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Liên hoan âm nhạc quốc tế "Cracking Bamboo"

Thứ Hai, 15/09/2008, 10:45 (GMT + 7) 

Từ 15 ñến 25-9 tới ñây sẽ diễn ra Liên hoan âm nhạc Quốc tế 
Cracking Bambootại Việt Namvới chủ ñề chính I’mPULSE (tôi 
là sự kích thích). 
 

Khoảng 45 nghệ sĩ ñến từ châu Á và châu Âu sẽ tham dự Liên hoan 
này. Họ sẽ ở Hà Nội từ ngày 15 ñến ngày 22 tháng 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. 

Rất nhiều nhạc cụ bộ gõ của nghệ thuật âm nhạc châu Âu có nguồn 
gốc từ văn hóa châu Á. Cracking Bamboo là một ý tưởng nhằm tạo 
ra sự giao lưu và gặp gỡ giữa hai nền âm nhạc ðông Nam Á và châu 
Âu. Nhạc cụ chủ yếu là dàn gõ, có khả năng kết nối, hòa nhịp với 
nhau, tạo ra sự khác biệt mà hầu như không có nhóm nhạc cụ nào 
có ñược.  

Sau tuần ñầu tiên và các buổi biểu diễn tại Hà Nội (ngày 15 và 16-9 
tại Viện Goethe Hà Nội, 56-58 Nguyễn Thái Học; ngày 19 và 20-9 tại 
Nhà hát lớn Hà Nội, 1 Tràng Tiền), 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 
Cracking Bamboo. 

Ba nhóm mới này chia nhau ñi biểu diễn tiếp, cụ thể: nhóm một sẽ 
ñến biểu diễn tại Nhạc Viện TP. Hồ Chí Minh 112 Nguyễn Du, Quận 1 
(từ 22 ñến 27-9); nhóm 2 ñi In-ñô-nê-xi-a (22 ñến 27-9); nhóm 3 ñi 
Viên Chăn (Lào) từ 22 ñến 24-9 và Phnôm Pênh (Cam-pu-chia) từ 25 
ñến 28-9. Trong các buổi biểu diễn tại các ñịa ñiểm này sẽ 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 TP Hồ Chí Minh, 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. 

ðây là dịp ñể các nhạc công, nhạc sĩ giao lưu, tìm hiểu, hỗ trợ nhau, 
trao ñổi kinh nghiệm và ñón nhận các nền văn hóa khác nhau trên 
thế giới. 
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 Kim Hiền trở lại qua "Tuổi yêu"  (10/09) 
 Thuỳ Dung: "Em không lạnh và chảnh ñâu!"  (30/08) 
 Golf thủ ñược chiêm ngưỡng Montgomerie Links  (22/08) 
 Cựu Á hậu Hàn Quốc bị tước vương miện  (11/08) 
 Phục vụ trà hảo hạng ở khách sạn InterContinental Hanoi Westlake  

(07/08) 
 Vẫn chưa có quyết ñịnh kỷ luật Hà Linh  (05/08) 
 Máy nghe nhạc số: Chính ñã thắng tà  (20/07) 
 Thêm gợi cảm  (29/06) 
 Mel B sang Việt Nam dẫn chương trình Hoa hậu Hoàn vũ  (25/06) 
 Thời trang Nhật gây "nóng" giới trẻ Việt  (25/06) 
 Sắc hoa và dáng mềm  (25/06) 
 Nhữnng 'máy bay bà già' ñược yêu thích nhất  (24/06) 
 ðám cưới 1 triệu USD tại Hội An  (01/06) 
 Duyên dáng nơi công sở  (29/05) 
 Dám thử không?  (27/05) 

Xem tin theo ngày  Từ   ðến  Tìm

quyết ñịnh kỷ 
luật Hà Linh 

Mel B sang Việt 
Nam dẫn 
chương trình 
Hoa hậu Hoàn 
vũ 

Thời trang Nhật 
gây "nóng" giới 
trẻ Việt 

ðám cưới 1 
triệu USD tại 
Hội An 
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