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Tìm kiếm
Trang chủ

VĂN HÓA - GIẢI TRÍ

Chính trị - Xã hội

Thứ tư, 17-09-2008
ðể mất hành lý của khách:
Vietnam Airlines chỉ phải
ñền... 3 USD

Liên hoan âm nhạc quốc tế "Cracking Bamboo"

ðô thị hôm nay

11-09-2008 16:13:13 GMT +7

Thế giới
Công ñoàn
Kinh tế - Tiêu dùng
ðầu tư-Chứng khoán
TT ðịa ốc
Giáo dục
Tuyển sinh 2008
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Người của công chúng

Với sự ñề xướng I’mPULSE từ Quỹ Á-Âu
(ASEF), với sự hợp tác của Học viện Âm
nhạc quốc gia Việt Nam, Viện Goethe Việt
Nam và dưới sự chỉ ñạo nghệ thuật của
Giáo sư Bernhard Wulff từ Freiburg - ðức,
Liên hoan âm nhạc Quốc tế Cracking
Bamboo lần ñầu tiên sẽ ñược tổ chức cuối
tháng 9/2008.

Bốn trường hợp ñặc biệt ñược
mua nhà theo Nghị ñịnh
61/CP

I’mPULSE là một ñề xuất của quỹ Á-Âu nhằm
hỗ trợ các phương cách sáng tạo và thực hành
trong lĩnh vực âm nhạc. Các nhạc công/nhạc sĩ
trẻ châu Á và châu Âu cần phải ñược giúp ñỡ
và khích lệ trong ñàm thoại về ý tưởng âm nhạc, trình diễn và sáng tác.

Băn khoăn chất lượng xăng
pha cồn

Từ 5-10, thêm số 3 trước số
ñiện thoại cố ñịnh
Xử lý cơ sở sản xuất kẹo “bột
ñá”

Quyền giám ñốc BHXH huyện
mất tích
Richard Wright qua ñời

Văn nghệ thế giới
Sân khấu - ðiện ảnh
Thời trang
Truyện ngắn
TV - Radio online

Cracking Bamboo là cái tên sẽ gây tò mò cho người ñọc khi biết về thông tin này, kỳ
thực ñó cũng là chủ ý của những người tổ chức chương trình. ðó là ý tưởng cho cho
sự giao lưu và gặp gỡ giữa hai nền âm nhạc ðông Nam Á và châu Âu. Nhạc cụ chủ
yếu là dàn gõ mà ở ðông Nam Á cây tre (bamboo) cũng chính là nguyên liệu ñể làm
nên các nhạc cụ truyền thống.
Các nghệ sĩ mang nhiều quốc tịch khác nhau sẽ tham dự liên hoan từ 15-22/9/2008
như ðức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Nauy, Thuỵ ðiển, ðan Mạch.

Thể thao
Olympic 2008

Bảo tàng ABBA chưa thể ra
mắt
Ra quân kiểm tra các cơ sở
sản xuất, kinh doanh sữa
Mexico: Nổ hàng loạt. ít nhất
53 người thương vong

Ngoài ra có các nghệ sĩ solo ñến từ châu Á. Họ là các nghệ sĩ dàn gõ trẻ và sẽ ñược
ñón nhận các cơ hội thu thập kinh nghiệm qua giao lưu biểu diễn với các bạn ñồng
nghiệp quốc tế tại Liên hoan âm nhạc này.

Lối sống
Sức khỏe
Khoa học

Lịch biểu diễn:

Công nghệ Thông tin
Bạn ñọc

15. & 16.09.2008, 20h00, Viện Goethe Hà Nội, 56-58 Nguyễn Thái Học.
18.09.2008, 20h00, Trung tâm văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền.

Việc làm
Xuân Mậu Tý

19. & 20.09.2008, 20h00, Nhà hát lớn Hà Nội, 1 Tràng Tiền.

Mai Vàng 2007

25.09.2008, 20h00, Nhạc Viện TPHCM, 112 Nguyễn Du, Quận 1.

VIDEO CLIP

Theo VTV

Chung kết HHVN 2008

Phản hồi

Lễ khai mạc Oplympic
2008

Gửi cho bạn bè
giấy

In ra

CÁC TIN KHÁC

Lễ thắp ngọn ñuốc
Oplympic 2008
Hội thảo "kết nối CEO"
Hoa hậu Hoàn Vũ…
CẨM NANG ðỜI SỐNG

Dịch vụ - Du lịch



Phim mới: Cuộc ñua tử thần (11/09)



“Bà bầu” Vương Phi ñi mua sắm (11/09)



Tổ chức ñêm nhạc Trương Quốc Vinh (11/09)



Hồ Hạnh Nhi làm ca sĩ (11/09)



Show thời trang dưới nước ñầu tiên (11/09)



Lee Young Ae tái xuất (11/09)



3 Hoa hậu Trái ñất ñã ñến Việt Nam (11/09)



Trở lại Volga - Thêm một loạt phim ký sự ñường xa (10/09)



Paris Hilton luôn “nóng” (10/09)



Bất ñồng về kịch bản Nỗi buồn chiến tranh (10/09)

Hội nhập - Phát triển
THÔNG TIN CẦN BIẾT

Chứng khoán
Dự báo thời tiết
Chuyển ñổi font
Soạn thảo online

vinabook.com
Nhà sách trên mạng.
Mua sách qua mạng, giao hàng tận
nơi trong và ngoài nước.

www.vinabook.com
THEO DÒNG VĂN HÓA

Xem tiếp >>
TỪ ðIỂN TRỰC
TUYẾN

Xem các tin ñã ñưa ngày: 09

10

2008

Văn hóa
Xem

Từ cần tra:

Hoa hậu
Thùy Dung có
bị "rơi"
vương miện?

Go
Chọn từ ñiển:
Anh - Việt

200 tỉ? Thái
Tổ cũng...
giật mình
1 nhà hát,
100 kiệt tác
và 40 tỉ ñồng

http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/238889.asp
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Showbiz
Hồng Kông
và Scandal
Sex

Thanh
Phương - Vội
vàng, không
lời từ biệt...
THÔNG TIN TÒA SOẠN

-

Ban biên tập
Liên hệ
Quảng cáo
Quảng cáo online
ðặt mua báo

Mai Vàng
2007 - Vòng
bầu chọn

Miss World
2007
Liên hoan
phim VN lần
thứ 15
Xem tiếp >>
HẬU TRƯỜNG ðIỆN ẢNH

Cặp ñạo diễn
tài năng nhà
Coen

Joel và
Ethan Coen
thường ñược nhắc ñến
cùng nhau là anh em nhà
Coen. họ là những nhà làm
phim tài năng của Mỹ ñã
từng ñoạt giải Oscar. Trong
vòng hơn 20 năm, cặp ñạo
diễn này ñã viết và dựng 16
bộ phim với những thành
công lớn, từ thể loại phim
hài (O Brother, where art
thou?, Raising Arizona) cho
ñến phim xã hội ñen
(Millers Crossing, Blood
Simple, No Country for old
men) hay kết hợp cả hai
thể loại trên (Fargo, Barton
Fink). Cả hai cùng viết, ñạo
diễn và sản xuất phim, mặc
dù gần ñây, Joel thiên
nhiều về ñạo diễn còn
Ethan thì sản xuất phim.
Xem tiếp >>
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