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© Theatre 21 

21Run là chương trình lưu trú dành cho nghệ sĩ biểu diễn tổ 
chức bởi Theatre 21.  

Chương trình mong muốn hỗ trợ những sáng tạo cá nhân 
và độc lập. Nghệ sĩ lưu trú có thể tận dụng một khoảng 
không gian và thời gian linh hoạt để sáng tạo : họ sẽ có thể 
sử dụng nhà hát black box với toàn bộ hệ thống âm thanh 
và ánh sáng và thời gian một tháng để hoàn thành tác 
phẩm. Họ cũng có thể xây dựng mạng lưới với các nghệ sĩ 
địa phương và quốc tế và mở rộng đối tượng khán giả. Mỗi 
nghệ sĩ lưu trú cũng nhận được các hỗ trợ nghệ thuật cũng 
như kỹ thuật từ đội ngũ Theatre 21.  

Dự án của chúng tôi mong muốn tập trung trải nghiệm và 
thực hành nghệ thuật của nghệ sĩ, giúp các ý tưởng của họ 
được thăng hoa và biến chúng thành hiện thực 

Theatre 21 
21, hẻm 12/2/5 Đặng Thai Mai, Tây Hồ  
+849 345 333 20 
production@ath.edu.vn 
www.ath.edu.vn/theatre21 
Fb : @21theatre 

http://www.ath.edu.vn/theatre21


TỔ CHỨC 



THỜI GIAN 
1 tháng từ 1 tháng 8 tới 31 tháng 8 

KHÔNG GIAN & TRANG THIẾT BỊ 
Nghệ sĩ có thể sử dụng không gian và các trang thiết bị cơ 
bản của nhà hát 24/7.  
(xem bản sơ đồ kỹ thuật của nhà hát) 

LĨNH VỰC  
Chương trình mở rộng cho tất cả những nghệ sĩ ít và nhiều 
kinh nghiệm trong ngành nghệ thuật biểu diễn theo nghĩa 
mở rộng.  

HỖ TRỢ  
Nghệ sĩ có thể nhận những hỗ trợ cá nhân cả về nghệ thuật 
lẫn kỹ thuật. 

LỊCH LƯU TRÚ 
10.05 – 01.07 : Nộp đơn đăng ký chương trình lưu trú   
02.07 – 15.07 : Phỏng vấn nghệ sĩ  
20.07 : Thông báo kết quả nghệ sĩ lưu trú 



MỤC TIÊU 



BIỂU DIỄN 
1 buổi preview vở diễn vào cuối tháng 8, mời các giám 
tuyển, nghệ sĩ, báo chí, quản lý không gian, v…v 

Biểu diễn vào thứ 7 hàng tuần trong tháng 9. Tác phẩm 
sẽ được đưa vào chương trình chính thức của Theatre 21. 
Nhà hát sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ các phương diện 
marketing, truyền thông, bán vé. 

ỨNG TUYỂN NGAY BÂY GIỜ 
Đơn đăng ký ứng tuyển hoàn toàn miễn phí, bạn chỉ cần 
nộp đơn tại ĐÂY  

nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi 
ngay, chúng tôi sẽ trả lời bạn nhanh chóng. 

Theatre 21 
21, hẻm 12/2/5 Đặng Thai Mai, Tây Hồ 
+849 345 333 20 
production@ath.edu.vn 
www.ath.edu.vn/theatre21 
Fb : @21theatre 

https://forms.office.com/r/6085tfab7s


THEATRE 21 
Theatre 21 là không gian sáng tạo và phát hành các chương trình 

biểu diễn live đa lĩnh vực, mở rộng ra quốc tế. Mỗi mùa nhà hát 

phát hành 11 show và hơn 50 suất diễn. Theatre 21 hỗ trợ các 

nghệ sĩ trẻ thông qua chương trình lưu trú, đồng hành với họ 

trong quá trình sáng tạo và sản xuất, cùng đồng sản xuất và hỗ 

trợ không gian.  

Theatre 21 mong muốn quảng bá nghệ thuật biểu diễn trong 

mọi dạng thức có thể, trao đổi và đối chất các mỹ quan khác 

nhau đối với thế giới và đối với cá nhân, để (tái) tạo lại cuộc đối 

thoại hàn gắn những khác biệt văn hoá, xã hội và chính trị.  

  

Đa dạng văn hoá là trọng tâm của chương trình nhà hát :  

• Các tác phẩm tới từ nhiều quốc gia và những nghệ sĩ đa văn 

hoá  

• Đối chất các dạng thức nghệ thuật, những hình thái sân khấu 

mới vượt ra ngoài các hình thức quy chuẩn 

• Hỗ trợ nghệ sĩ trẻ thông qua chương trình lưu trú và hỗ trợ 

sáng tạo và sản xuất 

• Phong phú các ngôn ngữ sử dụng trong vở diễn, cả ngôn ngữ 

nói và/hoặc ngôn ngữ cơ thể  
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