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ICHƯƠNG TRÌNHI 

THỨ NĂM 25/06 ....................................
. �18.00 > KỂ CHUYỆN CỦA CHÚNG MÌNH THẾ NÀO?

Kịch | Mọi lứa tuổi | FR-EN | 10 phút

. �19.00 > NHỮNG KẺ CHÍNH TRỰC / Đọc  Albert Camus
Kịch | + 12 tuổi | FR | 45 phút  

. �20.00 > �CÁCH LY TRONG CHUNG CƯ I lIve stream I 
Kịch Ứng Tác | Mọi lứa tuổi | FR | 60 phút

THỨ SÁU 26/06 ....................................
. �18.00 > �ROBINSON 

Kịch | + 12 tuổi | DE EN ITA PL VN | 45 phút

. �19.00 > �GẠO  
Con rối | Mọi lứa tuổi | VN | 40 phút

. �20.00 > �GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ BỊ CÁCH LY  
Kịch | + 12 tuổi | FR | 45 phút

THỨ BẢY 27/06 ....................................
. �12.00 > �LỜI CỦA NHỮNG NHÂN VẬT BỊ CÁCH LY

Kịch | Mọi lứa tuổi | FR | 15 phút 

. �12.30 > �NHỮNG NHÂN VẬT TUYỆT VỜI  
Kịch | Mọi lứa tuổi | FR | 5 / 10 phút

. �13.00 > �HỒ THIÊN NGA   
Ballet | Mọi lứa tuổi | 2 phút 

. �13.00 > �PETROUSKA  
Ballet | Mọi lứa tuổi | 2 phút 

. �13.30 > �CHARLOT ĐÂU RỒI?  
Kịch | Mọi lứa tuổi | FR | 3 phút 

. �14.00 > �DÀN HỢP XƯỚNG CỦA CÁC LỚP CM1  
Hợp xướng | Mọi lứa tuổi | FR | 10 phút 
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. �14.00 > �STARBIRD  
Kịch & Nhảy múa | Mọi lứa tuổi | EN | 5 phút

. �15.00 > �MỘT CUỘC ĐIỀU TRA CỦA SHERLOCK HEML’OS   
Phim ngắn | Mọi lứa tuổi | FR | 30 phút  

. �15.30 > �SHAKESPEARE ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG SÁNG TẠO CỦA MÌNH 
Kịch | Mọi lứa tuổi | FR | 20 phút 

. �16.00 > �CUỘC DẠO CHƠI CỦA CHÚ DẾ 
Kịch thiếu nhi | Không lời | 0 - 5 ans | 15 phút

. �17.00 > �KỊCH ĐỪƠNG PHỐ VỚI HERVÉE DE LAFOND  I workshops I 
Hội thảo | + 12 tuổi | FR | 60 phút   

. �18.30 > �BUỔI HOÀ NHẠC ALEX COMPLEX CỦA TRƯỜNG LFAY 
Âm Nhạc | Mọi lứa tuổi | FR | 30 phút

. �19.30 > �LẠC WINE  I lIve stream I 
Âm Nhạc | Mọi lứa tuổi | FR EN VN | 60 phút   

. �21.00 > �NHỮNG MẢNH  
Kịch | + 16 tuổi | VN | 45 phút   

CHỦ NHẬT 28/06 ..................................
. �12.00 > �NĂM HỌC LỚP CM2 CỦA TÔI 

Kịch | Mọi lứa tuổi | FR | 15 phút 

. �12.30 > �VỀ CHỦ ĐỀ: “ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÁI TẨU”  
Kịch | Mọi lứa tuổi | FR | 10 phút

. �13.00 > �BÁO CỦA TẦNG LỚP TRUNG LƯU PHƯƠNG TÂY Sylvain Levey 
Kịch | Mọi lứa tuổi | FR | 10 phút 

. �13.30 > �RAY CHARLES MEDLEY Retour au Jazz 
Nhảy múa Jazz | Mọi lứa tuổi | 5 phút

