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Đơn Đăng ký
Liên hoan / Hội Thi hợp xướng

Trang 1 – Thông tin chung

Application Form
Choir festival / competition

Page 1 - General data

Tên của Đoàn

Địa chỉ: Tỉnh, Thành phố

Điện thoại (mã số thành phố/số) Fax (mã số thành phố/số)

Email (của Đoàn) Website (củaĐoàn, nếu có)

Người liên lạc Cô Bà Ông

Địa chỉ: Tỉnh, Thành phố

(Nếu địa chỉ không trùng với địa chỉ của Đoàn)
Email (của người liên lạc) Điện thoại (của người liên lạc) Fax (của người liên lạc)

Nhạc trưởng Cô Bà Ông

Địa chỉ: Tỉnh, Thành phố

(Nếu địa chỉ không trùng với địa chỉ của Đoàn)
Email (của Nhạc trưởng) Điện thoại (của Nhạc trưởng) Fax (của Nhạc trưởng)

Năm thành lập dàn hợp xướng :

Ký tên:

Địa điểm, ngày tháng Lãnh đạo Đoàn HX Nhạc trưởng
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Đơn Đăng ký
Liên hoan / Hội Thi hợp xướng

Trang 2 – Thông tin Tổ chức

Application Form
Choir festival / competition
Page 2 - Organisational data

Tên của Đoàn

Số lượng ca sỹ trong Đoàn Người đi cùng Tài xế (nếu có) Tổng cộng
+ + =

Đến Hội An ngày Rời Hội An ngày Số đêm Lưu trú

Chúng tôi sẽ đến Hội An bằng:
Xe buýt Xe này dành riêng cho chúng tôi trong su ốt thời gian sự kiện.

Máy bay Tàu hỏa đến vào ngày:

Xin vui lòng sắp xếp xe đón chúng tôi tại:

Hạng Khách sạn theo yêu cầu:

Phổ thông Tiêu chuẩn Hạng nhất

Số Phòng đơn Số Phòng đôi Số Phòng nhiều giường

Chúng tôi, mọi thành viên của Đoàn, hoàn toàn đồng ý và chấp thuận tất cả điều kiện theo
thông cáo chính thức. Hơn nữa, chúng tôi chấp thuận rằng gói sự kiện bao gồm cả việc ăn
ở phải được đặt trước và chỉ thông qua Ban Điều hành VICC.

Chúng tôi đã chuyển Lệ phí đăng ký Chúng tôi chưa chuyển Lệ phí đăng ký

Xin lưu ý rằng các Đoàn phải chi trả phần thanh toán các khoản như cước phí chuyển
tiền, thuế ngân hàng,.... Không gửi bằng tiền mặt.

Ký tên:

Địa điểm, ngày tháng Lãnh đạo Đoàn HX Nhạc trưởng
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Đơn Đăng ký
Liên hoan / Hội Thi hợp xướng

Trang 3 – Thông tin Nghệ thuật

Application Form
Choir festival / competition
Page 3 - Artistic Information

Tên của Đoàn

Đăng ký Thi môn (các thông tin chi tiết liên quan đến các môn thi có trong thông cáo)

(Nếu Đoàn nào thi 2 hoặc 3 môn (tối đa 3 môn) thì mỗi môn điền vào 1 tờ của trang 3 này)

A Số lượng ca sĩ B
Hợp xướng Nam Hợp xướng Nam

Hợp xướng Nữ Hợp xướng Nữ

Hợp xướng Nam Nữ Hợp xướng Nam Nữ

C Số lượng ca sĩ
C1 / Hợp xướng thính phòng/Tốp ca (riêng Nam hoặc riêng Nữ)

C2 / Hợp xướng thính phòng /Tốp ca hỗn hợp Nam Nữ

G Độ tuổi ca sĩ từ ... đến

G1 / Hợp xướng thiếu niên (dưới 16 tuổi)

G2 / Hợp xướng thanh niên một giọng (nữ dưới 19 tuổi, nam dưới 25 tuổi)

G3 / Hợp xướng thanh niên hỗn hợp (dưới 25 tuổi)

F / Dân ca S / Thánh ca

Các Bài hát dự Thi:

Tên tác giả Tên tác phẩm Thời lượng

1

2

3

Chỉ dành cho hạng A, C + G và F, nếu cần:
4

Chỉ dành cho hạng F, nếu cần:
5

6

(Nhóm B tối đa 3 bài, nhóm A, C + G tối đa 4 bài, nhóm F tối đa 6 bài)
Các tác phẩm sau đây có nhạc đệm Nhạc cụ

1 2 3 4 5 6
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Đơn Đăng ký
Liên hoan / Hội Thi hợp xướng

Trang 4 – Thông tin Nghệ thuật

Application Form
Choir festival / competition
Page 4 - Artistic Information

Tên của Đoàn

Chúng tôi Đăng ký tham dự các hoạt động khác:

Luyện tập với các chuyên gia hợp xướng thế giới Biểu diễn giao lưu tại địa phương

Chương trình Biểu diễn giao lưu của chúng tôi (tối đa 25 phút)

Tên tác giả Tên tác phẩm Thời lượng Thể loại

1

2

3

4

5

6

Các tác phẩm sau đây có nhạc đệm Nhạc cụ

1 2 3 4 5 6

Các Tài liệu gửi kèm theo Đơn Đăng ký này gồm có:

Phần ghi âm (băng đĩa)

Hình ảnh (các ảnh chụp của Đoàn, các file ảnh)

Bản nhạc của các Bài hát dự thi

Các giới thiệu Trích ngang, nếu có (hình thức tệp tin)

Ký tên:

Địa điểm, ngày tháng Lãnh đạo Đoàn HX Nhạc trưởng

Xin vui lòng gửi mẫu đơn này đến:
Ban Điều hành Liên hoan và Hội thi Hợp xướng Quốc tế Việt Nam - Hội An 2011.
Quảng Trường Sông Hoài - Thành phố Hội An
Điện thoại: +84.510 3 861327 Fax: + 84.510 3 863761
Website: hoianancienttown.vn - Email: vicc.hoian@gmail.com, vicc.hoian@yahoo.com.vn

hoian@gmail.com
hoian@yahoo.com.vn

