
ngành công nghiệp
văn hóa:

các không gian 
sáng tạo trong 
thành phố
goethe-institut hanoi
30.09.-02.10.2014

in collaboration with

  nhóm 4 - hamburg, Đức / germany
 amelie DeuflharD, giám Đốc nghệ thuật / artistic Director 
 Kampnagel international cultural factory, hamburg

  nhóm 5 - liverpool, vương Quốc anh / uK
 marK lawler, giám Đốc Điều hành / managing Director, baltic creative

  hướng Dẫn thảo luận / moDeration

 trưởng nhóm hoặc một chuyên gia  
 working group session leader or other expert

báo cáo về kết quả trao đổi của các nhóm 
reporting the results from the parallel working group sessions 
 sáng tạo và phát triển đô thị: các ý tưởng về khả năng hỗ trợ phát triển sáng 

tạo tại các đô thị ở việt nam  
 creativity and the city: specific ideas how to promote creativity in urban vietnam

 mỗi nhóm 10 phút each worKing group: 10 min

phát biểu tổng kết closing words

 Dr. almuth meyer-Zollitsch viện trưởng / Director, goethe-institut vietnam

 Dr. michael waibel Đại học hamburg / hamburg university

nghỉ ăn tối với chuyên gia Joint dinner for invited experts 

16:30-17:30

17:30-18:00

19:00-20:30

tham quan   
site visit

tham quan một số không gian sáng tạo tại hà nội (hanoi creative city, nhà sàn collective/ 
barbetta, manzi) và trao đổi ý kiến với chủ và quản lý các địa điểrm này.
(Dành riêng cho khách mời từ Đông nam á và châu Âu) 
site visit to creative spaces in hanoi (hanoi creative city, nha san collective, barbetta, manzi) 
and talks with stakeholders involved to assess needs and aspirations 
(for invited guests only) 

02.10.2014 09:00-11:30 

goethe-InstItut hanoI
56-58 nguyễn thái học, ba Đình, 
hà nội, việt nam

t +84 43 734-2251/2/3
f +84 43 734-2254
e info@hanoi.goethe.org www.goethe.de/vIetnam



trIển lãm   
exhibition

giới thiệu hình ảnh về screening of three documentaries

 (1) Không gian sáng tạo tại indonexia  (2) area 21 hải phòng  (3) Zone 9 hà nội
 (1) “creative hubs in indonesia”          (2) “area 21” in haiphong   (3) “zone 9” in hanoi

hỏi đáp, trao đổi cùng tác giả và công chúng về khả năng phát triển không gian sáng tạo tại 
các đô thị việt nam
 Q & a with directors of the documentaries, discussion with the audience how promote the development of 

new creative spaces in urban vietnam

  hướng Dẫn thảo luận / moDeration

  Dr. almuth meyer-Zollitsch viện trưởng / Director, goethe-institut vietnam

Khai mạc triển lãm ảnh và áp phích ”sáng tạo trong thành phố”
 opening of the poster- and photo exhibition “creativity in the cities”

  hướng Dẫn thảo luận / moDeration

  Dr. michael waibel Đại học hamburg / hamburg university

 cơ hội và thách thức - các tổ chức quốc tế có thể hỗ trợ các sáng kiến ở cơ sở 
như thế nào?

 how to implement cultural activities / creative hubs on local level? challenges and chances

 ms. nguyễn phương hòa phó cục trưởng cục hợp tác Quốc tế, bộ văn hóa, thể  
 thao và Du lịch việt nam / Deputy Director, Department of international cooperation,  
 ministry of culture, sports anD tourism 

 ms. lê anh thơ 
 trưởng ban nghệ thuật, hội Đồng anh việt nam / heaD of arts, british council vietnam 
 Dr. Dương bích hạnh 
 trưởng ban văn hóa, unesco việt nam / heaD of cultural sector, unesco vietnam

 ms. trương uyên ly
 nhà báo, chuyên gia tư vấn truyền thông / Journalist & meDia consultant

 mr. Đoàn Kỳ thanh 
 Kiến trúc sư, Dự án thành phố hà nội sáng tạo / architect of hanoi creative city

 ms. lê thuận uyên Đại Diện nhà sàn collective / nha san collective

  hướng Dẫn thảo luận / moDeration

 Dr. michael waibel Đại học hamburg / hamburg university

nghỉ ăn trưa tại viện goethe Joint lunch in the courtyard of the goethe-institut

 Kreativ gesellschaft hamburg: cơ chế một cửa để xây dựng nền kinh tế sáng tạo 
 hamburg kreativgesellschaft: a one-stop-shop for the creative economy

 mr. egbert rühl 
 chủ tịch / chairman, hamburg Kreativ gesellschaft mbh, Đức / germany 

 spinnerei leipzig: từ bông đến văn hóa 
 spinnerei leipzig: from cotton to culture

 mr. bertram schultze chủ tịch / chairman, leipZiger baumwollspinnerei   
 verwaltungsgesellschaft mbh, Đức / germany

 baltic creative và Khu tam giác bantích: tam giác không chỉ có 3 cạnh! 
 baltic creative and the baltic triangle: there’s more than three sides to the triangle!

 mr. mark lawler giám Đốc Điều hành / managing Director, baltic creative,   
 liverpool, vương Quốc anh / uK 

 Khảo sát thực trạng ngành nghệ thuật thị giác ở việt nam
 situation analysis of visual arts in vietnam and policy implications for the development of 

creative clusters

 ms. nguyễn thanh vân 
 cán bộ chương trình / national programme officer, unesco việt nam  

giải lao tea break 

trao đổi nhóm working group parallel sessions  
 sáng tạo và phát triển đô thị ở châu á: từ tầm nhìn tới hiện thực
 creativity and the city in asia: from vision to reality

 nhóm i - Kuala lumpur / malaysia 
 marK beau, giám Đốc / Director, resiDence & muDZaffarsanusi &
 giám Đốc marKeting / marKeting manager, Kuala lumpur performing arts center (klpac)

 nhóm 2 - manila / philippines
 mariKa constantino, 98b collaboratory, manila &
 Dominic galicia, Dự án occupy escolta proJect, manila

 nhóm 3 - surabaya / indonesia
 Kathleen aZali, c2o library & collabtive

11:45 -13:00 

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:30

30.09.2014 19:00-20:30

Đón khách & đăng ký đại biểu registration

phát biểu chào mừng welcome speech

 Dr. almuth meyer-Zollitsch viện trưởng / Director, goethe-institut vietnam

phát biểu dẫn nhập keynote lecture 
 sáng tạo và phát triển đô thị: cơ hội và thách thức đối với việt nam 
 creativity and the city: opportunities and challenges for vietnam

 Dr. michael waibel Đại học hamburg / hamburg university

giải lao tea break 

 chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở việt nam đến năm 
2020, tầm nhìn 2030 

 introduction about the national strategy for the development of cultural industries in 

vietnam to 2020 with a vision till 2030

 prof. Dr. bùi hoài sơn phó viện trưởng, viện văn hóa nghệ thuật Quốc gia việt nam  
 (vicas) / Deputy Director, the vietnam institute of culture anD art stuDies, vicas)

tọa đàm panel discussion  
 làm thế nào để đưa các hoạt động văn hóa/ trung tâm sáng tạo vào đời sống 

ở địa phương? 

8:00-9:00

9:00-9:15

9:15-9:45

9:45-10:15

10:15-10:45

10:45-11:45 

hộI thảo
conference

01.10.2014 8:30-18:00


