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L�i m� 	
u 
 
  Dix-versions, m�t 
� tài k�t h�p ngh� thu�t múa và ngh� thu�t th� giác, 
ã d��c 
gi�i thi�u thành công t�i Festival Hu� 2006. Ch��ng trình này 
��c thc hi�n nh� s 
tài tr� c�a Vùng Nord-Pas-de-Calais và Công ty ngh� thu�t Thomas Duchatelet.  
  
 ��ng th�i, tôi c�ng xin chân thành cám �n CULTURESFRANCE và C�ng 

�ng �ô th� Lille, là hai 
�n v� 
ã h� tr� chúng tôi trong chuy�n kh�o sát tháng 6 
n m 2005. Ch��ng trình ngh� th�ât này 
��c thc hi�n v�i 3 m�c tiêu sau:  
 
- Phát tri�n ngh� thu�t múa nói chung, lo�i hình múa 
��ng 
�i nói riêng, t�i Vi�t 
Nam, 
 
- S v��n ra qu!c t� c�a Cty Thomas Duchatelet, trong l�nh vc canh tân, sáng t�o  
và chia s" kinh nghi�m ( c� v� k� thu�t và nghiên c#u), 
 
- T ng c��ng m!i quan h� song ph��ng gi$a Vùng Nord-Pas-de-Calais và T�nh 
Th%a Thiên Hu�, thu�c mi�n Trung Vi�t Nam. 
 
 Fétival Hu� 2006 là m�t s ki�n v n hóa tr�ng 
�i t�i Vi�t Nam. Vì v�y, ch��ng 
trình bi�u di�n này 
ã 
��c nhi�u 
!i t��ng 
&c bi�t 
�n xem: các phái 
òan cao c'p 
c�a Pháp và Vi�t Nam, các ngh� s( qu!c t�, các ph��ng ti�n thông tin 
�i chúng (báo 
chí, truy�n hình), khán gi� c�a thành ph! Hu� và c�a c� n��c Vi�t Nam. Qua 
ó, m	 
ra nhi�u tri�n v�ng cho th�i gian t�i nh�: l�u di�n, trao 
�i ngh� s( và cùng sáng tác. 

 
Thomas Duchatelet, tháng 9 n m 2006 
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Ghi chú 
 
 
 

Dix-versions, 
� tài t�ng h�p g�m c� ngh� thu�t múa và ngh� thu�t th� 
giác, 
��c xây dng t% tính hai m&t c�a s chuy�n 
�ng không ng%ng bên c�nh 
s b't 
�ng. 
 
 Hình �nh t�nh và 
�ng cùng khu'y 
�ng s t�nh l&ng c�a khu v��n: 
nh$ng 
i�u múa tr%u t��ng 
an xen liên t�c vào nh$ng h�a ti�t ki�n trúc và các 
y�u t! phong th�y, 
�a lý. Trong cu�c s!ng 
i�u 
� c�a ng��i dân, b�ng nh� m	 
ra m�t chân tr�i "ngo�i lai", khác l�ch..   

 
Thomas Duchatelet / tháng 6 n m 2005. 
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K� ho�ch th�c hi�n 
 

 
L�p k� ho�ch g�i th�u tham gia d� án Vi�t Nam 
 
17 tháng 2 n m 2006 
 
Các chuy�n �i 
 
13 tháng 5 n m 2006 : chuy�n 
i Lille-Paris-Hà N�i-Hu� (4 ng��i) 
24 tháng 5 n m 2006 : chuy�n 
i Paris-Hu� (4 ng��i) 
02 tháng 6 n m 2006 : tr	 v� Hu�-Paris (1 ng��i)  
04 tháng 6 n m 2006 : tr	 v� Hu� Paris (2 ng��i) 
12 tháng 6 n m 2006 : tr	 v� Hu�-Paris-Lille (7 ng��i) 
 
Tri	n khai th�c hi�n 
 
14–22/5/2006 : 
�n Hu�, ngh� ng�i, ti�p xúc v�i các 
!i tác và chu)n b� thc 
hi�n ch��ng trình 
23/5–3/6/2006 : l*p 
&t thi�t b� và luy�n t�p t�i ch� 
4/6/2006 :  thc hi�n ch��ng trình l�n 
�u tiên 
5,6,7,8,9,10/6/2006 : bi�u di�n liên t�c (t% 18h 
�n 22h) 
 

�a �i	m bi	u di�n 
 
Cung Diên Th�, ��i N�i Hu� 
Cung An ��nh, phía Nam sông H��ng (khu ph! Tây)  
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Nhân s� 
 
 
 

 
Biên 	�o múa : Thomas Duchatelet 

 
Din viên múa: Fabienne Donnio, Cyril Geeroms,  Adeline 

Lerme, Tuomas Lahti 
 

Thi�t k� âm nh�c n�n : Jean-Paul Brédif et Claire Cardon 
Hình �nh vidéo, ch�n �nh và lên hình :  

Jean-Paul Brédif et Claire Cardon 
K� thu�t vidéo, thi�t k� và th�c hi�n: François Chalet 

Ngh� th�ât ph�i c�nh: Frédérique Plancque 
 

K� thu�t và Ánh sáng :  
Michel Morel et Ghislain Mérat (MM Production) 

 
V�i s� c�ng tác c�a các ngh� s�:  

Lê Ng�c Thanh, Lê Ng�c H�i: ngh� s( t�o hình 
Các giáo viên và sinh viên ��i h�c Ngh� thu�t Hu� 

