	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

16:30-17:30 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

17:30-18:00 Phát biểu tổng kết Closing Words
Dr. Almuth Meyer-Zollitsch Viện trưởng / Director, Goethe-Institut Vietnam
Dr. Michael Waibel Đại học Hamburg / Hamburg University
19:00-20:30 Nghỉ ăn tối với chuyên gia Joint dinner for invited experts

ngành công nghiệp
văn hóa:

tham quan
site visit

02.10.2014 09:00-11:30
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)

goethe-institut hanoi
30.09.-02.10.2014

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

các không gian
sáng tạo trong
thành phố
in collaboration with

www.goethe.de/vietnam

triển lãm

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

exhibition

	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

30.09.2014 19:00-20:30

	Ms. Lê Anh Thơ

Giới thiệu hình ảnh về Screening of three documentaries

trưởng ban nghệ thuật, Hội đồng anh việt nam / Head of Arts, British Council Vietnam

(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

Dr. Dương Bích Hạnh
Trưởng ban văn hóa, UNESCO Việt Nam / Head of Cultural Sector, UNESCO Vietnam

	Ms. Trương Uyên Ly

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

Nhà báo, chuyên gia tư vấn truyền thông / Journalist & Media Consultant

	Mr. Đoàn Kỳ Thanh

Q & A with directors of the documentaries, Discussion with the audience how promote the development of
new creative spaces in urban Vietnam

Kiến trúc sư, dự án Thành phố Hà Nội sáng tạo / Architect of Hanoi Creative City

		 Hướng dẫn thảo luận / Moderation
		
Dr. Almuth Meyer-Zollitsch Viện trưởng / Director, Goethe-Institut Vietnam

Ms. Lê Thuận Uyên Đại diện Nhà Sàn Collective / nha san collective
		

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

Hướng dẫn thảo luận / Moderation

Dr. Michael Waibel Đại học Hamburg / HamburG University

11:45 -13:00 Nghỉ ăn trưa tại Viện Goethe Joint Lunch in the Courtyard of the Goethe-Institut
13:00-13:30

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

hội thảo
conference
8:00-9:00

Đón khách & đăng ký đại biểu Registration

9:00-9:15

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

9:45-10:15

Chủ tịch / chairman, Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH, đức / germany

13:30-14:00 	Spinnerei Leipzig: Từ bông đến văn hóa
	Spinnerei Leipzig: From Cotton to Culture

01.10.2014 8:30-18:00
9:15-9:45

	Mr. Egbert Rühl

Giải lao Tea Break

10:15-10:45 	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)

10:45-11:45 Tọa đàm Panel Discussion
	Làm thế nào để đưa các hoạt động văn hóa/ trung tâm sáng tạo vào đời sống
ở địa phương?

	Mr. Bertram Schultze Chủ tịch / chairman, Leipziger Baumwollspinnerei 		
	Verwaltungsgesellschaft mbH, đức / germany

14:00-14:30 	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

14:30-15:00

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

15:00-15:30 Giải lao Tea Break
15:30-16:30 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

