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Quỹ Toyota Việt Nam tổ chức chương trình "Hòa nhạc Toyota 2013"

Theo thông tin được công bố trong buổi họp báo ngày 17/7/2013 tại Hà Nội, Quỹ Toyota Việt Nam và Dàn
nhạc Giao Hưởng Việt Nam phối hợp tổ chức "Chương trình Hòa nhạc Toyota 2013" (Toyota Concert Tour
2013) tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình năm nay sẽ bao gồm 3 đêm diễn
lúc 8 giờ tối ngày 30/07/2013 tại Nhà hát TP. Hồ Chí Minh và 2 ngày 02/08 - 03/08/2013 tại Nhà Hát Lớn Hà
Nội.

Được dàn dựng công phu và trình diễn bởi Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng
tài ba người Nhật Bản Honna Tetsuji, "Chương trình Hòa nhạc Toyota 2013" hứa hẹn sẽ mang đến giá trị
thưởng thức âm nhạc phong phú và những giai điệu tinh tế của Nhật Bản, Việt Nam và thế giới cho các khán
giả yêu nhạc với hai tác phẩm của nhà soạn nhạc lãng mạn người Nga Tchaikovsky, giai điệu vui tươi Music
for Symphony Orchestra của nhà soạn nhạc kiêm chỉ huy người Nhật Yasushi Akutagawa, và bản chuyển
soạn cho dàn nhạc giao hưởng bài dân ca Quan họ Bắc Ninh "Xe chỉ luồn kim"của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.
Bên cạnh đó, Chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của Đỗ Phương Nhi - tài năng trẻ violin 15 tuổi đầy
triển vọng, với bản Violin Concerto in D major, Op. 35 đầy thử thách về kỹ thuật của Tchaikovsky.
Vé xem "Chương trình Hòa nhạc Toyota 2013" sẽ được bán kể từ ngày 17/7/2013, được phân làm 4 loại: hạng
S (đặc biệt) với mức giá 500.000 VND/vé; hạng A với mức giá 350.000 VND/vé; hạng B với mức giá 200.000
VND/vé ; và vé dành cho Sinh viên với mức 100.000 VND/vé. Toàn bộ số tiền bán vé sẽ được sử dụng cho
chương trình "Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam".
Nhân kỷ niệm năm hữu nghị Nhật - Việt và 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Toyota
cũng hỗ trợ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức "Chương trình lưu diễn tại Nhật Bản 2013" (VNSO Japan
Concert Tour 2013) diễn ra tại 7 thành phố lớn của Nhật Bản trong khoảng thời gian từ 21/09/2013 đến
01/10/2013 với sự tham gia biểu diễn của NSND Lê Khanh với vai trò là người kể chuyện và nghệ sĩ piano
Kodama Momo, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc, đặc biệt trong lĩnh vực nhạc cổ điển.
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