Các ngh� nhân Hu� 
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L� trình 

 
14/05/06 ��n Hà N�i, v� khách s�n, 
�i ti�n, tham quan h� Hòan Ki�m, ngh� ng�i 

 
15/05/06 Th m Trung tâm v n hóa Pháp t�i Hà N�i, mua s*m t�i các khu ph! c�, ch�p �nh và quay phim, 
�n làm v�t lí tr� li�u t�i tr��ng mù 

Nguy�n �ình Chi�u, 
Xem tri�n lãnh �nh và d khai tr��ng t�i Trung tâm V n hóa Pháp: 
Hà Ni 1906-2006, tri�n lãm ph!i h�p v�i H�i Nhi�p �nh Vi�t Nam, 
Vi�t Nam: mt câu chuy�n v� n��c,  tri�n lãm do H�i Coup de Pouce - Vi�t Nam thc hi�n 
 

16/05/06 
 

Tham quan b�o tàng Ngh� thu�t: Ngh� thu�t trang trí, H�i h�a, �iêu kh*c và tri�n lãm nhi�p �nh + vidéo, 
Tham quan h� Hòan Ki�m: ch�p �nh và ghi âm, 
Tham quan và ch�p �nh/quay phim: c�u Long Biên, chùa Tr'n Qu!c, l ng Ch� t�ch H� Chí Minh, V n Mi�u, 
�n Quan Tr�n, 
 

17/05/06 Làm vi�c t�i Trung tâm v n hóa Pháp, cùng v�i: Hubert Olier, Valérie Lesbros, Vanina Sopsaisana, 
Tham quan B�o tàng C� v�t, 
Tham d Hòa t'u nh�c jazz c�a Quyen Van Minh, 
 

18/05/06 Tham quan: 
�n, mi�u, h� Hòan ki�m, B�o tàng Nhân ch�ng h�c, ch�p �nh và quay phim, 
Mua vé máy bay Hà N�i-Hu�, 
 

19/05/06 ��n Hu�, 
òan 
��c P. Bouler 
ón ti�p t�i v n phòng NPDC + Hi�n h��ng d+n 
�n l�u trú t�i nhà thuê, 
  

20/05/06 H�p t�i V n phòng Festival Hu� 2006:  P.Bouler, ông Nguy�n Xuân Hoa, Lâm và các nhân viên c�a Festival, 
 

21/05/06 H�p t�i V n phòng Festival Hu� 2006:  P.Bouler, giám 
!c k� th�ât và các k� thu�t viên c�a Festival: c�p nh�t phi�u k� thu�t, 
Tham quan 
�a 
i�m cung Diên Th�: giám 
!c k� th�ât, P.Bouler và Lâm, 
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22/05/06 Kh�o sát, ti�p xúc các nhà cung #ng d�ch v�, 
Tham quan cung Diên Th�: 
o 
�c, lên s� 
�, ch�p �nh và quay phim, 
Ngôi nhà l�u trú s! 1: dng hình và âm thanh vidéo, 
 

23/05/06 Ti�p xúc và kh�o sát giá c� v�i các nhà cung #ng d�ch v�, 
Ngôi nhà l�u trú s! 1 : dng âm thanh vidéo, 
V n phòng Festival Hu� 2006 - Khu vc Báo chí, 
C�p nh�t danh m�c các thi�t b� và phi�u k� thu�t: cùng v�i Cty MM Prod-G.Mesrat, 
 

24/05/06 Th m Ngôi nhà l�u trú s! 2: cùng v�i S	 Ngo�i v� TT-Hu�, 
Dng vidéo âm thanh n�n, 
Vi�t k�ch b�n múa + xác 
�nh các thi�t b� c�n thi�t cho ph!i c�nh, 
 

25/05/06 Các ngh� s( múa c�a Cty Thomas Duchatelet + F.Chalet 
�n Hu� : 
ón ti�p và 
�n nh�n phòng t�i Ngôi nhà l�u trú s! 2, 
 

26/05/06 Các ngh� s( ngh� ng�i, 
 

27/05/06 Ngôi nhà l�u trú s! 1 : h�p tòan b� ngh� s(, trình bày các yêu c�u thi�t b� và 
�n 
&t hàng 
!i v�i các nhà cung #ng d�ch v�, 
 

28/05/06 Cung Diên Th�: kh�o sát, 
�a ngh� s( múa ti�p c�n k�ch b�n, thi�t k� vidéo và phim chi�u, 
 

29/05/06 Cung Diên Th�: l*p 
&t âm thanh, ánh sáng, 
 

30/05/06 Cung Diên Th�: di�n viên luy�n t�p, l*p 
&t âm thanh, ánh sáng, 
 

31/05/06 Cung Diên Th�:  di�n viên luy�n t�p, ch�p �nh, ph,ng v'n c�a 
ài truy�n hình, l*p 
&t âm thanh, ánh sáng và vidéo, 
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01/06/06 Cung Diên Th�:  di�n viên luy�n t�p, l*p 
&t âm thanh, ánh sáng, và vidéo, 

 
02/06/06 Cung Diên Th�: di�n viên luy�n t�p, l*p 
&t âm thanh, ánh sáng, vidéo và thi�t b� ph!i c�nh, 

 
03/06/06 Ngôi nhà l�u trú s! 1 : M't tr�m thi�t b� - Khai báo c�nh sát , 

T�ng duy�t ch��ng trình bi�u di�n Dix  versions, 
 

04/06/06 Cung Diên Th�: Bi	u di�n ��u tiên ch��ng trình Dix versions, 
 

05/06/06 Cung Diên Th�: Bi	u di�n ch��ng trình Dix versions, 
 

06/06/06 Cung An ��nh: F.Chalet l�p ��t k� thu�t, 
 

07/06/06 M�t ngh� s( múa c�a Cty Thomas Duchatelet nh�p vi�n, T�p d�t và ráp k� thu�t  +  bi�u di�n t�i Cung Diên Th�, 
 

