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TRẠI HÈ 

NGHỆ THUẬT 

    Thỏa sức sáng tạo, khám phá

    Hóa thân thành những “nghệ sỹ nhí”

    Phát triển năng khiếu, nuôi dưỡng niềm đam mê

DÀNH CHO:

Trải nghiệm Mùa hè sáng tạo đầy màu sắc:

CÓ GÌ HẤP DẪN TẠI TRẠI HÈ NGHỆ THUẬT CỦA VINSCHOOL?

Trong mỗi hành trình của trại hè Nghệ thuật, học sinh sẽ được song song tìm hiểu về Mĩ thuật ứng dụng và làm quen với nghệ 

thuật hát Hợp xướng:

Được giảng dạy bởi những giáo viên Mĩ thuật tài năng của 

Vinschool/ Các giáo viên Âm nhạc kinh nghiệm - đã từng dẫn dắt 

Dàn hợp xướng Vinschool One giành được nhiều giải thưởng 

Hợp xướng quốc tế uy tín.

Qua mỗi hành trình, học sinh sẽ được làm quen với nghệ thuật hát Hợp xướng 

từ cơ bản đến nâng cao, học cách biểu diễn hoàn thiện một ca khúc. 4 hành 

trình Âm nhạc thú vị đón chờ học sinh khám phá và thử sức:

Hành trình 1: Học sinh được rèn luyện kĩ năng hát tiếng Anh qua bài Hợp 

xướng “Dreamer”.

Hành trình 3: Học sinh được tìm hiểu về dân ca Việt Nam và các kĩ năng 

hát bè qua bài Hợp xướng “Lý con cúm núm”.

Hành trình 4: Học sinh được học các kĩ năng hát Hợp xướng và kĩ năng 

biểu diễn thông qua bài hát “Trống cơm”.

Hành trình 2: Học sinh được tìm hiểu về hình thức hát nhiều bè có nhạc 

đệm và không nhạc đệm qua bài hát “Thằng cuội”.

Những điều học sinh có được 

sau khi tham gia học hát Hợp xướng:

Tự tin khi biểu diễn trước đám đông

Rèn luyện tính kỷ luật và tôn trọng tập thể

Phát huy năng khiếu âm nhạc



Mĩ thuật ứng dụng mang lại 

cho học sinh những điều gì?

Phát huy khả năng sáng tạo, óc tìm tòi

Phát triển trí thông minh thị giác, trí thông minh vận động

Phát triển năng lực tương tác, suy nghĩ trong nội tâm

Trại hè gồm 4 hành trình, qua mỗi hành trình, học sinh sẽ được giới thiệu, làm quen với một loại chất liệu/ vật liệu khác nhau, 

được tạo cơ hội để sáng tác những tác phẩm nghệ thuật của riêng mình.

Hành trình 2: Vẽ tranh kết hợp cắt dán cùng nguyên liệu 

tái chế theo chủ đề Động vật biển. 

Hành trình 1: Sáng tạo sản phẩm trang trí ứng dụng cùng 

các chất liệu: vải, dạ, cúc, hạt… theo chủ đề Động vật rừng. 

Hành trình 3: Làm tranh ghép từ lá kết hợp vải, dạ theo 

chủ đề Phong cảnh. 

Hành trình 4: Ghép tranh và tạo hình, tưởng tượng câu 

chuyện, dựng sân khấu theo câu chuyện văn học.



Được đào tạo bởi các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú và các Nghệ sĩ nổi tiếng của Nhà hát Kịch Hà Nội, chương trình trại hè 

Sân khấu Kịch “Những Mầm xanh” hứa hẹn mang đến cho các em học sinh một mùa hè bùng nổ và đầy thú vị. Sau một thời 

kì giãn cách, thiếu hụt tiếp xúc xã hội do học trực tuyến, được tương tác với các Nghệ sĩ và với các bạn học ở các độ tuổi 

khác nhau là cơ hội tuyệt vời giúp học sinh phát triển cả về EQ cũng như IQ. Qua các giờ học trong Trại hè, học sinh được 

rèn luyện sự tự tin, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng diễn xuất, được phát triển tiềm năng nghệ thuật và định hướng nhân cách, sở 

thích, ước mơ tron tương lai. 

Khóa học giúp học sinh tìm hiểu và thực hành:

Ÿ Tìm hiểu hình thức biểu diễn sân khấu kịch nói, kết hợp tiếng nói và hình thể, cách thể hiện nhân vật qua diễn xuất.

