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Gửi

Thích

Chia sẻ Hãy là người đầu tiên trong số bạn bè của bạn thích nội dung này.

VTV.vn - Chương trình do Viện Goethe Hà Nội và Hội đồng Anh cùng phối hợp tổ chức.
Năm ngoái, Viện Goethe đã hợp tác cùng các đối tác tổ chức một hội
thảo với đề tài “Sáng tạo và phát triển đô thị”. Đại diện của nhiều trung

Đọc nhiều

tâm sáng tạo độc lập của Việt Nam, Đức, Vương quốc Anh cũng như
Indonesia, Philippines và Malaysia đã giới thiệu các không gian sáng
tạo và trao đổi về các khía cạnh văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị liên
quan.
Cuốn kỉ yếu điện tử với các tham luận trong hội thảo đã hoàn thành và
ra mắt độc giả. Chủ biên đồng thời là điều phối viên khoa học của hội
thảo, TS. Michael Waibel sẽ chia sẻ về cuốn kỉ yếu này và giới thiệu về
vị trí tiềm năng to lớn của những trung tâm sáng tạo trong quá trình phát
triển đô thị về văn hóa và kinh tế. Michael Waibel hiện là nghiên cứu
viên và trưởng dự án tại Trường Đại học Hamburg.
Một phần trong chương trình sẽ bao gồm phần trình bày của KTS Đoàn
Kỳ Thanh - đồng sáng lập Hanoi Creative City, KTS Vũ Trần Trung nhà sáng lập Area 21 tại thành phố Hải Phòng. Nhà báo Trương Uyên
Ly, người được Hội đồng Anh đặt hàng tiến hành nghiên cứu về không
gian sáng tạo tại Việt Nam cũng sẽ tham dự và chia sẻ kết quả từ nghiên
cứu.
Hiện nay, các trung tâm sáng tạo của Việt Nam đã phát triển như thế
nào? “Zone 9” huyền thoại vẫn chưa bị quên lãng và luôn là một nguồn
cảm hứng. Những nhà sáng lập không gian sáng tạo đã rút ra được điều
gì? Những không gian này có vai trò như thế nào đối với cuộc sống đô
thị, và tương lai của chúng ra sao? Đây sẽ là những nội dung được đại
diện các không gian sáng tạo trao đổi với nhau và với công chúng tại sự
kiện này.
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Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Các ý kiến bạn đọc được đăng tải
không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VTV có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết.
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Bánh Mochi nhân trà xanh - 48%

Bánh trung thu Hải Hà thơm ngon giảm
27%
muachung.vn

muachung.vn
Vỏ bánh mềm mịn, dẻo
ngon với Nhân trà xanh
thanh mát ngon tuyệt.
131.000đ/5 hộp. Mua
ngay

Buffet nướng BBQ Sashimi BBQ Garden
-25%
muachung.vn

Các loại nhân bánh đa
dạng: Sữa dừa, đậu
xanh, thập cẩm gà
quay,... Chỉ
106.000đ/phiếu

Quạt tản nhiệt laptop -33%
muachung.vn

Nhà hàng Sashimi BBQ
Garden chuyên các món
nướng, sushi kiểu Nhật
đặc sắc. Chỉ 189.000đ

Quạt mát laptop, có thể
gấp gọn, phù hợp với
máy tính từ 10-17 inch,
chỉ 61.000đ Xem
ngay!
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