08/06/06 Cung Diên Th�: Bi	u di�n ch��ng trình Dix version, 
 

09/06/06 Cung An ��nh: F.Chalet l�p ��t k� thu�t, 
 

10/06/06 Cung Diên Th�: Bi	u di�n ch��ng trình Dix versions, 
 

11/06/06 L� trao b-ng khen c�a BTC Festival, D ti�c chiêu 
ãi cùng phái 
òan lãnh 
�o vùng NPDC do ông Nguy�n Xuân Hoa m�i, 
i�m l�i các 
trang thi�t b� 
&c bi�t, 

12/06/06 R�i Hu� 
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Nhân s� 
 
Gi�i thi�u: Ngh� s� múa, giám ��c ngh� thu�t 
 
> Thomas Duchatelet 
 

Sau 7 n m là ngh� s( múa t�i Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch, Thomas 
Duchatelet 
ã tr	 v� c�i ngu�n c�a mình, t�i mi�n B*c - Pháp, n�i anh thành l�p ra 
Cty riêng c�a mình h�at 
�ng trong l�nh vc múa 
��ng 
�i. 
 
T% 
ó, nh� s h� tr� c�a nhi�u 
!i tác trong vùng (Nhà hát k�ch Manège Scène 
Nationale de Maubeuge, Hi�p h�i V n hóa chung, Nhà hát k�ch Qu!c gia Scène 
Nationale de Loos en Gohelle, Hi�p h�i múa Lille và Trung tâm V n hóa D. 
Balavoine t�i Arques …nhi�u v	 di�n 
ã ra 
�i: Bi�n thành hành �ng (1996), M�c 
�ích (1997), Chuy	n nh��ng (1998), Ng��i tình nghi (1999), Oh ! duo (2000), 
�n 
khi m�t trí nh� (2000), H�… nh�ng �i�u th�m kín (2001), B�ng vì �á / Soli (2002), 
Bérimbau / Nh�ng ch� cái ��u (2003), T� 0 (...) ��n vô t�n (2005), Dix-versions 
(2006). 
 
T% n m 2002 
�n n m  2004, v	 di�n Nh�ng ch� cái ��u 
ã 
��c dàn dng t�i châu 
Phi, thành ph! Kinshasa (n��c CH Dân ch� Công Gô), có s ph!i h�p c�a Trung tâm 
V n hóa Halle de la Gombe.  
 
N m 2004, trong khuôn kh� s ki�n "Mùa n��c Pháp" t� ch#c t�i Trung tâm Kennedy 
- Washington, Cty Thomas Duchatelet 
ã gi�i thi�u v	 di�n B�ng vì �á, mà sau 
ó l�i 
ti�p t�c 
��c m�i di�n t�i Festival au Carres t�i thành ph! Mons (B�). N m 2005, 
Thomas Duchatelet và Kyomi Ichida 
ã sang Nh�t B�n và cùng dàn dng ch��ng rình 
v�i tên g�i V�t g�ch n�i. 
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C�ng trong n m 
ó, nh� vào kh,an tài tr� c�a H�i 
�ng vùng Nord Pas-de-Calais, 
Thomas Duchatelet 
ã có chuy�n công tác kh�o sát t�i Hu�, thu�c mi�n Trung Vi�t 
Nam. 
 
Ti�p theo chuy�n 
i này, anh 
ã h�	ng #ng l�i kêu g�i c�a H�i 
�ng vùng Nord Pas-
de-Calais tham gia Festival de Hu� n m 2006 v�i v	 di�n Dix-versions. 
 
Các chuy�n l�u di�n qu!c t� c�ng là c� h�i giao l�u gi$a Cty Thomas Duchatelet v�i 
các Trung tâm v n hóa Pháp 	 n��c ngoài và vùng Nord Pas-de-Calais, nh-m m�c 

ích t ng c��ng s hi�u bi�t l+n nhau và tìm ki�m tính 
a d�ng v n hóa. 
 
 
 
 
 
�� bi�t thêm chi ti�t, xin tham kh�o trang Web c�a chúng tôi theo 
�a ch� sau : 
http://www.thomasduchatelet.org/fr/compagnie/equipe.html 
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Các ngh� s� c�ng tác 
 
> Jean-Paul Brédif 
Là m�t nhà so�n nh�c, anh 
ã tham gia thc hi�n nhi�u ch��ng trình nh�c n�n cho 
các v	 di�n c�a Cty Thomas Duchatelet. Anh c�ng 
ã tham gia 
òan kh�o sát n m 
2005, qua 
ó anh 
ã thu th�p 
��c các âm thanh, hình �nh, và cùng v�i Claire 
Cardon, thc hi�n dng hình và âm thanh cho v	 di�n Dix-versions  
 
> François Chalet 
Là nhà thi�t k� 
� h�a và k� thu�t V-jing, anh 
ã tham gia dàn dng cho v	 di�n T� 0 
(…) ��n vô t�n. T�i Vi�t Nam, anh 
ã sáng t�o các hình �nh minh h�a cho v	 di�n 
Dix-versions.  

   
  > Frédérique Plancque 

Là n$ ngh� s( t�o hình và múa, Frédérique Plancque c�ng 
ã tham gia 
òan kh�o sát 
n m 2005. N m 2006, nhân d�p Festival, cô 
ã thi�t k� và 
�m trách vi�c thc hi�n 
ph!i c�nh cho v	 di�n cùng v�i các nhà cung #ng d�ch v� và ngh� nhân Vi�t Nam. 

