BUỔI HỌP BÁO CÔNG BỐ DIỄN VIÊN CHÍNH ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG.
XIN CẢM ƠN QUÝ VỊ RẤT NHIỀU ！
Vào lúc 10:30 (giờ Việt Nam) ngày 3 tháng 6 năm 2022, tại Hội trường của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam ở Hà Nội, Việt Nam, chúng tôi đã tổ chức
Họp báo công bố diễn viên chính vở opera "Công nữ Anio" để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản

Lời chào hỏi

Cố vấn danh dự Dự án Ngài Yamada Takio

Khách mời

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại

Thứ trưởng Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch
ông Tạ Quang Đông

Việt Nam

Hình ảnh hội trường

Đại diện dự án ông Honna Tetsuji
Giám đốc âm nhạc kiêm chỉ huy chính Dàn nhạc
Giao
Giaohưởng
hưởngViệt
Việt Nam
Nam

MC Duy Khoa và Akari trong bộ trang phục truyền thống
Việt Nam- Áo dài và Nhật Bản- Kimono

Công bố dàn diễn viên chính

Dàn diễn viên chính được công bố bởi Đạo
diễn/Tác giả kịch bản/Tác giả soạn lời (tiếng Nhật)
ông Oyama Daisuke

Video lời nhắn của anh Kobori Yusuke
trong vai Araki Sotaro

Video lời nhắn của anh Yamamoto Kohei trong
vai Araki Sotaro

Vai công nữ Anio

Vai công nữ Anio
Đào Tố Loan

Bùi Thị Trang

Phần hỏi đáp

Đào Tố Loan nêu cảm nhận của mình về vai diễn
Cô chào hỏi mọi người bằng tiếng Nhật

Hai ca sĩ trình diễn “Aria Đàn bầu” trích từ màn
ba của vở opera

Chụp hình lưu niệm

Bùi Thị Trang nêu cảm nhận của mình
về vai diễn

Ảnh kỷ niệm 1

Ảnh kỷ niệm 2

Qúy vị có thể xem buổi họp báo và video giới thiệu về dự án trên kênh YouTube chính thức.
► YouTube chính thức: Vở Opera mới「Công nữ Anio」[Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại

giao Việt Nam- Nhật Bản]
► https://www.youtube.com/channel/UCnkUxqMmdL0SYbDJKVZClw♙

► Qúy 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/
► Những vị có nhu cầu lấy hình ảnh liên quan đến buổi họp báo

Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị mật khẩu để tải hình ảnh, vui lòng liên hệ với nhóm truyền thông của ban điều hành bằng cách điền mẫu câu hỏi trên trang web chính thức
dưới đây. Khi trích dẫn hình ảnh, vui lòng ghi rõ "Được cung cấp bởi:" Ban điều hành "Công nữ Anio".
https://anio-opera.jp/form_media/

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.
Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến buổi họp báo và dự án này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách điền mẫu câu hỏi trên trang web chính thức.
► Website chính thức: https://anio-opera.jp

Ban điều hành “Công nữ Anio” Nhóm truyền thông