. �14.00 > �EVERY BRILLIANT THING  
Nhảy múa | Mọi lứa tuổi | EN | 15 phút

. �14.30 > �BIỂU DIỄN CUỐI NĂM CỦA LỚP THANH NHẠC  
Hòa nhạc | Mọi lứa tuổi | FR | 60 phút
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. �16.00 > �NADAM  
Kịch thiếu nhi | Không lời | 0 - 18 mois | 35 phút

. �17.00 > �WORKSHOP NHẢY TÁC PHẨM CATS  I workshops I  
Nhảy múa | + 12 tuổi | EN | 60 phút

. �18.30 > �SỰ ĐA DẠNG QUANH GIẢI THƯỞNG SONY LABOU TANSI 
Kịch | + 12 tuổi | FR | 3 x 5 phút

. �19.00 > �ỨNG TÁC THẬP CẨM  I lIve stream I 
Kịch Ứng Tác | Mọi lứa tuổi | FR | 60 phút  

25/06 > 28/06 .....................................
TRIỂN LÃM SỐ  Mỹ Thuật | Mọi lứa tuổi 
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KỂ CHUYỆN CỦA CHÚNG  
MÌNH THẾ NÀO?

Kịch | Nhiều lứa tuổi | FR-EN 
10 phút | Học viên ATH 

Sau nhiều tháng không tham  
gia lớp kịch, các học sinh của ATH 
trong khóa học cuối năm sẽ trở lại 

trong bộ phim với chủ đề: Làm thế 
nào để kể một câu chuyện?

thứ năm 25/06 > 18.00

NHỮNG KẺ CHÍNH TRỰC / ĐỌC  
Albert Camus
Kịch | 16-18 tuổi | FR | 45 phút  
ATH  | Marianne Seguin  

Câu chuyện kể về một nhóm thanh 
niên trẻ tuổi theo chủ nghĩa vô chính 
phủ. Họ quyết định thực hiện cuộc 
tấn công chống lại ngài Công tước 
đầy quyền lực. Lấy cảm hứng từ câu 
chuyện có thật, vở diễn đặt ra câu 
hỏi liệu một kết thúc tốt đẹp có đủ 
xóa đi những sự sai trái nhằm đạt 
được nó? Câu chuyện cũng nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc tìm 
hiểu nguyên nhân dẫn đến hành 
động của thế hệ trẻ thay vì phán xét 
những hành động đó.
thứ năm 25/06 > 19.00

THỨ NĂM 25/06 ............................



DIGITAL

2020

GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ  
BỊ CÁCH LY  

Kịch | Người lớn | FR | 45 phút  
ATH  | Quentin Delorme  

Thông qua bộ phim tài liệu hấp  
dẫn về quá trình dựng một vở diễn, 
khán giả sẽ làm quen với một đoàn 
kịch vô cùng lạ thường và sáng tạo 

khó tin mà họ làm nên, với cảm  
hứng đến từ chính những nhân vật 

vĩ đại mà họ sẽ biểu diễn.
thứ sáu 26/06 > 20.00

LỜI CỦA NHỮUNG NHÂN  
VẬT BỊ CÁCH LY  
Sáng tạo tập thể
Kịch | CM1A | FR | 15 phút  
LFAY | Anne Boulo  

Trong lễ hội PAS, các em đã tưởng 
tượng mình là những nhân vật  
trong các tác phẩm văn học trẻ, 
những nhân vật lịch sử, những nhân 

vật trong trò chơi điện tử và cả những con vật. Các em đã tạo ra kịch bản về 
chủ đề cách ly xã hội bằng cách tưởng tượng ra những trải nghiệm mà các 
nhân vật của mình đã có thể sống trong giai đoạn đó.
thứ bảy 27/06 > 12.00

THỨ BẢY 27/06 .............................