     
> Claire Cardon 
Là sinh viên cao h�c Tr��ng Ngh� thu�t, V n h�c, Ngôn ng$ và Thông tin, Khoa 
Th)m m(, Thc thành và Lý thuy�t Ngh� thu�t 
��ng 
�i, chuyên ngành K( thu�t 
�i�n �nh, Claire Cardon 
ã thc t�p t�i Cty trong khuôn kh� vi�c dàn dng v	 di�n 
T� 0 (…) ��n vô t�n, và c�ng 
ã tham gia chuy�n kh�o sát n m 2005. Trong d�p 
Festival n m 2006, cô c�ng 
ã tham gia 
òan Thomas Duchatelet 
�n Vi�t Nam và 

ã cùng v�i Jean-Paul Brédif thc hi�n vi�c dàn dng k� thu�t cho v	 di�n.. 
 
�� bi�t thêm chi ti�t, xin tham kh�o trang Web c�a chúng tôi theo 
�a ch� sau : 
http://www.thomasduchatelet.org/fr/compagnie/equipe.html 
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Các ngh� s� múa 
 
> Fabienne Donnio  
Cô 
ã gia nh�p Cty vào n m 1998 
� tham gia di�n v	 Chuy	n nh��ng. N m 2006, 
cô 
ã tham gia bi�u di�n trong v	 Dix-versions t�i Vi�t Nam. 
 
> Cyril Geeroms 
Anh 
ã gia nh�p Cty n m 2002 
� tham gia di�n v	 B�ng vì �á. N m 2006, anh 
ã 
tham gia bi�u di�n trong v	 Dix-versions t�i Vi�t Nam. 
 
> Tuomas Lahti 
Anh 
ã gia nh�p Cty n m 2004 
� tham gia di�n v	 T� 0 (…) ��n vô t�n. N m 2006, 
anh 
ã tham gia bi�u di�n trong v	 Dix-versions t�i Vi�t Nam. 
 
> Adeline Lerme 
Cô 
ã gia nh�p Cty vào n m 2000 
� tham gia di�n v	 
�n khi m�t trí nh�. N m 
2006, cô 
ã tham gia bi�u di�n trong v	 Dix-versions t�i Vi�t Nam. 
 
�� bi�t thêm chi ti�t, xin tham kh�o trang Web c�a chúng tôi theo 
�a ch� sau : 
http://www.thomasduchatelet.org/fr/compagnie/equipe.html 
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 Mô t� 	�a 	i�m bi�u din 
 
 

Các giá tr� v n hóa truy�n th!ng Hu� 
ã 
��c liên t�c tôn t�o không ch� b	i các 
nhà v n hóa TT-Hu�, Vi�t Nam, c�a lãnh 
�o và nhân dân 
�a ph��ng mà còn nh� 
m�t ph�n vào các chuyên gia n��c ngoài, 
&c bi�t là các chuyên gia c�a UNESCO. 

  
 Tái khám phá các giá tr� v n hóa Hu� 
ã cho phép tái hi�n các các giai 
o�n 
trong quá kh# và nh� 
ó tái t�o kho tàng di s�n v n hóa v�t th� và phi v�t th� c�a 
Hu�. Trong s! các di s�n v�t th�, ph�i k� 
�n các di tích n�i ti�ng nh�: ��i N�i, các 
di tích cách m�ng liên quan 
�n 
�i s!ng c�a Ch� t�ch H� Chí Minh c�ng nh� các 
nhân v�t l�ch s. và v n hóa c�a Hu�. Di s�n phi v�t th� r't phong phú thông qua các 
ngh� thu�t bi�u di�n cung 
ình, các lo�i hình m( thu�t, các l� h�i và trang ph�c 
truy�n th!ng, lo�i hình v n h�c dân gian và c� các ngh� th� công truy�n th!ng. 
 
 

�a �i	m cung Diên Th� 
 

Cung Diên Th� 
��c vua Gia Long xây dng n m 1804. Tòan b� cung 
ang 

��c trùng tu, th�m chí g�n nh� xây dng l�i. Cung Diên Th� 
ã là n�i 	 c�a vua 
B�o ��i trong nh$ng n m 50 và là n�i ông 
ã ti�p các quan l�i. Cung có sân tr��c 
r�ng, xung quanh có hành lang nh, bao b�c và m�t khu v��n nh,.  
 
 Th�y t� 
��c xây dng làm n�i Thái h�u ngh� ng�i. Các c'u ki�n g� 	 
ây 
��c 
ch�m tr� và kh�m xà c% 
��c 
ánh giá là 
/p nh't c�a ��i N�i. 
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Thi�t k� và dàn d	ng �
a �i�m bi�u di�n 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sau nhi�u bu�i làm vi�c v�i Thomas Duchatelet và các c�ng s, nh$ng cu�c g&p 

g0 v�i Ban t� ch#c và các cán b� k� thu�t c�a Festival, 
�a di�m bi�u di�n 
ã 
��c 
phác th�o s*p x�p l�i nh� sau: m�t s! g!i và chi�u 
��c x�p 
&t tr��c m�i bu�i bi�u 
di�n 
� làm ch� ng�i cho khán gi�, ph�n thi�t b� âm thanh, ánh sáng 
��c l*p 
&t th�t 
lùi l�i vào phía v��n. H� th!ng ánh sáng 
�n gi�n bao g�m 10 bóng 
èn màu và m�t 
b� hoà màu 
ã 
��c s. d�ng chi�u sáng cho ph�n không gian bi�u di�n c�a các ngh� 
s( múa; m�t h� th!ng âm thanh 
�n gi�n g�m 4 loa phát + 2 loa h�i, m�t b� hòa âm 
và 2 
�u 
�c 
�a 
ã 
�m b�o phát thanh v%a 
� cho 
i�m bi�u di�n. 

