BAN GIÁM KHẢO
HANOI PIANO ART CONTEST 2021
Một trong những nhân tố quan trọng tạo nên sự thành công của các cuộc
thi chính là vai trò của Ban giám khảo - những người cầm cân nảy mực. Ban tổ
chức xin trân trọng giới thiệu các thành viên Ban giám khảo Cuộc thi Piano
Nghệ thuật Hà Nội 2021 (Hanoi Piano Art Contest 2021)
1. GIÁO SƯ, TIẾN SĨ - NHÀ GIÁO NHÂN DÂN TRẦN THU HÀ, nguyên
Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Bà được ví như cây đại thụ trong
ngành Piano tại Việt Nam. Những đóng
góp to lớn trong nghệ thuật biểu diễn và
giáo dục nghệ thuật của bà trong gần 50
năm qua luôn đem lại nguồn cảm hứng,
động lực cho rất nhiều thế hệ học sinh.
Là giáo sư đầu ngành Piano của
Việt Nam, bà đã đào tạo nhiều thế hệ
nghệ sĩ tài năng cho đất nước. Ngoài
giảng dạy, đào tạo các tài năng âm nhạc
piano, làm công tác quản lý, Giáo sư
Trần Thu Hà còn là nghệ sĩ biểu diễn
Piano đã tham gia nhiều chương trình
biểu diễn với Dàn nhạc Giao hưởng Hà
Nội, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia
Việt Nam, Dàn nhạc Cộng đồng Châu
Âu.... Bà cũng là thành viên trong hội
đồng giám khảo của nhiều cuộc thi Piano danh tiếng trong nước và quốc tế.

2. TIẾN SĨ ĐÀO TRỌNG TUYÊN, Trưởng khoa Piano Học viện Âm nhạc

Quốc gia Việt Nam

Nghệ sĩ Đào Trọng Tuyên là một
trong các nghệ sĩ độc tấu piano hàng đầu
hiện nay, ông đã có nhiều buổi biểu diễn ở
trong và ngoài nước, thu thanh rất nhiều tác
phẩm cho Đài truyền hình, Đài phát thanh
Việt Nam.
Với cương vị là giảng viên, ông đã có
nhiều học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi
piano trong và ngoài nước. Ông cũng được
mời tham gia hội đồng giám khảo của nhiều
cuộc thi Piano trong nước và quốc tế.

3. THẠC SĨ HOÀNG HƯƠNG LAN, Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo &

Tổ chức sự kiện, trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội.

Cô tốt nghiệp xuất sắc Master
Piano Performance dưới sự hướng dẫn
của GS-TS Trần Thu Hà tại Học viện
Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm
2007. Cô có một sự nghiệp năng động
và thành công với vai trò của một nghệ
sĩ độc tấu, giảng viên, giám khảo Âm
nhạc. Cô có nhiều sinh viên đạt những
thành tích cao trong các cuộc thi âm
nhạc uy tín trong nước và quốc tế. Cô
được mời tham gia Hội đồng Nghệ
thuật, giám khảo trong nhiều năm tại
Liên hoan Nghệ thuật Châu Á Thái
Bình Dương tại Malaysia và
Singapore, Hongkong .

4. THẠC SĨ NGUYỄN MINH

LỆ, Giảng viên Piano trường Cao

đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Cô hoàn thành chương trình
Thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc quốc
gia Việt Nam dưới sự hướng dẫn của
GS-TS Trần Thu Hà. Cô nhiều năm
được công nhận là giáo viên dạy giỏi,
có nhiều sinh viên đạt những thành
tích cao trong các cuộc thi âm nhạc uy
tín trong nước và quốc tế. Cô thường
xuyên tham gia các buổi biểu diễn
trong các sự kiện do Khoa Piano và
Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội tổ chức, chương trình biểu diễn vì cộng
đồng.
5. THẠC SĨ NGUYỄN THỊ MỸ DUNG, Giảng viên trường Cao đẳng Nghệ

thuật Hà Nội.

Tốt nghiệp loại giỏi Master Piano
Performance dưới sự hướng dẫn của Gs.Ts.
NGND Trần Thu Hà. Cô tham gia nhiều
chương trình biểu diễn với vai trò độc tấu,
hoà tấu. Ngoài những chương trình mang
tính hàn lâm, Cô còn tham gia những buổi
biểu diễn truyền cảm hứng cho trẻ em, hay
các chương trình biểu diễn mang tính cộng
đồng, bảo vệ quyền trẻ em & phụ nữ, kết
hợp thu âm cho đài VTC. Cô đã hướng dẫn
nhiều học sinh đạt giải thưởng cao tại các
kỳ thi trong nước và quốc tế.

