
SUMMER 
DISCOVERY

TRẠI HÈ NGHỆ THUẬT

HỌC CHƠI CÁC LOẠI NHẠC CỤ, NHẢY HIỆN ĐẠI, 
TRÌNH DIỄN CATWALK TRONG TRẠI HÈ NGHỆ THUẬT

Trại hè Nghệ thuật với nhiều nội dung học tập đa dạng cho học sinh lựa chọn theo sở thích cá nhân, hứa hẹn mang đến cho các em 

những trải nghiệm thú vị. Thông qua việc tiếp cận nhiều loại hình nghệ thuật, các em sẽ được phát triển tư duy thẩm mỹ, văn hóa 

và khơi dậy tiềm năng của bản thân. Ðặc biệt, Trại hè sẽ được giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh, tạo cơ hội cho các em học sinh 

được thực hành, rèn luyện các kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh. 

 

Trại hè được chia làm 2 hành trình và ở mỗi hành trình, học sinh sẽ được lựa chọn một trong các nội dung học tương ứng dưới dây. 

Kết thúc trại hè, các con sẽ cùng nhau tham gia Ngày hội  “Vinsummer Fair” để cùng tạo nên một Gala cuối khoá ấn tượng.

1. HÈ NGHỆ THUẬT “CHILL BAND”

Bạn đã biết chơi/ muốn chơi một số nhạc cụ? Bạn yêu thích ca 

hát? “ChillBand” là nơi bạn có thể cùng hát, cùng chơi các bản 

nhạc được yêu thích với những người bạn của mình. Học sinh sẽ 

được hướng dẫn, giảng dạy theo hình thức cá nhân hoá khi các 

em được tùy chọn học sử dụng nhiều nhạc cụ khác nhau trong 

quá trình phối band (Trống/ Guitar/ Piano/ Hát…). Kết thúc mỗi 

hành trình, các em sẽ tiến hành quay video, thu âm phối khí hoàn 

chỉnh một sản phẩm âm nhạc. 

2. HÈ NGHỆ THUẬT “WORLD DANCE”

“World dance” đem đến cơ hội cho các bạn học sinh cùng hoà vào 

những điệu nhảy hiện đại với các thể loại đa dạng như: hiphop, 

popping… Học sinh sẽ được luyện tập vũ đạo, thu âm, quay hình 

và biểu diễn trên sân khấu và làm quen với một quy trình sản xuất 

âm nhạc chuyên nghiệp. Ðặc biệt, ở mỗi hành trình, các bạn sẽ 

được tham gia 1 buổi dã ngoại quay ngoại cảnh.  

3. HÈ NGHỆ THUẬT “FASHION CAMP”

Ở mỗi hành trình, học sinh sẽ được đóng vai “người mẫu” để làm 

quen, thực hành các kỹ thuật Catwalk chuyên nghiệp và tham gia 

các buổi chụp hình theo các concept khác nhau. Ðặc biệt, các 

bạn học sinh sẽ cùng nhau tổ chức show diễn thời trang “Fashion 

Camp” vào Ngày hội “Vinsummer Fair” cuối khoá.

Thời lượng: 2 tuần/ hành trình với 5 buổi/ tuần, 2 giờ/ buổi (Từ thứ 2 đến thứ 6)

Học phí: 3.000.000 VNÐ/ hành trình

Ðối tượng tham gia: Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9  