 
V� ph�n hình �nh 
�ng và t�nh, máy chi�u và các thi�t b� 
ã 
�m b�o t!t yêu 

c�u: 6 
�u 
�c 
�a DVD 
��c 
&t trên các b� 
á dàn 
�u trên tòan b� 
�a 
i�m bi�u 
di�n, trên hành lang c�a cung và v��n, t�o nên m�t ph!i c�nh r't 
�c 
áo. Ngay gi$a 

i�m bi�u di�n, còn có thêm 9 b#c bình phong (cao 2,3m và r�ng 1m) 
��c 
&t ra 
tr��c m�i bu�i di�n. Các bình phong 
��c làm b-ng v�i màn, nên thu 
��c c� m�t 
tr��c và m�t sau c�a hình �nh chi�u. cách th#c x�p 
&t 9 t'm bình phong và m!i 
t��ng quan không 
�n gi�n gi$a chúng v�i 3 máy chi�u vidéo 
�u 
ã 
��c tính tóan 
và x. lý b-ng máy vi tính, qua 
ó t�o ra 
��c hi�u #ng mê cung cho hình �nh di s�n 
ki�n trúc Cung 
ình Hu�.  
 



 
 
 
 
Công ty Ngh� thu�t Thomas Duchatelet         Dix-versions 

 16/27 



 
 
 
 
Công ty Ngh� thu�t Thomas Duchatelet         Dix-versions 

 17/27 

 



 
 
 
 
Công ty Ngh� thu�t Thomas Duchatelet         Dix-versions 

 18/27 

Hình nh t�nh và ��ng, máy chi�u vidéo  
  
T% s quan sát 
�n tính tr%u t��ng… 
 
Nhân chuy�n kh�o sát tháng 6/2005 t�i Hu�, nhi�u hình �nh 
ã 
��c quay và dàn 
dng. Sáu 
o�n phim ng*n 
ã 
��c thc hi�n, bao g�m: các 
�a 
i�m n�i ti�ng c�a 
Hu�, 
�i s!ng ng��i dân, vi�c 
i l�i, chân dung…, 
ã là ngu�n c�m h#ng sáng tác, 

��c dng d��i hình th#c các 
o�n phim tài li�u ho&c mang tính tr%u t��ng h�n, v� 
s 
an xen 2 chi�u gi$a s chuy�n 
�ng và s t�nh l&ng. ���c chi�u liên t�c, 
an xen 
v�i các  
i�u múa và tri�n lãm �nh, nên các ph�n phát âm thanh hình �nh chi�u 
ã t�o 
nên s hi�u kì cao 	 khán gi�. Bên c�nh 
ó, ti�ng v�ng âm thanh và hình �nh c�a các 

o�n phim này 
��c ph�n chi�u l�i m�t cách tr%u t��ng trên các t'm bình phong 
c�ng 
��c x. lý hài hòa qua ngh� thu�t hình h�a c�a k� thu�t viên vidéo François 
Chalet, t�o nên hi�u #ng 
�y c�m xúc.  
 
 
Biên ��o múa và hình th�c bi�u di�n  
 
Ngh� thu�t biên 
�o múa 
��c th� hi�n trên tòan b� 
�a 
i�m di�n theo 2 nguyên t*c: 
punctum* et momentum*.  
 
*Punctum : nh$ng bi�u di�n ng*n, b�c phát, trích d+n t% các 
i�u múa m�t cách hòan 
tòan t do b	i ngh� s(, sao cho t�o 
��c s liên h� m�t hi�t gi$a các khán gi� 
ang 
có m&t và 
�a 
i�m di s�n. 
 
*Momentum : 
ây là 
i�m nh'n, th�i 
i�m mà các hình �nh chi�u và các 
i�u múa 

��c t�p trung m�t cách ly kì và h'p d+n nh't t�i ngay trung tâm sân Cung Diên Th�, 
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Phi�u k� thu�t 
 
 

 
Các thi�t b� và h�u c�n do V n phòng Festival cung #ng: 
M�t h� th!ng âm thanh bao g�m :  

- 1 máy khu�ch âm 
- 1b� ch�nh âm  
- 1 b� h�p âm v�i 6 c�ng (máy vi tính, 
�u 
�c CD) 
- 4 loa phát ( t% 500 et 1000 W) + 2 loa h�i ( kho�ng 500 W) :  

Hình �nh:  
- 9 màn hình video (
��ng chéo: 56 cm)  + 9 
�u 
�c DVD 
- dây cáp 
� cho l*p 
&t (dây 
i�n n!i dài, � c*m 
i�n…) 

Ánh sáng: 
- H� th!ng 
�n thu�n 
� chi�u sáng 
i�m bi�u di�n: 

                   -�èn pha 300, 500 W ho&c 1kg        
                   -�èn chi�u PAR 64 1KW, PC 1 KW ho&c 650 W 
 
N�i l�u trú do v n phòng Festival b! trí: 
      
      -    2 ngôi nhà, m�i nhà t!i thi�u có 3 phòng ng� v�i ít nh't 2 gi��ng 

�n/phòng  
            dùng cho 12 ng��i 
 
L�u ý: Nên có qu�t máy �	 gi� cho mt s� thi�t b� �i�n kh�i b� t�ng nhi�t 
� cao. 