Ÿ Nắm bắt tính cách nhân vật và thể hiện tiếng nói, điều khiển tiếng nói trong các tình huống khác nhau theo kịch bản;

Ÿ Hướng dẫn tiếp cận kịch bản thiếu nhi đơn giản, phân tích nội dung và phân vai diễn;

Ÿ Phân tích nhân vật, xây dựng hành động, hình thể các nhân vật đã được lựa chọn;

Chương trình được thiết kế thành 2 khung thời gian trong tuần và cuối tuần nhằm giúp các em học sinh có thêm sự lựa 

chọn phù hợp.

Đến với trại hè MC NHÍ, học sinh sẽ được rèn luyện kĨ năng sử dụng 

ngôn ngữ, phản xạ nhạy bén trong các tình huống giao tiếp, sự tự tin và 

bản lĩnh sân khấu hay chỉ đơn giản chỉ là các em cảm thấy tự tin hơn khi 

đứng thuyết trình trước đám đông. Các em sẽ được thử sức trong vai 

trò là một biên tập viên truyền hình, một phóng viên đường phố hay 

một MC, một diễn giả cực kì thu hút trên sân khấu…

Ÿ Kĩ năng xử lí tình huống, hoạt náo đám đông & 

khả năng lãnh đạo

Ÿ Biên tập và phỏng vấn

Ÿ Kĩ năng biểu đạt cảm xúc và diễn xuất

Ÿ Ngôn ngữ cơ thể

Ÿ Cách phát âm và ngữ điệu

Khóa học giúp học sinh 

tìm hiểu và thực hành:

TRẠI HÈ 
SÂN KHẤU KỊCH 
“NHỮNG MẦM XANH”

TRẠI HÈ 

 MC NHÍ 



ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI:

TRẠI HÈ MC NHÍ (CUỐI TUẦN)

TRẠI HÈ SÂN KHẤU KỊCH "NHỮNG MẦM XANH”

TRẠI HÈ NGHỆ THUẬT HÀ NỘI, HẢI PHÒNG, TP. HỒ CHÍ MINH

HÀ NỘI

Trại hè Nghệ thuật 

(TRONG TUẦN)

Trại hè Sân khấu Kịch

 "Những Mầm xanh” 

(TRONG TUẦN)

Trại hè Sân khấu Kịch 

"Những Mầm xanh" 

(CUỐI TUẦN)

Trại hè MC nhí

 (CUỐI TUẦN)

hành 

trình

1 

hành 

trình

4 2 tuần/

hành 

trình

hành 

trình

8 tuần/

5 buổi/ tuần (120p/ buổi)

(Sáng hoặc Chiều từ thứ 

Hai đến thứ Sáu)

1 Hành trình (18/6 - 6/8)

Hành trình 1 (13/6 - 24/6)

Hành trình 2 (27/6 - 8/7)

Hành trình 3 (11/7 - 22/7)

Hành trình 4 (25/7 - 5/8)

2.500.000 VNĐ

 3.000.000 VNĐ

 2.400.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

Trại hè                                           Số lượng 

hành trình         

 Thời lượng/ 

hành trình           

Số buổi/ 

tuần

Thời gian Học phí/ 

hành trình

THÔNG TIN CHI TIẾT

DỊCH VỤ BÁN TRÚ (Dịch vụ lựa chọn)

Thời lượng

2 tuần/ hành trình

8 tuần/ hành trình

Trại hè

Trại hè trong tuần

Trại hè cuối tuần

Phí/ hành trình

700.000 VNĐ

560.000 VNĐ

Điều kiện đăng ký

Không áp dụng cho học sinh

đăng ký học 1 buổi/ ngày 

TỪ 2 HÀNH TRÌNH HOẶC 2 TRẠI HÈ TRỞ LÊN TRƯỚC NGÀY 15/5/2022.

ƯU ĐÃI GIẢM 3% VÀO TỔNG PHÍ KHI ĐĂNG KÝ VÀ NỘP PHÍ 

5 buổi/ tuần (90p/ buổi)

(Sáng hoặc Chiều từ thứ 

Hai đến thứ Sáu)

1 buổi/ tuần (90p/ buổi)

(Sáng hoặc Chiều thứ 7)

1 buổi/ tuần (120p/ buổi)

(Sáng hoặc Chiều thứ 7)

HÀ NỘI, HẢI PHÒNG, TP. HỒ CHÍ MINH


