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Thứ bảy, 13/9/2008, 19:43'
Liên hoan âm nh ạc quốc tế "Cracking Bamboo" t ại Việt Nam

VIT - Gần 50 nghệ sĩ ñến từ 20 nước khác 
nhau sẽ gặp gỡ tại Hà Nội ñể giao lưu và 
liên hoan âm nhạc.

Cracking Bamboo là một Liên hoan âm nhạc Á-Âu, là cuộc giao 
lưu trên sân chơi âm nhạc của các nhạc công bộ gõ với các nhạc 
cụ châu Âu hiện ñại và nhạc cụ dân gian truyền thống của ðông 
Nam Á. 
Cracking Bamboo sẽ diễn ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Lào, 
Campuchia và Indonesia. 

Chương trình:   

15. & 16.09.2008, 20:00  
Goethe-Institut Hanoi , 56-58 Nguyễn Thái Học 
Vào cửa tự do 
  

18.09.2008, 20:00 
Trung tâm Văn hóa Pháp Espace, 24 Tràng Tiền 
Vào cửa tự do 

   
19. & 20.09.2008, 20:00  
Nhà Hát Lớn Hà Nội, 1 Tràng Tiền 
Vé mời bắt ñầu ñược phát từ ngày 15.09.2008 tại 
Goethe-Institut Hanoi , 56-58 Nguyễn Thái Học 
Tel: 04.734 22 51/52/53 
Email: info@hanoi.goethe.org 
  

25.09.2008, 20:00 
Nhạc Viện TPHCM, 112 Nguyễn Du, Quận1 
Vé mời bắt ñầu ñược phát từ ngày 19.09.2008 tại: 
Goethe-Institut, 335/4 ðiện Biên Phủ, Quận 3 
Tel: 08.832 67 16 
Email: prog@saigon.goethe.org 

Viện Goethe Hà  Nội

[Về trang  chủ]  [Quay  lại]  
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 Tin Âm nhạc theo ngày

Hình ảnh

Jang Na Ra ngày càng 
sexy

Xem thêm >>

ðược quan  tâm

Ca sỹ Quang 
Dũng, Nguyệt 
Anh sẽ bị xử 
phạt thế nào?

Thanh Thảo lần 
ñầu nói về vụ 
hủy hôn

Ngôi sao “ăn 
hình” nhất Hàn 
Quốc Lee Da-
Hae phải nhập 
viện

Ca sĩ ñồng tính 
Ricky Martin 
làm bố

Quang Dũng bị 
ñề nghị mức 
cảnh cáo, nhắc 
nhở

ðan Trường: 
Sau 10 năm ñi 
ở riêng

Phương Thanh: 
sẽ nghỉ hát ở 
tuổi 40 và sinh 
thêm con

Lưu Hương 
Giang: Chưa 
bao giờ xa Hồ 
Hoài Anh lâu 
thế!
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Lưu Hương 
Giang và bước 
“Chuyển ñộng” 
trong âm nhạc

Nhạc sĩ Phú 
Quang: Ở Việt 
Nam có rất 
nhiều “sĩ”

Những 
scandals nổi 
tiếng nhất của 
Madonna

Jang Nara giản 
dị trong ñêm 
nhạc “Những 
người bạn”
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"Vua nhạc Pop" 
sẽ hát tại sòng 
bạc, hộp ñêm 
ñể trả nợ?
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