ITRƯỜNG HỌCI 

THỨ SÁU 26/06 .............................
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NHỮNG NHÂN VẬT TUYỆT VỜI  
Sáng tạo tập thể
Kịch | 8-9 tuổi | FR | 5 / 10 phút  
ATH  | Etienne Rousseau  

Xác chết tuyệt vời là một trò chơi 
sáng tác tập thể của nghệ thuật tạo 
hình hoặc văn chương của giới nghệ 
sỹ siêu thực. Vận dụng thể thức này, 
chúng tôi tạo ra vô vàn nhân vật 
cùng những vấn đề và những tham 
vọng khác nhau. 
thứ bảy 27/06 > 12.30

HỒ THIÊN NGA  
Khám phá vở múa Ballet cổ điển

Ballet | 7-10 tuổi | 2 phút
ATH  | Sarah Dullaghan

Khi vở ballet Hồ thiên nga được trình 
diễn ở hồ Tây cũng là lúc những 

bước nhảy ballet kinh điển hòa nhịp 
cùng niềm vui thích khi trình diễn 
ballet. Hãy cùng chúng tôi chiêm 

ngưỡng những bước nhảy của 
những chú thiên nga!
thứ bảy 27/06 > 13.00

PETROUSKA  
Khám phá vở múa Ballet cổ điển
Ballet | 4-6 tuổi | ATH  | 2 phút 
ATH  | Sarah Dullaghan - Emily George 

Khám phá câu chuyện về vở ballet 
kinh điển Petrouska với ý tưởng làm 
sống dậy các con rối! Vở ballet lấy 
cảm hứng từ những động tác ballet 
kinh điển và từ trào lưu múa rối.
thứ bảy 27/06 > 13.00

ITRƯỜNG HỌCI 
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CHARLOT ĐÂU RỒI?  
Kịch | 6-7 tuổi | FR | 3 phút  

ATH  | Nguyen Hoa My  

Charlot ngất đi ngay trước mắt các 
viên cảnh sát. Khi tỉnh dậy, anh ta 
thấy mình đang ở một thế giới lạ 

lùng. Nhưng còn kì lạ hơn nữa, khi 
anh gặp những người tự gọi mình 
là... Charlot. Cuối cùng thì ai mới là 

Charlot thật sự và độc nhất?
thứ bảy 27/06 > 13.30

DÀN HỢP XƯỚNG CỦA  
CÁC LỚP CM1  
Xướng của | 3 CM1 | FR | 10 phút  
LFAY | Anne Boulo, Anne-Sophie 
Dagher, Jérôme Bleitrach  

Phần biểu diễn của của họ trước tiên 
là tập hợp những ca khúc tiếng Pháp, 
tuy nhiên không chỉ có vậy. Trong lễ 
hội PAS, học sinh sẽ đặc biệt cho ra 
mắt phiên bản phim.
thứ bảy 27/06 > 14.00

STARBIRD  
Chuyển thể từ cuốn sách  

của Sharon King-Chai 
Kịch & Nhảy múa | Thiếu niên 

EN | 5 phút | BIS 
Kathryn Loveday - Emily Bevan 

Starbird, câu chuyện ngụ ngôn độc 
đáo về tình yêu và tự do sẽ được tái 

hiện bằng cách kể chuyện, những 
chuyển động và những bước nhảy

thứ bảy 27/06 > 14.30

ITRƯỜNG HỌCI 
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MỘT CUỘC ĐIỀU TRA  
CỦA SHERLOCK HEML’OS   
Được viết bởi các học sinh lớp CM1B
Phim ngắn | CM1B | FR | 30 phút  
LFAY | Anne-Sophie Dagher 

Sherlock Heml’os và Ouahtson, 
những thám tử lừng danh đi dạo 
trong rừng và họ tìm thấy Charlie 

Bouledogue đang khóc. Chồng của bà vừa bị giết… Các thám tử quyết định 
giúp bà tìm hung thủ. Ai đã giết chồng bà và tại sao?  thứ bảy 27/06 > 15.00

ITRƯỜNG HỌCI 

BUỔI HOÀ NHẠC ALEX COMPLEX  
CỦA TRƯỜNG LFAY  
Âm Nhạc | Thiếu niên | FR | 30 phút  
LFAY Alex Complex | Phuc Phan  

