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Excerpt from greeting of the Director of Goethe-Institut Vietnam, 
Dr. Almuth Meyer Zollitsch: 
Hanoi, city of the rising dragon, has a history stretching back for a 
thousand years. All significant turning points in Vietnam’s history 
have left their mark on the city. 
We invite you to go on fascinating excursions through Hanoi that 
will show you the city from a variety of perspectives – from bird’s 
eye views to portraits of its inhabitants. The picture of the city of 
Hanoi is multi-facetted and pulsing with vibrant energy – and on the 
move into the next thousand years.
Trích dẫn lời chào, TS. Almuth Meyer-Zollitsch, Viện Trưởng Viện 
Goethe Việt Nam: 
Hà Nội, thành phố của Rồng bay lên, có lịch sử trên một ngàn năm. 
Mọi biến động trong lịch sử Việt Nam đều để lại dấu tích trong hình 
ảnh thành phố này. 
Chúng tôi muốn mời quý vị hãy làm một cuộc dạo chơi đầy mê hoặc 
xuyên qua Hà Nội để nhận được các góc nhìn cực kỳ riêng biệt - từ 
ảnh chụp từ trên cao cho đến chân dung người. Nhiều mặt bích khác 
nhau sẽ hợp thành bức tranh thành phố Hà Nội và tạo ra nguồn năng 
lượng dào dạt - thúc đẩy thành phố tiến tới ngàn năm kế tiếp. Cover Photo: Philippe Lê 2014
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