Tháng 8 năm 2022

Văn phòng Dự án Opera “Công nữ Anio”

KỶ NIỆM 50 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO
VIỆT NAM – NHẬT BẢN
DỰ ÁN OPERA “CÔNG NỮ ANIO”
BIỂU DIỄN TẠI LỄ KHAI MẠC
SỰ KIỆN GIAO LƯU VĂN HÓA HỘI AN – NHẬT BẢN NĂM 2022!
Quảng bá cho Dự án tại sự kiện giao lưu văn hóa Việt – Nhật do Tỉnh Quảng Nam,
Thành phố Hội An và Đại sứ quán Nhật Bản đồng tổ chức

Quê hương của Công nữ Anio là Hội An. Kể từ năm 2013, Sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An
– Nhật Bản 2022” là sự kiện được tổ chức vào mùa hè hàng năm, với địa điểm tổ chức chính là khu phố
cổ có lịch sử lâu đời. Sự kiện bao gồm rất nhiều các hoạt động như biểu diễn tại sân khấu ngoài trời,
triển lãm quà lưu niệm Nhật Bản, góc mặc thử Yukata và chụp hình, hội thảo du lịch...thu hút rất nhiều
người dân địa phương và khách du lịch mỗi năm. Năm nay, sự kiện được tổ chức lại sau 2 năm gián
đoạn kể từ năm 2019.
Chúng tôi vinh dự thông báo với Quý vị, Dự án Opera “Công nữ Anio” đã có cơ hội được
giới thiệu về Dự án trong trong Lễ khai mạc sự kiện vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 26 tháng 8.
Trong Lễ khai mạc, câu chuyện tình yêu có thật vượt qua biên giới giữa hai quốc gia cách
đây 400 năm về trước của vở Opera “Công nữ Anio” đã được giới thiệu, video về Dự án cũng đươc
trình chiếu, đồng thời hai ca sĩ Đào Tố Loan và Bùi Thị Trang trong vai “Công nữ Anio” (double
cast) đã có màn biểu diễn đặc biệt bài Aria trích trong vở Opera. Hơn nữa, vào ngày tiếp theo 27
tháng 8, tại Phố cổ Hội An, Tiết mục “Tái hiện đám cưới Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật
Bản Araki Sotaro” được thực hiện bởi Ban tổ chức và đây là một cơ hội tuyệt vời để quảng bá cho câu
chuyện “Công nữ Anio”.
Website chính thức của Dự án: https://anio-opera.vn/

◆Khái quát sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản năm 2022”

Đơn vị chỉ đạo:

UBND tỉnh Quảng Nam

Đơn vị chủ trì:

UBND thành phố Hội An, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Đơn vị thực hiện:

Trung tâm Văn hóa -Thể thao & Truyền thanh -Truyền hình TP. Hội An

Đơn vị phối hợp:

Công ty TNHH Takara Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
Quảng Nam; Sở Ngoại Vụ Tỉnh Quảng Nam và những đoàn thể liên quan
khác.

Thời gian tổ chức:

Ngày 26, 27, 28 tháng 8 năm 2022

Địa điểm tổ chức:

Vườn tượng An Hội và Phố cổ Hội An

Địa điểm tổ chức lễ khai mạc: Sân khấu Vườn tượng An Hội, 79 Nguyễn Phúc Chu, An Hội, Hội An.

Hình ảnh Lễ khai mạc

Phát biểu của Chủ tịch UBND Thành phố Hội An
Ông Nguyễn Văn Sơn

Màn trình diên đặc biệt Aria Đàn bầu trích từ Màn 3
của hai ca sĩ Đào Tố Loan và Bùi Thị Trang trong
vai “Công nữ Anio” (Double cast mỗi vai)

Hình ảnh Hội trường

Phát biểu của Phó Đại sứ Nhật Bản
Ông Watanabe Shige

Đại diện Dự án ông Honna Tetsuji nhận hoa
từ Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Giới thiệu Dự án Opera “Công nữ Anio”

Hình chụp kỷ niệm với Ban tổ chức
và các vị quan khách

◆Quý vị có thể xem lại sự kiện và Video giới thiệu về Dự án trên kênh YouTube chính thức.
YouTube chính thức:
Opera “Công nữ Anio” (Công nữ Ngọc Hoa) [Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt NamNhật Bản]
https://www.youtube.com/channel/UCnkUxqMmdL0SYbDJKVZClw♙

◆Quý vị có thể tải Thông cáo báo chí và sách giới thiệu về Dự án ở đường link dưới đây.
https://anio-opera.vn/download/
◆Quý vị có nhu cầu lấy dữ liệu hình ảnh liên quan đến sự kiện.