Dù các chương trình biểu diễn đều 
bị hủy do dịch bệnh Covid, các thành 
viên Alex Complex vẫn cố gắng hết 
sức tổ chức một chương trình diễn đa 
dạng về thể loại, từ nhạc cổ điển đến 

những bài hát học sinh tự viết, từ những bản cover những bài hát nổi tiếng đến 
âm nhạc Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được khán giả biết đến nhiều. 
thứ bảy 27/06 > 18.30

SHAKESPEARE ĐỐI DIỆN VỚI 
NHỮNG SÁNG TẠO CỦA MÌNH

Kịch | 10-11 tuổi | FR | 20 phút 
ATH  | Quentin Delorme 

Một khoảnh khắc chưa từng có: 
Shakespeare thấy mình đang đối  

mặt với những nhân vật trong  
các vở kịch của ông. Macbeth đang tức giận, Olivia phàn nàn vì đáng nhẽ  

ra ông có thể cho cô một cuộc sống dễ dàng hơn. Ông sẽ làm gì để đối mặt  
với tâm trạng của những nhân vật này?  thứ bảy 27/06 > 15.30
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NĂM HỌC LỚP CM2 CỦA TÔI
Kịch | CM2A | FR | 15 phút   

LFAY | Tamara Litmanowitsch 

Toàn thể học sinh lớp CM2A trường 
Pháp giới thiệu tới quý vị một phim 
ngắn tóm tắt năm học lớp CM2 của 

mình. Từ lúc khai giảng, rất bình 
thường, rồi trải qua giai đoạn cách  
ly xã hội thật đặc biệt, học sinh dù 

sao cũng vẫn phát triển và thành 
công trong việc xây dựng một vở 

kịch. Năm học cuối cấp tiểu học  
kết thúc. Sắp tới, các con sẽ rời xa 

bến bờ tuổi thơ để bước sang chân 
trời mới: lứa tuổi thiếu niên.

chủ nhật 28/06 > 12.00

CHỦ NHẬT 28/06 ............................

ITRƯỜNG HỌCI 

VỀ CHỦ ĐỀ: “ĐÂY KHÔNG  
PHẢI LÀ MỘT CÁI TẨU” 
Gérald Chevrolet
Kịch | Lớp 10 | FR | 10 phút  
LFAY | Martine Aran - Marianne Seguin 

Hợp xướng có lời và micro.
chủ nhật 28/06 > 12.30
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BÁO CỦA TẦNG LỚP  
TRUNG LƯU PHƯƠNG TÂY 

 Sylvain Levey
Kịch | 12-15 tuổi | FR | 10 phút 

ATH  | Marianne Seguin 

Tin nhanh trực tiếp từ các gia  
đình về cuộc sống và những  

mối bận tâm hằng ngày của họ. 
 Góc nhìn của nhóm thanh niên  

trẻ về xã hội ngày nay.
chủ nhật 28/06 > 13.00

RAY CHARLES MEDLEY  
Trở về thời đại của nhạc Jazz
Nhảy múa Jazz | Người lớn | 5 phút
ATH  | Sarah Dullaghan

Cùng quay trở lại thời kỳ phát hưng 
thịnh của nhạc jazz. Vở diễn là hành 
trình khám phá một trong những 
huyền thoại jazz: Ray Charles và 
những động tác lấy cảm hứng từ  
các âm nhạc của ông.  
chủ nhật 28/06 > 13.30

EVERY BRILLIANT THING  
Lấy cảm hứng từ “Tất cả những điều 

tuyệt diệu” của D. Macmillan và J. 
Donahoe

Nhảy múa | Thiếu niên | EN | 15 phút  
BVIS Drama | Jessica Barrowman 

Trong dự án viết sáng tạo này, các 
học sinh sẽ làm việc cùng nhau trong 

một ngày để viết nên một kịch bản 
dài 15 phút về chủ đề “những điều 

tuyệt diệu” của cuộc sống. 
chủ nhật 28/06 > 14.00
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BIỂU DIỄN CUỐI NĂM  
CỦA LỚP THANH NHẠC  
Bài hát | 6-50 tuổi | FR | 60 phút  
ATH  | Hứa Thanh Tú  

