Buổi họp báo trực tuyến đã diễn ra thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị!
Buổi họp báo ra mắt Dự án Opera “Công nữ Anio” – Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản đã được tổ chức
trực tuyến lúc 17:30 (Giờ Việt Nam) vào ngày 16/12/2021 (Thứ 5) tại phòng Gương, Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đại diện phát biểu

Cố vấn danh dự Dự án Đại sứ Yamada Takio
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Khách mời Thứ trưởng Tạ Quang Đông
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam

Đại diện Dự án Ông Honna Tetsuji
Giám đốc Âm nhạc kiêm Chỉ huy chính
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

Video giới thiệu Dự án Opera “Công nữ Anio”

Phỏng vấn Tổng đạo diễn Honna Tetsuji

Phỏng vấn Đạo diễn Oyama Daisuke

Phỏng vấn Tác giả âm nhạc Trần Mạnh Hùng

Tác giả âm nhạc
Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng

Đồng đại diện Dự án Ông Trịnh Tùng Linh
Giám đốc Dàn Nhạc Giao hưởng Việt Nam

Đại diện trả lời câu hỏi

Đại diện Dự án Ông Honna Tetsuji
Giám đốc Âm nhạc kiêm Chỉ huy chính
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

Đại diện chụp ảnh kỷ niệm

Hình ảnh buổi họp báo tại phòng Gương của Nhà hát Lớn Hà Nội

Quý vị có thể xem lại buổi họp báo trực tuyến đã được phát sóng qua ứng dụng Zoom và xem video giới thiệu Dự án trên kênh Youtube
chính thức của Dự án.
►Youtube Channel: CÔNG NỮ ANIO [CÔNG NỮ NGỌC HOA] | 新作オペラ「アニオ―姫」
URL: https://www.youtube.com/channel/UCnkUxqMmdL0SYbDJKVZClwA
►Tải Thông cáo báo chí hoặc Pamphlet theo đường dẫn bên dưới.
URL: https://anio-opera.vn/download/
►Về hình ảnh buổi họp báo
Vui lòng liên hệ Ban truyền thông Dự án theo đường dẫn bên dưới, chúng tôi sẽ cung cấp mật khẩu để tải hình ảnh buổi họp báo.
Lưu ý, khi sử dụng hình ảnh vui lòng ghi chú: “Nguồn ảnh: Ban Điều hành “Công nữ Anio”.
URL: https://anio-opera.vn/form_media/

Nhằm hướng đến sự thành công của buổi công diễn và Dự án, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ và hợp tác từ tất cả quý vị!
Tất cả những câu hỏi về buổi họp báo và các thắc mắc liên quan đến Dự án, xin vui lòng liên hệ từ trang Liên hệ tại Website chính
thức của Dự án.
►Website chính thức: https://anio-opera.vn

Ban Truyền thông
Văn phòng đại diện Dự án Opera “Công nữ Anio”