 
Các thi�t b� do Cty Thomas Duchatelet cung #ng: 
 

- 3 máy vi tính xách tay 
- 1 
�u 
�c 
�a CD  
- 1 
�u 
�c 
�a mini  
- 3 máy chi�u vidéo 
- 1 �n áp  
- 1 máy tr�n âm vidéo  
- 3 máy quay phim mini DVD       
- 1 máy �nh k� thu�t s! (b� nh� 512 méga)  
- dây cáp n!i  
- keo màu  

 
Các thi�t b� do Cty Thomas Duchatelet 
�m trách 
��c 
&t làm t�i ch�: 
       
       -     9  bình phong khung g�, n�n v�i màn s. d�ng làm màn chi�u 

 -     6  b�c 
� kê máy chi�u và 
�u 
�c DVD 
 -     40 g!i và chi�u 
 -     4 b� trang ph�c x 2  
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 Tóm t�t 
 

Tên 	� tài   
Dix versions 
Sáng tác t�i ch� và trình di�n 
 
L�ch trình 
14/5 -  12/6/2006 
 
Nhân s� 
1 biên 
�o múa/ giám 
!c ngh� thu�t  
Thomas Duchatelet 
1 nh�c công 
Jean-Paul Brédif 
1 k� thu�t viên vidéo 
François Chalet 
1 n$ ngh� s( múa t�o hình 
Frédérique Planque 
1 thc t�p sinh - k� thu�t viên vidéo 
Claire Cardon 
4 ng� s( múa th� hi�n 
Fabienne Donnio, Cyril Geeroms, Tuomas Lahti,  
Adeline Lerme 
Nhà tài tr� 
H�i 
�ng vùng NPDC 
C� quan Ngh� thu�t ���ng 
�i Vùng NPDC 
H�i 
�ng t�nh Pas-de-Calais 
H�i 
�ng t�nh Nord 
Thành ph! Lille 

T� ch�c 	�i tác 
H�i 
�ng vùng Nord-Pas-de-Calais 
Festival Hu� 2006 
Cty Thomas Duchatelet 
Cty MM Production 
 
Ngân sách th�c hi�n 
56 676 euros 
 
T� ch�c th�c hi�n  
Cty Thomas Duchatelet 
Hi�p h�i Labo'M 
Cty ATC International 
V n phòng K� thu�t t�i Hu� c�a vùng NPDC 
 
Trình din 
Sáng tác t�i 
�a ph��ng / 10 bu�i bi�u di�n 
1ng tác múa / 2 bu�i bi�u di�n 
 
S�n xu�t phim 
Nh$ng qu� d#a (1,35 phút) 
Theo dòng n��c thuy�n tam b�n (2,40 phút) 
Nh$ng t'm th" trên bàn (3,15 phút) 
Nh$ng chi�c m� trùm 
�u (2,45 phút) 
Chi�c c�u (2,15 phút) 
Macros (3,40 phút) 

Nhi�p �nh 
45 �nh ch�p v�i quy�n t do s. d�ng c�a Cty 
Thomas Duchatelet 
 
L�u l��ng khán gi� 
80 
�n 200 ng��i / bu�i di�n 
Nh� v�y, các bu�i di�n dã thu hút kh,ang 
1800 ng��i 
�n xem 
 
Th�i gian th�c hi�n 
Hành chính/Thông tin:  
600 gi� 
Thai nghén - sáng tác: 
300 gi� 
�ào t�o - Dng v	 di�n:  
150 gi� 
 
Ph��ng ti�n h� tr� truy�n thông 
1 m)u qu�ng cáo dài 1 phút g.i 
�n 1000 
�a 
ch� liên l�c, 
3 thi�p th� 
i�n t. g.i 
�n 1000 
�a ch� liên 
l�c, 
5 h� s� gi�i thi�u Cty TD b-ng ti�ng Anh, 
10 h� s� gi�i thi�u Cty TD b-ng ti�ng Pháp, 
10 
�a CD v� 
� tài Dix-versions 
1 
�a DVD v� 
� tài Dix-versions di�n t�i 
Festival Hu� 2006 
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T�ng k�t tài chính 
 

33 255,51 � 
Chi phí t�i Pháp 

23 460,15 � 
Chi phí t�i Vi�t 

Nam

10 350,00 � 
BTC 

Festival Hu� 

13 786,91 �
H�i ��ng vùng 

NPDC  

32 578,75 � 
�óng góp c	a 
Cty Thomas 

Duchatelet (g�m: 
tài tr
 c	a C� 

quan Ngh� thu�t 
��ng ��i vùng 
NPDC, H� t�nh 
62, H� t�nh 59, 

Tp. Lille)

Chi tiêu 

Tài tr� 
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 �a ch! c
n thi�t 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Trong quá trình thc hi�n vào hai n m 2005-2006 
ã cho chúng tôi nhi�u m!i 

liên h� quí báu t�i Vi�t Nam và Pháp. T% 
ó, nhi�u 
!i tác 
ã dành s quan tâm cho vi�c 
ti�p t�c tri�n khai h�at 
�ng t��ng t trong nh$ng n m t�i; nh� v�y m�t s n ng 
�ng 
th�t s 
ã 
��c k�t n!i xung quanh 
� tài Dix-versions, v�i nhi�u c� quan, t� ch#c nh�: 
các tr��ng ph� thông và 
�i h�c, các s	 ban ngành, các ngh� s(, các nhà s�n xu't và 
cung #ng, các t� ch#c v n hóa … Vì v�y,  trong quá trình phát tri�n 
� tài 
ã hình thành 
nên 
��c m�t m�t "cu!n s� 
�a ch�", cùng v�i nhi�u m!i quan h� h� tr�, các cá nhân và 