Các ca sĩ của ATH sẽ mang tới Lễ hội 
Sân khấu PAS một chương trình ca 
nhạc với những bài hát mà họ đã 
luyện tập trong năm học này với sự 
giúp đỡ của nhóm nhạc Lạc Wine.
chủ nhật 28/06 > 14.30

SỰ ĐA DẠNG QUANH GIẢI 
THƯỞNG SONY LABOU TANSi

Kịch | Lớp 11 & 12  
 FR | 3 x 5 phút | LFAY 

Martine Aran - Marianne Seguin 

Giọng đọc kết hợp chiếu sáng  
3 trong 5 tác phẩm đạt giải  

Sony Labou Tansi 2020. 
chủ nhật 28/06 > 18.30

TRIỂN LÃM SỐ  
Mỹ thuật | 7-12 tuổi    
ATH  | Marianne Smolska  

Triển lãm các tác phẩm của học sinh 
lớp Mỹ thuật tại ATH.



DIGITAL

2020

ROBINSON  Câu chuyện về Robinson Crusoe của Daniel Defoe, từ năm 1719, 
nhưng không hề lỗi thời trong thời đại nay. Câu chuyện được viết lại thành một 
bản ballad 9 phần dành riêng cho lễ hội. Mỗi nhóm tham gia sẽ đảm nhận một 
phần và tạo nên một đoạn kịch, hoặc phim khác nhau. Một vở kịch, một mảnh.

Kịch | + 12 tuổi 
Festival theatretag 
Frankfurt  
DE EN ITA PL VN  
45 phút
thứ sáu 26/06 > 18.00

GẠO “Ra đời dựa trên bối cảnh nạn đói ở Việt Nam năm 1945, ‘GẠO’ là vở kịch 
dài thứ tư do Trang Linh, người sáng lập Mắt Trần Ensemble, biên kịch và đạo 
diễn, nhằm khám phá bản chất của con người trong một hoàn cảnh khắc 
nghiệt. Thông qua ngôn ngữ rối đương đại, chuyển động cơ thể và nhạc live, 
người xem được mời gọi vào một không gian – thời gian mà ở đó họ có thể 
bước qua các ranh giới về thể loại, ngôn ngữ, tuổi tác để cùng chìm đắm và 
cảm nhận tác phẩm trọn vẹn.”

Con rối | Mọi lứa tuổi  
Mat Tran Ensemble  

Trang Linh Valerie Pham  
VN | 40 phút

thứ sáu 26/06 > 19.00

IĐOÀN NGHỆ THUẬTI 

THỨ SÁU 26/06 .............................
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CUỘC DẠO CHƠI CỦA CHÚ DẾ  Đây là câu chuyện về chú con dế nhỏ vô 
cùng yêu thích những cuộc phiêu lưu. Với âm nhạc, chuyển động, ánh sáng, vở 
kịch ngắn dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ này sẽ đầy ắp những hình ảnh đẹp.

Kịch thiếu nhi   
Collectif ATH   
Nguyễn Hoạ My -  
Hứa Thanh Tú  
Không lời | 15 phút
thứ bảy 27/06 > 16.00

NHỮNG MẢNH  - chuyển thể từ tác phẩm “Cái chết của Hoàng tử”,  
Fernando Pessoa   Trên sân khấu, hai bản thể khổ sở tìm cách lắp ráp lại tâm 
hồn của mình và một vị thánh vô năng, không còn nghĩa lí, một đời sống tâm 
linh bị gãy đổ trước một tín ngưỡng độc nhất sở hữu tất cả đạo tín trên thế 
giới này. Những Mảnh là tác phẩm thể hiện quan điểm của chúng tôi về một 
sân khấu tự do và thể nghiệm. Nó giống như một phòng thí nghiệm, một 
phép thử của nghệ thuật sân khấu mà trong đó có kỹ thuật diễn xuất, cách 
dàn dựng trên sân khấu và việc cắt ghép những đoạn thoại. 

