
 

 

Tháng 8 năm 2022 

                                                                                                                                 Văn phòng Dự án Opera “Công nữ Anio” 

 

 

Chúng tôi xin báo cáo tới Quý vị về Sự kiện truyền thông Dự án Opera “Công nữ Anio” tại Đà 

Nẵng được tổ chức bởi Ban điều hành “Công nữ Anio”, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Tập đoàn 

Mikazuki vào ngày 27 tháng 8 (Thứ 7) vừa qua, nhằm mục đích hướng tới Kỷ niệm 50 năm thiết lập 

quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản năm 2023.  

Trong sự kiện này, cùng với việc giới thiệu đến quan khách về Dự án trình diễn Aria “Đàn bầu” 

trong Màn ba của Vở, chúng tôi đã giới thiệu tới quan khách những nét văn hóa – mỹ thuật – âm nhạc 

Việt Nhật như giới thiệu các tác phẩm tranh sơn mài của Họa sĩ Ando Saeko, “Kiệu rước thần Nikko 

Toshogu” linh thiêng đầu tiên của Việt Nam và chiếc đàn piano độc nhất thế giới được tô điểm với họa 

tiết sơn mài Aizu Nuri độc đáo tại Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa.  

Lần đầu tiên trong lịch sử, một chiếc kiệu rước thần với linh hồn của tướng quân Tokugawa 

Ieyasu được xuất hiện và lưu giữ bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản. Tại Da Nang Mikazuki, du khách còn 

được chiêm ngưỡng cây đàn Piano sơn mài Aizu Nuri độc nhất vô nhị được chế tác hoàn toàn thủ công 

bởi những nghệ nhân nổi tiếng của xứ sở mặt trời mọc. Hình ảnh quốc hoa của hai nước được vẽ lên cây 

đàn một cách chi tiết và công phu. Đây được xem như hai bảo vật của tập đoàn Mikazuki để bày tỏ niềm 

hy vọng về một mối quan hệ giao hữu hòa bình, gắn kết và thịnh vượng giữa Việt Nam và Nhật Bản. 

Để biết thêm chi tiết, Quý vị vui lòng tìm hiểu thêm tại website chính thức của Dự 

án: https://anio-opera.vn/. 

 

◆Khái quát Sự kiện 

Tiêu đề:   Sự kiện truyền thông Dự án Opera “Công nữ Anio” tại Đà Nẵng   

Đơn vị tổ chức:               Ban điều hành “Công nữ Anio”  

Đơn vị đồng tổ chức: Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Tập đoàn Mikazuki  

Địa điểm:  Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa  

KỶ NIỆM 50 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO  

VIỆT NAM – NHẬT BẢN 

DỰ ÁN OPERA “CÔNG NỮ ANIO” 
BÁO CÁO SỰ KIỆN TRUYỀN THÔNG TẠI ĐÀ NẴNG  

Buổi hòa nhạc nhỏ của diễn viên chính  

Giới thiệu nét văn hóa - mỹ thuật - âm nhạc Việt Nhật 

Tại Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa 

https://anio-opera.vn/


Tầng 1 Nippon Ball Room, Khu Du Lịch Xuân Thiều, Đường Nguyễn Tất 

Thành, P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 

Thời gian:  Ngày 27 tháng 08 năm 2022 (Thứ 7)  

Từ 17:00 đến 19:00 (Giờ Việt Nam)  

Youtube livestream: https://youtu.be/j-4NIA_GkEc 

 

 Trình chiếu Video giới thiệu Dự án Opera 

 

 

 

 

 Hai ca sĩ vai công nữ Anio Đào Tố Loan và Bùi Thị Trang trình diễn “Aria Đàn bầu” 

 

 

 

 Phát biểu của Đơn vị tổ chức và Các vị khách quý  

 Phát biểu của Giám đốc Sở ngoại vụ Đà Nẵng                 

Ông Huỳnh Đức Trường 

 

