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Môt co hôi đăng câp quôc 
tê dành cho hoc sinh
Âm nhạc có thể đóng vai trò chuyển đổi nền giáo dục con trẻ, mở rộng vốn hiểu biết văn 
hóa, phát huy tính sáng tạo, tư duy phản biện và khả năng hợp tác.

Chương trình Nghệ thuật Biểu diễn Juilliard-Nord Anglia được thiết kế nhằm mang đến 
cho học sinh một niềm đam mê sâu sắc với âm nhạc, khiêu vũ và kịch nghệ. Các em sẽ đón 
nhận một chương trình nghệ thuật sáng tạo dưới sự hợp tác với Học viện Juilliard - trường 
đào tạo nghệ thuật biểu diễn hàng đầu thế giới. Chương trình này giúp củng cố việc dạy và 
học chất lượng cao với các giá trị nghệ thuật, truyền thống và kiến thức chuyên môn đến 
từ Học viện Juilliard.

Những tác phẩm âm nhạc tiêu biểu trong chương trình học của Học viện Juilliard sẽ trở 
thành chất xúc tác giúp các em học hỏi những kỹ năng mới. 

Chuong trình nghê thuât là gì?
Chương trình nghệ thuật bắt đầu với môn âm nhạc. Học sinh sẽ cảm thấy lôi cuốn bởi mười hai loại hình âm 
nhạc do Học viện Juilliard tổng hợp với nhiều thể loại, phong cách và đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. 
Juilliard triển khai những hoạt động thú vị và phù hợp với lứa tuổi giúp các em hiểu được ngôn ngữ âm nhạc 
và phát triển những kỹ năng sáng tạo như  ngẫu hứng và soạn nhạc. Đàn organ là nhạc cụ được sử dụng để 
giảng dạy những kỹ năng cơ bản như đọc nốt nhạc và biết cách hòa âm.

Những giáo viên có nghiệp vụ xuất sắc sẽ sử dụng Lớp học Sáng tạo Juilliard, là một nguồn tài liệu trực 
tuyến có chứa các tư liệu, bản ghi âm và những đoạn phim ngắn hỗ trợ việc giảng dạy, sau đó kết hợp vào 
những bài học nhằm hỗ trợ học sinh phát triển vốn kiến thức sâu rộng cùng niềm yêu thích âm nhạc.

Với chương trình của Học viện Juilliard, học sinh sẽ học tập thực thụ. Các chuyên gia trong chương trình học, 
nghệ sỹ giảng dạy và nghệ sỹ biểu diễn sẽ thường xuyên đến thăm các trường thuộc Tổ chức Nord Anglia, 
đem đến cho học sinh một cơ hội quý báu để học hỏi và xây dựng những mối quan hệ với các nhạc sĩ đương 
đại. Giáo viên cũng sẽ có cơ hội tiếp tục phát triển chuyên môn.



Ca khúc
George Gershwin:   
Cảm xúc bất diệt trong tôi 

Nhac kich
W. A. Mozart: 
Âm nhạc trong Vở nhạc kịch Cây sáo 
thần, K. 620

Khám phá thê gioi âm nhac
Chương trình bao gồm mười hai loại hình âm nhạc chính, giúp học sinh mở ra những cánh cửa để 

đến với các nền văn hóa, thể loại âm nhạc và những giai đoạn lịch sử khác nhau.

Mỗi loại hình âm nhạc được minh họa bằng một tác phẩm tiêu biểu, từ Thập diện Mai phục, là 

màn độc tấu sáo theo truyền thống Trung Quốc, đến Bản giao hưởng Số 5 của Beethoven, ngoài 

ra các em còn được khám phá một vài tác phẩm mở rộng khác. Học sinh sẽ được nghiên cứu 

những tác phẩm này trong suốt quá trình học ở Trường nhằm mang đến cho các em một niềm say 

mê và cảm thụ sâu sắc ở từng tác phẩm. Các hoạt động mang tính tương tác sẽ nâng cao tầm hiểu 

biết của học sinh về những tác phẩm trên và những khái niệm chính trong âm nhạc, đồng thời 

phát triển mối tương quan giữa các tác phẩm cũng như giữa những môn học khác.

Nhac cu biêu diên Đôc tâu 
J. S. Bach:
Bản Cello Suite số 3 theo cung Đô Trường, 
BMV 1009

Âm nhac cho nhung màn 
đông diên nho
György Ligeti: 
6 bản nhạc ngắn cho ngũ tấu bộ sáo gỗ

Thê giói nhac Giao huong
Ludwig van Beethoven: 
 Bản giao hưởng số 5 theo cung Đô Thứ. 
Tác phẩm số 67

Thê loai Concerto
Felix Mendelssohn:  
Bản Violin Concerto theo cung Mi Thứ, 
Tác phẩm số 64

Âm nhac ngâu húng
Thelonious Monk: 
Bản nhạc “Blue Monk”

Kê chuyên qua Âm nhac
Igor Stravinsky: 
Mùa xuân thiêng liêng

Nhà soan nhac 
Juilliard
Một nhà soạn nhạc được lựa chọn đặc 
biệt từ Học viện Juilliard