Kịch | Người lớn 
Collectif ATH 

Quentin Delorme 
VN | 45 phút

thứ bảy 27/06 > 21.00

THỨ BẢY 27/06 .............................

IĐOÀN NGHỆ THUẬTI 
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NADAM  Shik-shik! Brrr...ring! Tock-tock! Hwing! Nadam là âm thanh. Bạn có 
thể nghe thấy nó trong những tiếng động ồn ào nhất, hoặc tựa như một dòng 
chảy êm dịu nhất của nhận thức đang chảy vào đôi tai bạn. Buổi biểu diễn sẽ 
mang những âm thanh lạ thường tới bố mẹ và cả những em nhỏ, các bé và bố 
mẹ sẽ được các nghệ sỹ mời đồng hành cùng họ. Buổi biểu diễn được lấy cảm 
hứng từ những triết lý của Thiên đường, Trái đất và Con người, và được thể 
hiện bằng màn ứng tác âm nhạc của nghệ sỹ cùng những âm thanh do các 
em bé và bố mẹ cùng chơi. 

Kịch thiếu nhi  
LittleCr3atures  
Natalie Alexandra Tse  
Không lời | 35 phút
chủ nhật 28/06   
> 16.00

CHỦ NHẬT 28/06 ............................

IĐOÀN NGHỆ THUẬTI 
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KỊCH ĐỪƠNG PHỐ VỚI HERVÉE DE LAFOND 
Một nhân vật quan trọng của nghệ thuật đường phố và sân khấu kịch, Hervée 
de Lafond là đồng giám đốc của Théâtre de l’Unité, một trong những đoàn 
kịch đồng hành với sự ra đời của nghệ thuật đường phố tại Pháp. Cô cũng là 
người đã mang giải đấu ứng tác đến Pháp. Trong suốt 40 năm hoạt động của 
Théâtre de l’Unité, cô đã đồng sản xuất khoảng 60 vở kịch, một loạt những sự 
kiện ngắn, sáng lập Maison Unité với một chuỗi những phiêu lưu, biểu diễn 
những vở kịch của họ khắp thế giới, sáng lập Brigades d’Intervention Théâtrale 
(B.I.T.) tại 8 nước, hàng trăm huyên náo đô thị, thử thách định nghĩa về sân 
khấu với rất nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên. Chúng tôi rất hân 
hạnh được chào đón cô đến với lễ hội. Cô sẽ chủ trì hai hội thảo trực tuyến  
với 2 chủ đề : 
- Ứng tác: Sự buông bỏ, Vô thức, Lắng nghe và mạo hiểm
- Sân khấu đường phố “tay không”: biến cuộc sống thường ngày thành sân 
khấu, “yêu hung hãn” lỗi lầm không nên mắc phải

IWORKSHOPSI 

THỨ BẢY 27/06 .............................

Hội thảo | + 12 tuổi 
FR | 60 phút
thứ bảy 27/06 > 17.00
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WORKSHOP NHẢY TÁC PHẨM CATS

Benjamin Mundy là một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp, làm việc trong nhà 
hát nhạc kịch ở West End, London, tham gia vào Chuyến lưu diễn số 1 Vương 
quốc Anh, Nhà hát khu vực và ở nước ngoài. Workshop này sẽ bao gồm một 
điệu nhảy khởi động ngắn khởi động trước khi học các động tác của ‘The 
Jellicle Ball’ theo phong cách của nhạc kịch,’ CATS ‘. Benjamin đã tham gia vào 
chuyến lưu diễn quốc tế và phiên bản West End Revival của vở nhạc kịch này. 
Anh mong muốn được chia sẻ những hiểu biết của mình khi làm việc với đội 
ngũ sáng tạo và biên đạo múa ban đầu của vở diễn, Dame Gillian Lynne.

CHỦ NHẬT 28/06 ............................

