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OANH VŨ ÂU CHÂU
THI ĐUA VĂN NGHỆ
Kính gửi
 Các đơn vị GĐPT thuộc các BHD Đức quốc, Pháp quốc và Na Uy
 Các đơn vị GĐPT trực thuộc BHD Âu Châu
 Quý anh chị trưởng ngành Oanh tại các đơn vị GĐPT toàn Âu Châu
Nhằm phát triển năng khiếu Văn Nghệ và để cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc thật dễ thương của các em
Oanh vũ trên khắp quản hạt Âu Châu. Đồng thời tạo sự giao lưu, trau đổi học hỏi giữa các đơn vị gia đình với
nhau, Ủy Viên Oanh Vũ BHD GĐPTVN tại Âu Châu phát động THI ĐUA VĂN NGHỆ nhân dịp Tết Nguyên
Đán ĐINH DẬU 2017. Dưới đây là những chi tiết liên quan:
Thể lệ dự thi
 Mỗi đơn vị tham gia 1 hoặc 2 màn múa, họp ca, kịch hoặc hoạt cảnh
 Các màn gửi dự thi không nhất thiết là trình diễn trong năm nay, mà cũng có thể của các năm trước
 Chủ đề: tự do
 Thời gian: 20.12.2016 đến 28.02.2017
Chấm điểm và Giải thưởng
 Ban giám khảo sẽ chấm điểm qua ba phương diện Nội dung (content), Kỹ thuật (choreography) và Hình
thức (presentation)
 Sẽ có năm giải thưởng: hạng nhất, hạng nhì, hạng ba và hai giải khuyến khích
Thành phần Ban giám khảo
 Kính mời quý anh chị ủy viên văn nghệ BHD ÂC, BHD quốc gia và các đơn vị
 Kính mời quý anh chị thành viên BHD ÂC
Thể thức tham dự
Các đơn vị thâu phim và đăng tải lên youtube*. Sau đó quý anh chị gửi đường chuyền (link) về địa chỉ điện thư
oanhvuauchau@gmail.com
Sau thời hạn gửi phim dự thi, Ban giám khảo sẽ bắt đầu làm việc.
Kết quả dự trù sẽ được công bố vào ngày 25-03-2017.
Ủy viên, phụ tá và các đồng sự ngành Oanh Vũ kính mong đón nhận được sự quan tâm và nhiệt tình hưởng ứng
tham gia đông đủ từ các đơn vị để làm đẹp thêm khu vườn nhỏ xinh của các mầm măng nhà lam.
Kính chào thân ái,
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Ủy Viên Ngành Oanh Vũ
BHD GĐPTVNAC
cùng phụ tá và các cộng tác viên

HỒNG HẠNH Trương Thùy Linh
(*) Đơn vị nào cần sự hỗ trợ kỹ thuật xin thông báo cho biết để hướng dẫn
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