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VĂN HÓA -> ÂM NHẠC 

Liên hoan Cracking Bamboo: Cu ộc hội ngộ âm nh ạc Á - Âu
Cập nhật lúc 14h51" , ngày 12/09/2008 -   

Trung tu ần tháng 9/2008 Liên hoan âm nh ạc Quốc tế Cracking Bamboo s ẽ ñược tổ 

chức tại Việt Nam, và b ắt ñầu vào ngày 15/9 t ại Hà Nội với sự tham gia c ủa kho ảng 45 

ngh ệ sĩ ñến từ châu Á và châu Âu.  

 

Liên hoan Cracking Bamboo sẽ có 45 nghệ sĩ quốc tế tham gia Liên hoan ñược tổ chức do 

sự phối hợp 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 Cracking Bamboo là một 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. Các nhạc cụ bộ gõ có khả năng 

kết nối mà hầu như không có nhóm nhạc cụ nào có, nó cho phép âm nhạc phương Tây có 

quan hệ với các dòng âm nhạc khác. 

  

Liên hoan âm nhạc quốc tế Cracking Bamboo nhằm 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, cho các hình thức ñàm thoại âm nhạc trong sự tôn trọng 

lẫn nhau. 

  

Có khoảng 45 nghệ sĩ ñến từ châu Á và châu Âu tham dự Liên hoan từ ngày 15 ñến ngày 

22/9. Các nghệ sĩ tham dự sẽ chia làm 3 nhóm (nửa châu Âu, nửa châu Á) và sẽ làm việc 

trong khoảng 3 ñến 4 ngày ñể chuẩn bị cho mỗi nhóm một chương trình biểu diễn khoảng 

35 ñến 40 phút. Trong chương trình các nghệ sĩ sẽ biểu diễn solo và biểu diễn chung dưới 

dạng ngẫu hứng hoặc một phần sáng tác ngắn. 

  

Sau tuần ñầu tiên và các buổi biểu diễn tại Hà Nội, 3 nhóm nghệ sĩ Á - Âu sẽ giải tán và lại 

ñược phân bổ lại làm 3 nhóm mới cho phần hai của Liên hoan. 3 nhóm mới này chia nhau 

ñi biểu diễn tiếp, cụ thể: nhóm một sẽ ñến TPHCM (từ 22 ñến 27/9.), nhóm 2 ñi Indonesia 

(22 -27/9), nhóm 3 ñi Lào và Campuchia (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 (ví dụ nhóm 1 sẽ có các nghệ 

sĩ bộ gõ của TPHCM, nhóm 2 sẽ có các nghệ sĩ bộ gõ của nước Indonesia,…). Tại ñây, 

một chương trình hòa nhạc sẽ ñược các nghệ sĩ Á-Âu chuẩn bị sau 3 - 4 ngày tập luyện và 

cùng sáng tác. 

  

Tư vấn nghệ thuật cho các nghệ sĩ tham gia Liên hoan là các giám hộ nghệ thuật. ðây là 

những người có kinh nghiệm ứng dụng với các mô hình ngẫu hứng sáng tác và các dự án 

hợp tác, những nhân vật có khả năng tốt nhất có thể ñiều hòa các cá thể nghệ sĩ rất khác 

nhau trong một ban nhạc. Các giám hộ này gồm: Udai Mazumdar từ Ấn ðộ (Tabla), Pierre 

Stephane Meuge từ Pháp (Saxophone), Murat Coskun từ ðức/Thổ Nhĩ Kỳ (trống tay), 

Francoise Vanhecke từ Bỉ (thanh nhạc), Badamkhorol từ Mông Cổ (thanh nhạc) và từ Hà 

Nội có Vũ Nhật Tân (Nhạc sĩ, sáo trúc và nhạc ñiện tử) cũng như Trần Thị Kim Ngọc (nhạc 

sĩ). 

  

Trong số các nghệ sĩ tham dự Liên hoan từ nhiều nước khác nhau, từ châu Âu có ban nhạc 

Freiburg gồm các thành viên từ ðức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh,…, ban nhạc SISU ñến từ 

Oslo gồm các thành viên từ Na Uy và Thụy ðiển và một ban Tứ tấu “Châu Âu” ñược thành 

lập bởi một nhóm nghệ sĩ từ Italia, Pháp, Hà Lan và ðan Mạch,. 

