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TRIỂN LÃM
NGHỆ THUẬT

LỄ HỘI VĂN HÓA NHẬT BẢN - VIỆT NAM

Tìm kiếm tác phẩm!

Lịch trình lễ hội văn hóa

27-2-2022 (Chủ Nhật)
Hạn nộp hồ sơ

20-1-2022 (Thứ Năm)
■ Lịch trình lễ hội văn hóa
2022／2／27(CN）   9:30~17:00
【Địa điểm】 Hotel du Parc Hanoi
【 Địa chỉ 】 84 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
■ Mục đích của dự án

■ Ban tổ chức    Ủy ban Văn hóa Thể thao thuộc Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam JCCI

■ Giải thưởng
<Hạng mục triển lãm>

<Hạng mục biểu diễn>

Giải thưởng của Đại sứ (1 giải)
Giải thưởng của Chủ tịch JCCI (1 giải)
Giải thưởng của Chủ tịch Ủy ban Văn hóa Thể thao (1 giải)
Giải Khuyến khích của Ban Chấp hành Lễ hội Văn hóa Nhật Bản 
- Việt Nam (5 giải)

Giải dành cho màn trình diễn xuất sắc nhất (1 giải)
Giải Khuyến khích của Ban Chấp hành Lễ hội Văn hóa 
Nhật Bản - Việt Nam (2 giải）
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Tạo nên không gian văn hóa giữa người Nhật sinh sống tại Việt Nam với các nhân viên người Việt Nam 
của các doanh nghiệp thành viên thuộc JCCI, cung cấp một nơi để giới thiệu các buổi biểu diễn sân 
khấu và các tác phẩm nghệ thuật cũng như thúc đẩy sự tương tác giữa người Nhật và người Việt 
thông qua các buổi biểu diễn và tác phẩm.
Bằng cách tạo ra không gian để những người Nhật sinh sống tại Việt Nam giới thiệu các hoạt động 
hàng ngày, động lực và cảm hứng sáng tác của họ ở nước ngoài sẽ được nâng cao. 

■ Về tác phẩm dự thi

■ Biểu mẫu đăng kí dự thi

【Thể loại tác phẩm】 Ảnh, thư pháp, tranh vẽ, tranh sơn mài, tác phẩm điêu khắc, các thể loại 
khác. Bất kể thể loại nào, đều có thể đăng ký tham gia tuyển chọn tác phẩm nghệ thuật.
【Tư cách dự thi】 Người Nhật Bản sinh sống tại Việt Nam và các nhân viên người Việt Nam 

của các doanh nghiệp thành viên thuộc JCCI（Các ứng viên từ các tỉnh thành khác ngoài Hà 
Nội có thể đăng kí tham dự bằng cách gửi tác phẩm dự thi đến ban tổ chức, tối đa 1 tác 
phẩm/người）
Xin quý vị lưu ý, trong trường hợp số lượng đơn đăng ký nhiều, chúng tôi có thể quyết định 
đơn vị tham gia triển lãm bằng cách sàng lọc trước. Ngoài ra, chúng tôi có thể không nhận 
những tác phẩm có vấn đề về kiểm duyệt của Việt Nam. 

Vui lòng truy cập vào trang web bên phải để đăng kí. → https://www.jcci-culture.com

<Nộp và thu hồi tác phẩm>
Các tác phẩm được lựa chọn vui lòng nộp dưới dạng tác phầm trưng bày được（Ví dụ: Nếu là 
tác phẩm nhiếp ảnh thì phải được đóng khung hoặc gắn panel）. Tác giả hoặc người đại diện 
sẽ chịu trách nhiệm nộp và thu hồi tác phẩm của mình.
Vui lòng mang tác phẩm đến nơi quy định tại Hà Nội trước ngày 05/02. Sau lễ bế mạc ngày 
28/02, các tác phẩm sẽ được trao trả tại địa điểm tổ chức. Chúng tôi sẽ liên hệ chi tiết với quý 
vị qua email sau khi quyết định danh sách các tác phẩm được triển lãm.

Xin quý vị lưu ý, chương trình có thể bị hủy do các diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid 19.


