ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
TRUNG TÂM VĂN HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /TB-TTVH

Quận 5 , ngày 26 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO SỐ 2
Vận động sáng tác bài hát, tiểu phẩm và thơ hướng đến kỷ niệm 40 năm
Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và
Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015)
Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 30/9/2013 của Ủy ban nhân dân
quận 5 và Thông báo số 21/TB-TTVH ngày 06/12/2013 của Trung tâm Văn hóa
quận 5 về cuộc vận động sáng tác bài hát, tiểu phẩm và thơ hướng đến kỷ niệm
40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015)
và kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 – 19/5/2015);
Căn cứ kết luận trong cuộc họp Ban tổ chức vào ngày 23/4/2014 tại Trung
tâm Văn hóa quận 5; nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động sáng tác, Ban tổ chức
thông báo triển khai một số nội dung như sau:
I. Thời hạn nhận bài dự thi:
- Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2014.
- Đề nghị các ban, ngành đoàn thể hỗ trợ thông tin, đẩy mạnh công tác vận
động các đơn vị trực thuộc và các đối tượng hưởng ứng tham gia; tập hợp các tác
phẩm dự thi g i về bộ phận thường trực Ban tổ chức từ ngày 20 đến 30 hàng tháng
tại Phòng Văn hóa văn nghệ (lầu 3 – Trung tâm Văn hóa Quận 5; điện thoại
38.554959).
(Ghi chú:
- Tác giả cũng có thể g i tác phẩm dự thi trực tiếp tại địa chỉ trên.
- Đối với các tác phẩm g i qua đường bưu điện, Ban Tổ chức s căn cứ th o
dấu bưu điện để ác định thời hạn g i bài).
II. Tổ chức lớp tập huấn sáng tác bài hát và tiểu phẩm sân khấu :
Nhằm tạo điều kiện tham gia và trang bị những kiến thức cơ bản về sáng tác
bài hát và tiểu phẩm cho các tác giả không chuyên, đồng thời nhằm hỗ trợ các
tác giả từng bước hoàn chỉnh tác phẩm của mình; Ban tổ chức s tổ chức lớp tập
huấn về phương pháp sáng tác bài hát và tiểu phẩm sân khấu cho các đối tượng có
nhu cầu.
1. Đối tượng :
Tất cả cán bộ viên chức, người lao động; văn nghệ sĩ không chuyên đang
công tác và cư trú tại quận 5, không phân biệt độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên
môn, yêu thích thể loại sáng tác và tiểu phẩm sân khấu.
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2. Nội dung tập huấn:
+ Những vấn đề cơ bản về sáng tác bài hát và tiểu phẩm.
+ Phương pháp tạo cảm úc khi sáng tác bài hát: sáng tác nhạc đề, thủ pháp,
khúc thức…
+ Những kiến thức nền tảng cần thiết cho một bài hát trước khi ra đời.
+ Những nguyên tắc kỹ thuật vào trong bài như: cách tiến hành giai điệu;
Sự chuyển động và tốc độ của ca khúc; kỹ thuật hòa âm; nhịp điệu trong ca khúc;
kỹ thuật phổ thơ, phỏng thơ và viết lời cho bài hát…
+ Phương pháp lập đề cương chi tiết để sáng tác tiểu phẩm.
+ Hướng dẫn hoàn thành tác phẩm dự thi.
3. Thời gian và địa điểm:
Vào lúc 8g30 các buổi sáng thứ năm hàng tuần từ ngày 12/6/2014 đến ngày
07/8/2014 (09 buổi) tại hội trường lầu 1 - Trung tâm Văn hóa quận 5.
4. Thời gian đăng ký:
- Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/5/2014.
- Đề nghị các đơn vị, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân 15 phường lập
danh sách tham dự g i về Phòng Văn hóa Văn nghệ(lầu 3) Trung tâm Văn hóa
quận 5 (số 105 Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5) trước thời hạn trên. Điện thoại:
3 .554. 5 ho c điện thoại di động số 016 .66 .616 (g p anh Ngọc Thanh).
Để biết thêm chi tiết in truy cập trang thông tin điện t Trung tâm Văn hóa
quận 5 (www.ttvhq5.com.vn) ho c liên hệ trực tiếp tại địa chỉ.
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
- Phòng VH-GĐ Sở VH, TT&DL/TP;
- TTVH/TP;
- Đ/c Nguyễn Chí Toại, Trưởng BTG Quận ủy 5;
- Đ/c Trần Văn Nghĩa, Chủ tịch UBMTTQVN/Q5;
- Đ/c Trương Canh Ba, PCT/UBND/Q5;
- Thành viên Ban tổ chức;
- UBND 15 phường;
- Lưu: VT.

(để Báo cáo)

(Đã ký và đóng dấu)

PHÓ GIÁM ĐỐC TTVH/Q5
Trần Huy Chí
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