Vui lòng liên hệ với nhóm truyền thông của Ban điều hành bằng cách điền mẫu liên hệ trong link dưới đây để
nhận link tải về kèm mật khẩu. Khi trích dẫn hình ảnh, vui lòng ghi rõ: "Nguồn: Ban điều hành "Công nữ
Anio"”.
https://anio-opera.vn/form_media/
◆Liên hệ
Nếu Quý vị có câu hỏi liên quan đến sự kiện và Dự án, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách điền
mẫu liên hệ trên trang web chính thức.
Website chính thức : http://anio-opera.vn
QR Code
：

Chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Quý vị nhằm hướng tới thành công
của Buổi công diễn ra mắt vào năm sau.

KHÁI QUÁT DỰ ÁN
*Thông tin tính đến ngày 29/8/2022

Tiêu đề

:

Mục đích

:

Đơn vị tổ chức

:

Dự án Opera “Công nữ Anio”
Thúc đẩy giao lưu, hữu nghị Việt – Nhật thông qua âm nhạc.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Nhật, hai quốc
gia cùng hợp tác sản xuất, tổ chức buổi công diễn vở opera lấy mô típ dựa
trên sự thật lịch sử mang yếu tố cảm động của hai quốc gia, hướng đến mục
tiêu phát triển văn hóa âm nhạc, tăng cường giao lưu, hữu nghị hơn nữa
giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Ban Điều hành “Công nữ Anio”

(Brain Group, Công ty TNHH Âm nhạc Yamaha Việt Nam,
Hiệp hội Xúc tiến Giao lưu Quốc tế NPO)
Đơn vị đồng tổ chức :

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

【Dự án Opera “Công nữ Anio”】
Cố vấn danh dự : Yamada Takio
(Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam)
Đại diện Dự án : Honna Tetsuji
(Giám đốc Âm nhạc kiêm Chỉ huy chính
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam)
Đồng đại diện : Trịnh Tùng Linh
(Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam)
Furukawa Naomasa
(Trưởng ban Ban Điều hành “Công nữ Anio”)
Đơn vị bảo trợ

:

Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam,
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam,
Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Nagasaki, Thành phố Hội An,
Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam,
Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh,
Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng,
Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam

Đơn vị đồng hành

:

【Đơn vị đồng hành Bạch Kim】

Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, Công ty Idemitsu Kosan Co., Ltd.
Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, Công ty Daiwa House Industry Co., Ltd.
【Đơn vị đồng hành Vàng】
Công ty TNHH ENEOS Việt Nam, Công ty TNHH Becamex Tokyu
Công ty TNHH Nippon Steel Metal Products Vietnam
Khách sạn đồng hành :

Roygent Parks Hà Nội, Đà Nẵng Mikazuki Japanese Resorts & Spa

Đơn vị hỗ trợ

Nhà hát Yokohama Minato Mirai (Quỹ Xúc tiến Văn hóa và Nghệ thuật
thành phố Yokohama), KAJIMOTO, Công ty Cổ phần Almond,
Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

:

SẢN XUẤT
Tổng đạo diễn

: Honna Tetsuji

Tác giả âm nhạc

: Trần Mạnh Hùng

Nguyên tác

: Đội ngũ tác giả nguyên tác Dự án Opera “Công nữ Anio”

Tác giả kịch bản/Tác giả soạn lời (Tiếng Nhật) : Oyama Daisuke
Tác giả soạn lời (Tiếng Việt) : Hà Quang Minh
Đạo diễn

: Oyama Daisuke

Diễn viên

: Đào Tố Loan (vai công nữ Anio), Bùi Thị Trang (vai công nữ Anio)
Kobori Yusuke (vai Araki Sotaro ), Yamamoto Kohei (vai Araki Sotaro)

Đồng sản xuất

: Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

Cố vấn sản xuất

: Trần Ly Ly

Hình ảnh chủ đạo tranh sơn mài : Ando Saeko

Sân khấu, Kỹ thuật : Công ty Cổ phần Art Creation
Cố vấn lịch sử

: Phan Hải Linh, Tomoda Hiromichi, Fukukawa Yuichi,
Kikuchi Seiichi, Ando Katsuhiro, Honma Sadao

Chủ nhiệm sản xuất : Furukawa Naomasa
Nhà sản xuất

: Trịnh Tùng Linh, Phan Mạnh Đức, Tani Makoto, Sasaki Shinji

Hợp tác kế hoạch

: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