�n v� liên quan t�i Vi�t Nam, t% Nam chí B*c, t�i Pháp, 	 Paris và vùng Nord-Pas-de-
Calais.  
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Các t� ch�c 
NGUY2N  M�nh D�ng,  ��i s# Vi�t Nam t�i Pháp (Paris)   
    
BLAREL   Jean-François, ��i s# Pháp (Hà N�i)    
FREYNET Alain, Tr�	ng B� ph�n H�p tác V n hóa (Hà N�i)    
 
OLIE Hubert, G�. TT. V n hóa Pháp (Hà N�i)  
SOPSAISANA Vanina, Phó tùy viên V n hóa - TT. V n hóa Pháp (Hà N�i) 
LESBROS Valérie, Tr�	ng d án Qu( �òan k�t 3u tiên - TT. V n hóa Pháp 
(Hà N�i) 
D'OLLONE Dominique, Tùy viên V n hóa (TP. H� Chí Minh)  
MILLOT Alain, Tùy viên V n hóa (TP. H� Chí Minh)   
 
LE YAOUANC Gaëlle, G�. TT. V n hóa Pháp (Hu�) 
 
RENAUD Sophie, Ph� trách Ngh� thu�t múa và v n hóa Pháp (Paris) 
SILVY Vanessa,  Ph� trách các ��a ph��ng - C� quan V n hóa Pháp (Paris) 
KUHN Helmut,  C� quan V n hóa Pháp (Paris)  
 
ROHART François, G�. S	 V n hóa LMCU (Lille)  
 
 
 
 

 
 
MULLET Marie-Christine, Ban Quan h� châu Âu và Qu!c t�, H�. Vùng 
NPDC (Lille)  
WAXIN Anne, Ban Quan h� châu Âu và Qu!c t�, H�. Vùng NPDC (Lille)  
GIULIANI Donato, Ban Quan h� châu Âu và Qu!c t�, H�. Vùng NPDC 
(Lille)  
FRIMAT-DUHAMEL Sandrine, H�. Vùng NPDC (Lille)  
VANDERNOTTE Morgane, H�. Vùng NPDC (Lille)  
GARDIES Françoise, Ban V n hóa, H�. Vùng NPDC (Lille)  
BRION Laurence, chuyên viên Âm nh�c và Múa, H�. Vùng NPDC (Lille)  
MAES Virginie,  Ngh� th�ât t�o hình, H�. Vùng NPDC (Lille) 
PAWYZA Fanny,  H�. Vùng NPDC (Lille) 
 
EROUT Antoine, Tr�	ng d án - V n phòng K� thu�t, H�. Vùng NPDC 
(Hu�)       
NGUY2N Ái Lâm, Tr� lí - phiên d�ch, H�. Vùng NPDC (Hu�)       
 
RICHARD Michel-Louis, C� quan Ngh� th�ât ���ng 
�i vùng NPDC 
(Lille) 
GUILLOT Dominique, H� t�nh 62 (Arras)   
VIGORIE Isabelle, H� t�nh 59 (Lille) 
LALY   Florence, Tp. Lille  
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Festival Hu� 2006 
NGUY2N Xuân Hoa, G� V n phòng Festival Hu� 2006 (Hu�)   
PHÙNG PHU, G� TT. B�o t�n Di tích C! 
ô Hu� (Hu�)  
NGUY2N TH4 THU Hi�n, Phó phòng LT�N, S	 Ngo�i v� TT-Hu� (Hu�)     
NGUY2N  H��ng Hu�, phiên d�ch Festival Hu� 2006 (Hu�)      
TÂM,  phiên d�ch Festival Hu� 2006 (Hu�)             
XUÂN Quê, phiên d�ch Festival Hu� 2006 (Hu�)       
 
H�p tác ngh� thu�t và các t� ch�c c�ng 	"ng liên quan 
LÊ NG5C Thành và LÊ �1C H�i,  Phòng tranh Newspace Galery  (Hu�)     
GUERRIN Rémi, (Lille)       
BOUAZIZ Christian, �òan Vietvoda House (Tp. H� Chí Minh)    
COLONNA Denis,  �òan Vietvoda House (Tp. H� Chí Minh)     
 
BANG NGUY2N, cung c'p b�t (Hu�) 
THUY Anh, may m&c (Hu�) 
PHUC Yem, cung c'p chi�u, gi'y (Hu�) 
Ti�m may Salem, cung c'p g!i (Hu�) 
C.a hàng THUY Silk Shop, may m&c (Hu�) 
HUU QUY, khung g� (Hu�) 
LE ANH TUAN, cán b� ngành xây dng (Hu�) 
THANG, th� s*t (Hu�) 
 
Nhà tr�ng bày �I6M PHÙNG TH4 (Hu�)  
Nhà hàng L7C T4NH VIÊN, (Hu�)        
S� CHANTAL, (tr��ng M�m Non St Paul) 
HOI Tran, thuy�n du l�ch (Hu�)    
 

 
 
 
 
S�n xu�t ngh� th�ât 
BOULER  Philippe,  Cty ATC International (Nantes) 
 
MERAT  Ghislain,  Cty MM Production  (TP. H� Chí Minh)     
MOREL  Michel,  Cty MM Production  (TP. H� Chí Minh) 
BREGER  Jérome,  Cty MM Production  (TP. H� Chí Minh) 
 
DUCHATELET Thomas, Cty T.Duchatelet (Lille) 
GAUDEX  Mélanie, Cty T.Duchatelet (Lille)  
ROMOALDO  Gilson, Cty T.Duchatelet (Lille) 
 
