A3.05. 06, TNR GOLDVIEW TOWER
346 BEN VAN DON, DIST. 4

THỂ LỆ LIÊN HOAN ÂM NHẠC THIẾU NHI HÒ DÔ 2022
HOZO CHILDREN MUSIC FESTIVAL 2022
1. Ban tổ chức: Trung tâm Ca nhạc nhẹ và Công ty Cổ phần Lễ hội Việt Nam (VietFest)
2. Hội đồng chuyên môn – Ban giám khảo chung kết:
- Tổng đạo diễn HOZO – Nhạc sỹ Huy Tuấn
- Ca sĩ Hòa Minzy
3. Đối tượng tham gia dự thi:
- Dành cho tất cả các bé độ tuổi từ 4 – 15 tuổi học tại các Trung tâm đào tạo âm nhạc và sinh
sống trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh
- Các bé có thể tham gia đóng góp tác phẩm dự thi cá nhân hoặc nhóm
4. Nội dung, hình thức và thời gian:
a. Nội dung:
- Tác phẩm dự thi được ghi thành Video clip (chất lượng HD 720p trở lên; không có nội
dung quảng cáo; tự quay bằng các thiết bị công nghệ hoặc quay từ các phòng thu chuyên
nghiệp nhưng không được sử dụng các phần mềm kỹ thuật để bẻ giọng, chỉnh phô);
- Có nội dung lành mạnh, không vi phạm pháp luật hoặc trái với thuần phong mỹ tục;
- Bản quyền/tác quyền thí sinh tự chịu trách nhiệm, BTC có quyền sử dụng các tác phẩm gửi
dự thi và trình diễn trong khuôn khổ HOZO trên website và các nền tảng mạng xã hội của
chương trình;
b. Hình thức thể hiện:
- Nghệ thuật biểu diễn : Ca hát, vũ đạo (song ca, tam ca, tứ ca, nhảy hiện đại, bale, múa
đương đại,…)
c. Phương thức gửi bài dự thi:
 Vòng sơ khảo : Các bé từ các Trung tâm đào tạo âm nhạc và sinh sống trên địa
bàn TPHCM gửi tác phẩm dự thi tới Ban tổ chức bắt đầu từ ngày 22/11/2022 đến
trước 23h59 ngày 30/11/2022 như sau:
o Bước 1: Truy cập website của HOZO http://hozomusicfestival.com
o Bước 2: Truy cập mục Liên hoan Âm nhạc Thiếu nhi để tải lên các tác phẩm để
Hội đồng Nghệ thuật của HOZO 2022 thẩm định chất lượng
 Thời gian:
 01/12/2022: Chốt danh sách sơ khảo
 02 – 3/12/2022 : Đánh giá và thẩm định tác phẩm vào bán kết
o Bước 3: Các bé có tác phẩm chất lượng, đạt yêu cầu trình diễn theo tiêu chuẩn của
HOZO sẽ được Ban tổ chức liên lạc để sắp xếp biểu diễn.
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Thời gian:
 04/12/2022: Thông báo kết quả và lịch trình diễn
 07/12/2022: Tập dợt chương trình
 08 – 11/12/2022: Biểu diễn tiết mục
 Lưu ý:
 Các bé tham gia dự thi ghi rõ tiêu đề file theo trình tự sau:
Họ tên các bé + Tên tác phẩm dự thi + Cách thức thi (cá nhân/nhóm)
+ (Tên Trung tâm đào tạo âm nhạc) hoặc (Tên Quận) + Thông tin
liên hệ phụ huynh (SĐT)
 VD: Nguyễn Minh A + Con cò + Cá nhân + (Trung tâm
đào tạo Hozo) – (Quận 1) + 0922222222
 Số lượng: Mỗi bé có thể gửi nhiều bài dự thi khác nhau
 Kết quả được thông báo
trên https://www.facebook.com/HozoFestival và website
https://hozomusicfestival.com vào ngày 04/12/2022.
 Vòng bán kết
o 15 tiết mục được chọn trong vòng sơ khảo sẽ trình diễn trên HOZO FUTURE
STAGE 2022 tại Công viên Thủ Thiêm vào các buổi sáng từ 8 – 10/12/2022
o Hội đồng chuyên môn sẽ quyết định chọn ra 5 cá nhân/nhóm từ 3 ngày 8 - 10/12 để
vào vòng chung kết
 Vòng chung kết
o 5 tiết mục trình diễn đặc biệt từ 5 cá nhân/nhóm sẽ được Hội đồng chuyên môn
chấm điểm và bình chọn trực tiếp ra 3 tác phẩm đặc biệt ấn tượng nhất đạt giải Nhất
– Nhì – Ba và 2 tác phẩm đạt giải Khuyến khích vào ngày 11/12/2022
d. Thời gian biểu diễn
Lịch biểu diễn dự kiến: 8:00 – 9:00 các ngày từ 8 – 11/12/2022 tại Sân khấu Công viên
Thủ Thiêm 2
e. Hệ thống giải thưởng chính:
i. Giải nhất (số lượng 01):
Giấy chứng nhận và phần thưởng (tiền mặt và hiện vật từ BTC và NTT) là 20 triệu đồng
ii. Giải nhì (số lượng 01):
Giấy chứng nhận và phần thưởng (tiền mặt và hiện vật từ BTC và NTT) là 10 triệu đồng
iii. Giải ba (số lượng 01):
Giấy chứng nhận và phần thưởng (tiền mặt và hiện vật từ BTC và NTT) là 5 triệu đồng
iv. Giải khuyến khích (số lượng 02):
Giấy chứng nhận và phần thưởng (tiền mặt và hiện vật từ BTC và NTT) là 1 triệu đồng
f. Hệ thống giải thưởng khác:
i. Giải của NTT (số lượng tuỳ thuộc NTT quyết định):
Chấm và trao giải theo tiêu chí phù hợp với thương hiệu của NTT