Clip giới thiệu dự án Giới thiệu ca sĩ Kobori Yusuke (Tenor) 

vai Araki Sotaro 

 

 

e 

Giới thiệu ca sĩ Yamamoto Kohei (Tenor) 

vai Araki Sotaro 

 

 

Đại diện dự án   Ông Honna Tetsuji                    

Giám đốc âm nhạc kiêm chỉ huy chính                

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam   

 

 

Giới thiệu ca sĩ Đào Tố Loan (Soprano) 

vai công nữ Anio 

Giới thiệu ca sĩ Bùi Thị Trang (Soprano) 

vai công nữ Anio 

 

Phát biểu của Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam 

Ngài Watanabe Shige 

 

https://youtu.be/j-4NIA_GkEc


  

  

 

 

 

 

  

 

Hình chụp lưu niệm với các Đơn vị đồng hành 

 

     

     

 

◆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 Nam- 
Nhật Bản] 

https://www.youtube.com/channel/UCnkUxqMmdL0SYbDJKVZClwA  

Chủ tịch Tập đoàn Mikazuki    

Ông Odaka Yoshimune                                 

Chúc mừng nâng ly 

 

Trưng bày đàn Piano họa tiết sơn mài Aizu nuri 

Giới thiệu tác phẩm tranh sơn mài của  

Họa sĩ Ando Saeko 

Video giới thiệu Đà Nẵng Mikazuki Japanese 

Resorts & Spa  

Giới thiệu “Kiệu Nikko Toshogu” 

Hình ảnh hội trường 

Trưng bày đàn Piano họa tiết sơn mài Aizu nuri 

Trưng bày bộ giáp Samurai 

Hình chụp với Đơn vị đồng hành Dự án Hình chụp với Cơ quan chính phủ đồng hành cùng Dự án 

Hình ảnh hội trường 1 Hình ảnh hội trường 2 

https://www.youtube.com/channel/UCnkUxqMmdL0SYbDJKVZClwA


 

◆Quý vị có thể tải nội dung tờ rơi và sách giới thiệu về Dự án ở đường link dưới đây.  

https://anio-opera.jp/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.jp/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 10/8/2022 

 

Tiêu đề                     :                  Dự án Opera “Công nữ Anio” 

Mục đích                  : 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. 

Đơn vị tổ chức         :    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)  

https://anio-opera.jp/download/
https://anio-opera.jp/form_media/
http://anio-opera.vn/


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     : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khách sạn 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 

 

Roygent Parks Hà Nội, Da Nang 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                   : 

Diễn viên                  : 

Oyama Daisuke  

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           : 

Cố vấn sản xuất        : 

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

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 

 

KHÁI QUÁT VỀ DA NANG MIKAZUKI JAPANESE RESORTS & SPA 

Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa là dự án ở nước ngoài đầu tiên của tập đoàn Mikazuki và 

cũng là dự án có vốn đầu tư cao nhất của một doanh nghiệp Nhật Bản ra nước ngoài. Tổ hợp nghỉ dưỡng 

và vui chơi giải trí này nằm bên Vịnh Đà Nẵng xinh đẹp. Tại đây, bạn chỉ mất 3 phút đi bộ đến bãi biển 

và 15 phút lái xe đến sân bay quốc tế Đà Nẵng. 

Da Nang Mikazuki là một sự pha trộn đặc biệt giữa văn hóa Việt Nam – Nhật Bản, sẽ mang đến du 

khách những trải nghiệm thú vị và độc đáo. Với hai lựa chọn lưu trú, phòng Hinode villa hướng vườn 

có thiết kế trang nhã và khu khách sạn hướng biển hoàn toàn cùng lối kiến trúc hiện đại, đậm nét Nhật 

Bản sẽ phù hợp với nhiều đối tượng. Khách sạn Mikazuki có 22 tầng và 294 phòng rộng từ 70 đến 400 

m2. Tất cả hạng phòng đều có tầm nhìn về phía biển cùng ban công riêng được trang bị bồn tắm lộ thiên 

tạo cảm giác hòa mình vào thiên theo một phong cách sống chuẩn Nhật. 