Nhảy múa | 11-18 tuổi 
Benjamin Mundy  
EN | 60 phút
chủ nhật 28/06   
> 17.00

IWORKSHOPSI 
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ILIVE STREAMI 

CÁCH LY TRONG CHUNG CƯ 
Mời các bạn cùng đến và thưởng thức một màn trình diễn ứng tác chưa từng 
có. Nhóm các nghệ sĩ ứng tác từ khắp mọi nơi trên thế giới sẽ có màn biểu 
diễn trực tuyến. Và chính quý vị khán giả sẽ đưa ra những ý tưởng để những 
nghệ sĩ có một chuyến phiêu lưu không thể nào quên ngay cả khi đang bị 
mắc kẹt trong chính căn nhà của mình. 

Kịch Ứng Tác | Người lớn  
ATH  | Quentin Delorme 

FR | 60 phút
thứ năm 25/06 > 20.00

THỨ NĂM 25/06 ............................

LẠC WINE  Đêm nhạc nghiêm trọng
Hai nhân vật bí hiểm này sẽ đưa người xem vào một thế giới âm nhạc đa dạng, 
lấy cảm hứng từ những vở nhạc kịch, những bài hát jazz, những bộ phim hoạt 
hình, những giai điệu phiêu lãng để từ đó giới thiệu tới người xem những ca 
khúc không biết rơi từ góc trời nào xuống.

Âm Nhạc | Lạc Wine   
Hứa Thanh Tú  
Etienne Rousseau 
FR EN VN | 60 phút  

thứ bảy 27/06 > 19.30

THỨ BẢY 27/06 .............................
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ỨNG TÁC THẬP CẨM 
Biểu diễn ứng tác trực tiếp. Từ những gợi ý của khán giả, các diễn viên trẻ  
của chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những thể loại ứng tác mà họ rất thích tập 
tại ATH.

CHỦ NHẬT 28/06 ............................

Kịch Ứng Tác  
Thiếu niên 
ATH  | Quentin Delorme 
FR | 60 phút
chủ nhật 28/06   
> 19.00

ILIVE STREAMI 
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IĐOÀN KỊCHI 

ALEX COMPLEX 
Alex Complex là tập thể các nhạc công gồm học sinh và 
nhân viên của trường Pháp Alexandre Yersin (LFAY) tại Hà 
Nội. Được thành lập dựa trên một niềm đam mê cho âm 

nhạc và nghệ thuật biểu diễn, Alex Complex chào đón tất cả các học sinh với 
trình độ và thẩm mỹ âm nhạc rất khác nhau. Các giáo viên thường xuyên xuất 
hiện hỗ trợ học sinh trong những buổi diễn đầu tiên. Những năm gần đây, một 
số thành viên Alex Complex đã tiến đến theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, trở 
thành những nghệ sĩ có tiếng.
............................................................ 

COLLECTIF ATH 
Collective ATH được thành lập năm 2012 và hoạt động chủ yếu trong lĩnh 
vực kịch nghệ. Chúng tôi tin rằng sân khấu kịch là nền tảng của sự tương trợ 
xã hội bởi tính giáo dục của nó. Nghệ thuật mang tính giáo dục, trước tiên là 
một nghệ thuật không chia rẽ hành động và tư duy, không chia rẽ giữa những 
người nghĩ và những người làm, một nghệ thuật mang tới cho người xem 
những phương tiện để hiểu và để nghĩ về thế giới, để họ tự đặt mình vào vị trí 
người đồng sáng tạo và cùng chuyển hoá thế giới.
............................................................ 

ATH 
ATH là xưởng thực hành nghệ thuật duy nhất tại Hà Nội 

mở cho tất cả mọi người, với ba ngôn ngữ Việt - Anh - Pháp. Kịch nói, nhảy múa, 
âm nhạc, hát, nghệ thuật tạo hình : thông qua tinh thần sáng tạo tập thể, ATH 
coi việc thực hành nghệ thuật là chìa khoá để hiểu biết về bản thân và người 
khác, của sự sẻ chia, lòng nhân từ và niềm tin.
............................................................ 

BENJAMIN MUNDY 
Benjamin Mundy là một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp, 
làm việc trong nhà hát nhạc kịch ở West End, London, 
tham gia vào Chuyến lưu diễn số 1 Vương quốc Anh,  
Nhà hát khu vực và ở nước ngoài.