  

Từ châu Á, có hai ban nhạc ñến từ Hà Nội và TPHCM, một ban nhạc từ Indonesia và có thể 

một ban nhạc từ Campuchia. Ngoài ra có các nghệ sĩ solo ñến từ châu Á. 

  

Tại Hà Nội, các buổi diễn sẽ bắt ñầu lúc 20h ngày 15 và 16/9 tại Viện Goethe (56 - 58 

Nguyễn Thái Học), ngày 18/9 tại Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace (24 Tràng Tiền), ngày 

19 và 20/9 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Tại TP HCM, buổi diễn ngày 25/9 bắt ñầu lúc 20h tại 

Nhạc viện TP HCM (112 Nguyễn Du, Q.1). Vé mời có tại Viện Goethe Hà Nội và Viện 

Geothe TP HCM (335/4 ðiện Biên Phủ, P.4, Q.3). 

 
(Theo T� Qu�c) 

   

M�i c�p nh�t:

   "Mảnh vỡ" Nguyễn Lê Bá Thắng (17/09/2008) 
   Queen tổ chức hoà nhạc từ thiện (16/09/2008) 

 
 

 

Giải trí - MediaPlus  
Audio Trò chuyện với HH Diệu 
Hoa và á hậu 2 Thụy Vân. 

Radio online: "Tám" với Hoàng 
Nghiệp và Duy Khoa 

 

 

 

Góc ảnh ñẹp 

 
Hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thị 
Thùy Dung (giữa), á hậu 1 Phan 
Hoàng Minh Thư (trái) và á hậu 2 
Nguyễn Thụy Vân.  

 ðọc nhi ều nh ất 
Phản ứng của khán giả quanh sự 
kiện Hà Linh bị loại khỏi Sao Mai 
ñiểm hẹn

Chung kết SMðH 2008: Vì sao 
không có giải Hội ñồng nghệ 
thuật?

Minh Ánh: Không hài lòng với giải 
thích của Hà Linh

Nhà báo "chấm" giải thưởng Sao 
Mai ñiểm hẹn 2008

Live show Mỹ Tâm: Nhảy hay hơn 
hát!
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   Ca sỹ Uyên Trang: Không phân biệt nhạc "sang", nhạc "sến" (16/09/2008) 
   Sẽ có ñêm hoà nhạc 1000 nghệ sĩ ở Hà Nội (16/09/2008) 
   Live show Mỹ Tâm: Nhảy hay hơn hát! (15/09/2008) 
   Ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc Jang Nara bị kiện vì vi phạm bản quyền (13/09/2008) 

Các tin khác:

    Tuổi teen và những biến tấu với nhạc cụ dân tộc (12/09/2008) 
    Tiếng hát mùa thu – Nốt thăng của showbiz Hà Nội (12/09/2008) 
    Vietnam Idol - Giấc mơ không giới hạn! (11/09/2008) 
    Elbow ñoạt giải Mercury (11/09/2008) 
    Giáng Son tâm sự về các thí sinh của Sao mai ñiểm hẹn (10/09/2008) 
    Lưu Hương Giang: ðã từng "ñộc quyền" Hồ Hoài Anh (10/09/2008) 
    Christina Aguilera "nổi lửa" trên sân khấu của MTV (09/09/2008) 
    Britney Spears càn quét giải thưởng tại MTV Awards (08/09/2008) 
    "Họa Mi" tóc nâu lảnh lót trong mưa (08/09/2008) 
    Tối nay, Gala Sao mai ñiểm hẹn "ñụng ñộ" liveshow Mỹ Tâm (07/09/2008) 
    Ca sĩ Uyên Trang: ðổi ñời + lột xác = nóng bỏng (05/09/2008) 
    Sao Mai Quang Hào: Tự tình một nét dân ca (05/09/2008) 
    Khi bầu sô "treo ñầu dê bán thịt chó" (04/09/2008) 
    Ca sĩ Jerry Reed qua ñời (04/09/2008) 
    Thái Bình cổ nhạc tái xuất sau 60 năm (03/09/2008) 

       

Tối nay, Gala Sao mai ñiểm hẹn 
"ñụng ñộ" liveshow Mỹ Tâm

 Khoảnh khắc ngộ nghĩnh của 
Sao Mai ñiểm hẹn

Sao Mai - ðiểm hẹn 2008: 4 phiếu 
trắng làm nên bất ngờ?

Lưu Hương Giang: ðã từng "ñộc 
quyền" Hồ Hoài Anh

ðêm Chung kết Sao mai ðiểm hẹn 
2008: Sẽ ít bất ngờ!
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