BREDIF Jean-Paul, Cty T.Duchatelet (Lille)       
CARDON Claire, Cty T.Duchatelet (Lille)       
CHALET François, Cty T.Duchatelet (Zurich) 
PLANCQUE Frédérique, Cty T.Duchatelet (Lille)       
BUYLE  Marie-Hélène, Cty T.Duchatelet (Lille) 
 
DI BIANCO Aurore, Cty T.Duchatelet (Lille)      
DONNIO Fabienne, Cty T.Duchatelet (Lille)         
GEEROMS Cyril, Cty T.Duchatelet (Lille)      
LAHTI Tuomas, Cty T.Duchatelet (Lille)             
LERME Adeline, Cty T.Duchatelet (Lille)         
QUACH PHUONG Hoang, Cty T.Duchatelet (Lille) 
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Tr��ng h�c 
Tr��ng Ng�c TH8NG, Hi�u tr�	ng Tr��ng �H Ngh� thu�t (Hu�) 
PHAN Than Binh, Hi�u phó Tr��ng �H Ngh� thu�t (Hu�) 
BONNET Eric, Hi�u tr�	ng Tr��ng Ngh� thu�t Hình �nh và Ch��ng trình 
bi�u di�n (Tp. Valenciennes)  
JAMAIN Claude, Ph� trách Ch��ng trình Th�c s( Ngh� th�ât ���ng 
�i - 
�H Lille 3 (V. d’Ascq) 
ZURETTI Jean-Marc,  Hi�u tr�	ng �H Ki�n trúc và C�nh quan (V. d’Ascq) 
WELCOME Bernard, Hi�u tr�	ng tr��ng �HSP (Versailles) 
 
 
KOVAKOVA  Eva, Ki�n trúc s� (Villeneuve d’Ascq) 
RINGOT Christophe, G� TT. V n hóa Audrey Bartier (Wimereux)   
PIERLOT Monique, Giáo d�c Qu!c gia (Vesrovre) 
 
Ngh� s� 
BELLAT Cécile, (Rennes) 
LÊ QU9C Hoàn, (Hu�)      
DUCHATELET Caroline,  Cap 15  (Marseille)      
DUTHIL Virginie, (Lyon)      
MATAPESTE  Felix và Charles,  Les Matapeste  (Niort)    
ORINS Peter, Circum  (Lille) 
POQUET Thierry, Eolie Songe (Lille)  
ROBILLARD Hervé, (Lille)   
 

 
 
Các nhà cung �ng d�ch v� 
Khách s�n B:N NG; (Hu�)          
HUNG, Nhà ngh� (Hu�)    
Cty Du l�ch HUONG GIANG (Hu�)       
Nhà khách NGUY2N �ÌNH, CHI<U (Hu�)          
Nhà hàng LA CARAMBOLE,  (Hu�)     
THAN DO , L$ hành (Hu�)            
HOI Tran, Thuy�n du l�ch (Hu�)    
 
Cty L$ hành HIT Voyages (Paris) 
Cty L$ hành PACIFIC Voyages (Paris)    
 
CAUCHETEUX & BELLO P.Maurice và Sophie, (Villeneuve d’Ascq)   
FOSSE Dany, S.A Manganelli  (Villeneuve d’Ascq)   
REMBRY Pierre, S.A Manganelli  (Villeneuve d’Ascq)   
NGUY2N Vincent, (Roubaix)  
KOTT Mathilde,  Hi�p h�i Les Yeux d'Encre (Bourges)        
 
Phóng viên 
DE MISCAULT Dominique (Paris)  
DOAN TRINH  Huyen Tram, Ph� trách Ch��ng trình Qu!c t� (HCV) 
DEFFRENNES Geoffroy,  Báo Le Monde (Lille) 
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Tri�n v�ng 

 
 
 
 
 
 
 
Tr��c m*t, Cty Thomas Duchatelet mong mu!n ti�p t�c phát tri�n các d án v�i 

Vi�t Nam. Nhi�u 
!i tác c�a chúng tôi 
ã luôn 
&c bi�t quan tâm 
�n các d án  
mang tính giao l�u qu!c t� trong l�nh vc ngh� th�ât múa. Các Trung tâm V n hóa 
Pháp t�i Vi�t Nam 
ã r't chú ý 
�n vi�c thc hi�n 
� tài Dix-versions c�ng nh� 
�n 
thành công 
&c bi�t c�a ch��ng trình bi�u di�n này t�i Festival Hu�. Vi�c trình di�n 
ch��ng trình này t�i Pháp, 
&c b�êt là t�i vùng Nord Pas-de-Calais 
ang 
��c xem 
xét. 

 
V� lâu dài, Cty Thomas Duchatelet mong mu!n có th� thi�t l�p 
��c m�t "cc 

giao l�u và trao 
�i" gi$a các ngh� s( Vi�t Nam và Pháp.    
 

 Tr��c nh$ng thách th#c c�a ti�n trình tòan c�u hóa, vi�c liên k�t gi$a các c�ng 

�ng ngh� s( qu!c t� là 
i�u r't c�n thi�t. �ó chính là vi�c 
i 
ôi v�i s s!ng còn c�a 
ngh� thu�t và c�a tính 
&c tr�ng v n hóa. 
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>    >   >  > 
 

Cty Ngh� thu�t Thomas Duchatelet 
contact@thomasduchatelet.org 

Tél. / Fax : 03 20 59 07 14 
��a ch�: 38 rue de Jemmapes  - 59000 Lille 