Nhac phim 

John Williams: 
Nhạc phim Người ngoài hành tinh

Âm nhac cho nhac cu thoi 
Cô đai
Nhạc dân gian Trung Quốc: 

Thập diện mai phục

Nguôn gôc nhac Dân gian
Doudou N’Diaye Rose: 
Chants Du Burgam 
(Senegal, Tây Phi)



Khám phá Âm nhac 
qua phím đàn
Đàn organ chính là khởi đầu hoàn hảo cho quá trình học nhạc lý ở các trường thuộc Tổ 
chức Nord Anglia. Trực tiếp thực hành là cách tốt nhất để các em hiểu rõ các khái niệm âm 
nhạc. Học sinh bắt đầu từ năm tuổi sẽ được sử dụng đàn để khám phá những kiến thức âm 
nhạc cơ bản và ký xướng âm thông qua quá trình học chủ động.

Mo khoá đánh thúc trí 
tuong tuong cua hoc sinh 
Tham gia và am hiểu nghệ thuật biểu diễn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh. 
Thông qua chương trình giảng dạy âm nhạc, mỗi học sinh có thể trở thành một thính giả, 
nhà soạn nhạc, nhà phân tích âm nhạc và nhà giao tiếp thực thụ. Ngoài ra, các em sẽ phát 
triển những kỹ năng quý báu giúp ích cho mọi lĩnh vực trong học tập và chuẩn bị cho 
thành công trong tương lai.

Âm nhạc như một chìa khóa sáng tạo giúp học sinh phát triển các kỹ năng hữu ích trong 
học tập và cuộc sống như tư duy phản biện, tính tinh hoạt, chấp nhận rủi ro và có kỷ luật. 
Các hoạt động được thiết kế nhằm tạo cơ hội cho các em khám phá những tác phẩm theo 
cách nuôi dưỡng và bộc lộ trí tưởng tượng. Học sinh cũng sẽ phát huy kiến thức văn hóa, 
nâng cao tầm hiểu biết lịch sử văn hóa và xã hội trên toàn thế giới để mang đến cho các 
em một tư duy toàn cầu. Học sinh sẽ có nhiều niềm vui với âm nhạc trong quá trình nâng 
cao học thức.

Hoc tu nhung 
điêu tôt nhât
Chương trình nghệ thuật được thiết kế bởi các 
nghệ sỹ giảng dạy đến từ Học viện Juilliard 
trong sự hợp tác với Tổ chức Giáo dục Nord 
Anglia, nhằm mang đến cho học sinh niềm yêu 
thích học tập môn âm nhạc trong một chương 
trình học với những tác phẩm xuất sắc.

Học sinh sẽ thường xuyên được tương tác với 
mạng lưới toàn cầu cùng nhiều nghệ sỹ biểu 
diễn, nghệ sỹ giảng dạy và chuyên gia thiết 
kế chương trình học đến từ Học viện Juilliard 
thông qua những hội thảo, tiết học nâng cao 
và những màn biểu diễn nghệ thuật ngay tại 
Trường. Được làm việc cùng các giáo viên và 
nghệ sỹ hàng đầu quả thực đã truyền cảm 
hứng cho nhiều học sinh để các em theo đuổi 
và thực hiện giấc mơ của mình. Chúng tôi vô 
cùng tự hào về sự hợp tác này cùng với việc 
mang đến những cơ hội học tập quý giá cho 
toàn thể học sinh.



Để biết thêm thông tin về chương trình học âm nhạc, hoặc nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Quý 
vị vui lòng liên hệ với Thầy Fergus Walker – Trưởng bộ môn Âm nhạc, Trường Quốc tế Anh Việt 
Thành phố Hồ Chí Minh qua địa chỉ email: ferguswalker@bvisvietnam.com

Giói thiêu vê 
hoc viên Juilliard
Học viện Juilliard được thành lập vào năm 1905, là một trường đào tạo nghệ thuật biểu 
diễn hàng đầu thế giới. Sứ mệnh của Juilliard là cung cấp một nền giáo dục nghệ thuật 
tầm cao cho các nhạc sỹ, vũ công, và diễn viên tài năng trên toàn thế giới, để họ có thể 
đạt đến đỉnh cao tài năng như các nghệ sỹ, nhà lãnh đạo và công dân toàn cầu. Tọa lạc tại 
Trung tâm Lincoln ở Thành phố New York, Học viện Juilliard cung cấp các chương trình 
đại học và sau đại học ở bộ môn khiêu vũ, kịch nghệ và âm nhạc. Có hơn 800 nghệ sỹ đến 
từ 44 bang và 42 quốc gia là thành viên của Học viện Juilliard. Ngoài cơ sở tại New York, 
Juilliard đang vạch ra phương hướng mới trong nền giáo dục nghệ thuật trình diễn toàn 
cầu cho các học viên và những người đam mê nghệ thuật qua việc phát triển chương trình 
giáo dục hệ phổ thông 12 năm, đồng thời gia tăng phạm vi của các sản phẩm giáo dục số 
thông qua Julliard/ Thương hiệu Số. 