Bên cạnh đó, dịch vụ đa dạng cũng làm du khách không khỏi bất ngờ. Bạn có thể thưởng thức nhiều 

phong cách ẩm thực khác nhau tại nhà hàng The Blue, Karan, hay Teppan, hay tận hưởng ly cocktail 

mát lành tại Sake Bar và Crescent Café & Bar. Patisserie Miyabi, Coco Café hay Hanami Café cũng 

hứa hẹn mang đến những món bánh và đồ uống tuyệt hảo sẵn sàng chiều lòng bất kỳ vị khách khó tính 

nào. 

Là nơi lan tỏa tinh hoa văn hóa Nhật Bản, sảnh tầng 4 của khách sạn Mikazuki được trưng bày rất nhiều 

biểu tượng văn hóa của xứ sở Phù Tang, như Kiệu rước thần linh thiên Mikoshi, cây đàn Piano sơn mài 

độc nhất, trống hữu nghị Taiko, bộ áo giáp Samurai,… Ra bên ngoài một chút, du khách sẽ được dạo 



quanh Vườn Nhật với hàng loạt các nét đặc trưng khác (như Ngũ Trùng Tháp, Chuông thiêng, đền 

Nikko Toshogu,…). 

Đến với tầng 22, hồ bơi vô cực là một địa điểm không thể bỏ qua với tầm nhìn ngoạn mục ôm trọn Vịnh 

Đà Nẵng. Ngoài ra, thiên đường vui chơi giải trí – Công viên nước Mikazuki 365 trong nhà và ngoài 

trời, khu vực tắm khoáng nóng Onsen chuẩn Nhật cùng các loại hình xông hơi và massage độc đáo 

cũng sẽ khiến bạn hào hứng với những trải nghiệm đặc biệt tại đây. 

Các không gian hội nghị đa dạng được bố trí linh hoạt với sức chứa lên đến 1000 người, Da Nang 

Mikazuki chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi sự kiện từ các hội thảo đến triển lãm giới thiệu sản 

phẩm hay những buổi tiệc thân mật. Mỗi không gian hội nghị đều được trang bị đầy đủ các thiết bị nghe 

nhìn hiện đại và Wi-Fi tốc độ cao để sự kiện luôn được diễn ra thành công và đạt chất lượng tốt nhất. 

Mang đến những tiện nghi chất lượng và dịch vụ thân thiện, tổ hợp nghỉ dưỡng Da Nang Mikazuki 

Japanese Resorts & Spa hứa hẹn sẽ đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí của những gia 

đình ba thế hệ. 

Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa 

Hotline: 0236 3774 555 (Hotel) - 02363 767888 (Water Park) 

Website: https://mikazuki.com.vn 

Email: sales@mikazuki.com.vn 

Khu Du Lịch Xuân Thiều, Đường Nguyễn Tất Thành, P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmikazuki.com.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR0XNgwCArzWi6om_-Y7SBeSUk09gMQ6DcXsYGym8jsa4hsqz2LcHMMJLLw&h=AT1WmdlorFA1Vt2OrP-M1LyQSxT_8p0OeRHFpKAe6osxu0CI993az-mbXCjJNiO02fyF7cTrikX1hA_tNkFhu24w8VTcmLvQiZmYmNeX4MFD3kKMgIztsWE4KTz7av4URx3s&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2zbezP0WzdSYilKzotCS-Gd81Ttzb0JNH_iKE509n9E3qLVM60y45j15H_5NjmaKHi94SVIONtmE23yieXuzOv9sHzrkqHXLYY50DbbtVeTyqZSuPGfvCU0JqaDGcNLNjnBZJHaZ-eqrnssWDzcHw10wme503bRpyKQXSgNffH0_beHalvrp-MiEVSa4AjOhx8dfjMYMxXrIFDJWe3d9EYnOUn8SO3