............................................................ 
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BIS HANOI 
Là thành viên của Tổ chức Giáo dục Nord Anglia - tổ  
chức của các trường cao cấp hàng đầu thế giới với 66 
trường học trên 29 quốc gia, Trường Quốc tế Anh Hà Nội 
(BIS Hà Nội) là một trường học ban ngày chọn lọc, độc lập 

và đồng giáo dục, cung cấp một nền giáo dục kiểu Anh cho học sinh quốc tế 
có độ tuổi từ 2 đến 18 tuổi ở thành phố thủ đô năng động của Việt Nam.
............................................................ 

IĐOÀN KỊCHI 

LFAY  
CM1 & CM2 

CM1 CHORAL Các lớp khối 4 (CM1) hát hợp xướng từ tháng 9 năm 2019. Quý vị 
sẽ xem và nghe 80
học sinh của ba lớp CM1 hát.
CM1A Lớp CM1A có 28 học sinh: hát, múa và khao khát được biểu lộ rất nhiều 
điều.
CM1B  26 học sinh lớp 4 của trường Pháp ở Hà Nội.
CM2A Các diễn viên là học sinh của lớp CM2A của trường Pháp Alexandre 
Yersin.

LFAY - OPTION THEATRE 
Thành viên của Lớp Option Theatre là những học sinh lớp 11, 12. Họ gặp nhau 
hàng tuần, dưới sự hướng dẫn của một giáo viên và một diễn viên, cùng nhau 
tập diễn xuất, phân tích các tác phẩm và tìm hiểu lịch sử của kịch nghệ và 
những thể loại kịch khác nhau.
............................................................

BVIS 
Nhóm học sinh của các lớp 10-11 GCSE về kịch nói và  
các học sinh được lựa chọn đặc biệt trong Y7-9, những 
người đã thể hiện sự tập trung, cam kết và thành tựu  
xuất sắc trong môn kịch nói năm nay.

............................................................ 
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FESTIVAL EUROPÉEN THEATRETAG 
Lễ hội Kịch nói châu Âu đã được tổ chức tại Frankfurt 
được 30 năm. Thành viên của lễ hội là các nhóm kịch và 

nhảy tới từ các trường học cũng như các đoàn kịch chuyên nghiệp.
............................................................ 

IĐOÀN KỊCHI 

LẠC WINE 
Nhóm nhạc hai mẩu này không chỉ là sự kết hợp của hai 
người chơi nhạc, mà trên hết là của hai người biểu diễn 
độc đáo, ấn tượng, quyến rũ và có phần đáng sợ. Bạn sẽ 

thấy đâu đó ở Lạc Wine một tình yêu và sự tôn sùng nhạc kịch, cabaret cùng 
trường phái biểu hiện của thế kỷ 20.
............................................................ 

LITTLECR3ATURES 
LittleCre3atures là hậu duệ của SAtheCollective (SA)  
cùng nhà sáng tạo và giám đốc của họ, Natalie  
Alexandra Tse 

............................................................ 
MAT TRAN ENSEMBLE 
Mắt Trần Ensemble là một tổ hợp nghệ thuật được sáng 
lập với mong muốn phá bỏ những định kiến về nghệ 
thuật biểu diễn. Những câu chuyện chúng tôi kể không 
giới hạn đối tượng, không gian hay ngôn ngữ. Sử dụng 

các hình thức “làm phép” đa dạng như chuyển động, múa rối, và hơi thở, MTE 
cam kết đem đến một trải nghiệm thú vị, màu nhiệm cho tất cả những đôi 
mắt trần thịt. Các tác phẩm của Mắt Trần đã được biểu diễn và trưng bày ở 
các cộng đồng khác nhau tại Việt Nam và nước ngoài ví dụ như Pesta Boneka 
(Indonesia), AgoHub (Hà Nội), Heritage Space (Hà Nội), Factory (TP HCM) và 
Nhà Hát Lớn Hà Nội. 
............................................................ 


