..."
Mỹ Tâm: Mặn mà cùng "Sóng ña tần"
Lễ hội "Dạ cổ Hoài Lang"
"ðêm nghệ thuật Hennessy" lần thứ nhất
Nghệ sĩ Kim Cương kiện Thuý Nga Paris: Tôi muốn trắng ñen
rõ ràng

Các tin ñã ñưa






ðàm Vĩnh Hưng ñang tăng tốc
Nhân rộng nét tinh hoa của truyền thống
Về Khánh Hà nghe hát trống quân
Pianist Huệ Hương: Phép thử của âm nhạc
Phép thử "tâm lý ñám ñông"
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Live show thời
tăng giá
Ngày hát ñôi...
(*)
"Giấc mơ
phương ðông"
ðêm Pop của
“Sao mai ñiểm
hẹn”: ðã có sự
tiến bộ
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Gửi ý kiến

Nhật Kim Anh:
ði tìm sự khác
biệt
Nhạc sĩ Giáng
Son: Thiên
nhiên luôn là
cảm hứng bất
tận
Alicia Keys
muốn nhận con
nuôi
Vĩnh biệt nhạc
sĩ Tân Huyền:
Sống ñến giai
ñiệu cuối
Gần 400 nhạc sĩ
ñồng loạt kiến
nghị về bản
quyền
Ca khúc,
Youtube và...
bầu cử Tổng
thống Mỹ 2008
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