
 
 

V-STELLA 2023 
 

Thư mời Họp báo cuộc thi V-Stella 2023 

Kính mời các Quý báo, các nhà báo, đại diện các đơn vị bảo trợ, các nhà tài trợ, các 
doanh nghiệp, cùng những ai quan tâm tới tham dự Họp báo giới thiệu cuộc thi V-
Stella 2023 - cuộc thi Piano và Hát tiếng Việt dành cho trẻ em và thanh thiếu niên 
người Việt tại Châu Âu (từ 5 tuổi đến 20 tuổi). 

Họp báo sẽ tổ chức online và offline tại University of West London (W5 5RF), phòng 
BY.GF.003 vào ngày 04.12.2022, từ 13h đến 15h giờ UK (từ 14h->16h theo giờ EU). 
Vì số lượng người tham gia có hạn nên quý vị xin vui lòng hãy gửi đăng ký tới  

email vstellaeu@gmail.com,  

hoặc tin nhắn đến https://www.facebook.com/VStellaEU/ 

Cuộc thi do Hamy Academy tổ chức và đã nhận được sự bảo trợ của Liên hiệp hội 
người Việt tại Châu Âu, Liên hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu, Hội doanh 
nghiệp Việt Nam tại Vương Quốc Anh, với sự hỗ trợ của các Hội người Việt cũng 
như các báo cộng đồng trên khắp Châu Âu; cùng sự góp mặt của Ban cố vấn và Ban 
giám khảo chuyên nghiệp, cuộc thi hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn, kịch tính, thu hút 
được nhiều các tài năng tham dự. Đây là một sân chơi để tôn vinh các tài năng trẻ, 
cũng như gìn giữ tiếng Việt, là cơ hội gắn kết cộng đồng người Việt trên khắp Châu 
Âu và đem âm nhạc cổ điển hàn lâm tới gần khán giả Việt. 

Thể lệ cuộc thi xin hãy tham khảo tại website: https://vi.vstella.eu/gioi-thieu/the-le 

------------------------------------ 

Cuộc thi Piano và Hát tiếng Việt  

dành cho trẻ em và thanh thiếu niên người Việt tại Châu Âu năm 2023 

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Vương 
Quốc Anh, và đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để tôn vinh các tài năng trẻ, 
cũng như gìn giữ tiếng Việt, Hamy Academy tổ chức cuộc thi Piano và Hát tiếng Việt 
dành cho trẻ em và thanh thiếu niên người Việt tại Châu Âu năm 2023. 

Cuộc thi đã nhận được sự bảo trợ của Liên hiệp hội người Việt tại Châu Âu, Liên 
hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Vương 
Quốc Anh. 

Họp báo sẽ diễn ra tại London vào tháng 12.2022. Hạn nộp video vòng 1 online là 
22.2.2023, chung kết dự kiến vào tháng 7.2023 tại London. 

Thể lệ cuộc thi: Đối tượng tham gia: trẻ em và thanh thiếu niên gốc Việt đang sinh 
sống và học tập/làm việc tại Châu Âu 

Cuộc thi sẽ có 4 hạng mục 

Piano 1: từ 5 đến 12 tuổi (sinh năm 2011 => 2018) 

Piano 2: từ 13 đến 20 tuổi (sinh năm 2003 => 2010) 

Thanh nhạc 1: từ 5 đến 12 tuổi (sinh năm 2011 => 2018) 

Thanh nhạc 2: từ 13 đến 20 tuổi (sinh năm 2003 => 2010) 

Sẽ có 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba 

Mọi chi tiết và liên hệ xin hãy xem tại: https://vi.vstella.eu/gioi-thieu/the-le 

mailto:vstellaeu@gmail.com
https://www.facebook.com/VStellaEU/
https://vi.vstella.eu/gioi-thieu/the-le


 


