
 

 

VAS nâng bước tài năng trẻ với chương trình 

 VAS’s Got Talent 2018-2019 

 
Hơn 100.000 phụ huynh, học sinh đã theo dõi chương trình chung kết VAS’s Got 
Talent 2018 - 2019 tại Nhà hát Bến Thành và qua các kênh trực tuyến của VAS vào 
sáng ngày 5/1/2019. VAS’s Got Talent là cuộc thi tìm kiếm tài năng được mong đợi 
nhất hằng năm tại Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) với sự tham gia của hàng trăm học 
sinh từ Mầm non đến Trung học, nơi các em được thể hiện năng khiếu ở tất cả các 
lĩnh vực ca hát, nhảy múa, biểu diễn nhạc cụ, ballet, kịch nghệ, ảo thuật, võ thuật… 
 

 
Chiến thắng thuyết phục của nhóm nhảy trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ ở cả hai 

hạng mục Giám khảo bình chọn và Khán giả bình chọn 
 
Vòng chung kết VAS’s Got Talent 2018-2019 là cuộc tranh tài của 33 tiết mục xuất 
sắc nhất được lựa chọn bởi Ban giám khảo là các nghệ sĩ nổi tiếng như nhạc sĩ - nhà 
sản xuất âm nhạc Dương Khắc Linh, nghệ sĩ violon - ca sĩ Sima (JoJo Band), biên 
đạo múa – vũ công Lâm Vinh Hải và biên đạo múa Nguyễn Thị Hoa Trang – Giám 
đốc Đào tạo ABC Kids. Được trau dồi qua 4 mùa giải, năm nay học sinh VAS đã có 
những bước phát triển vượt bậc về kỹ thuật thanh nhạc, cảm thụ tác phẩm và phong 



 

 

cách biểu diễn, mang đến cho người xem những phần trình diễn đặc sắc và rất 
nhiều cảm xúc đẹp. 
 

 
 



 

 

 
Chất lượng trình diễn của các tiết mục VAS’s Got Talent 2018-2019 đang dần đi đến 

sự chuyên nghiệp 
 
Quán quân của cuộc thi đã thuộc về nhóm học sinh trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ 
với tiết mục nhảy hiện đại “Red Ace Reborn”. Tiết mục này đồng thời cũng đã giành 
được giải thưởng Khán giả Bình chọn với 22% lượt bình chọn trong tổng số hơn 
3.000 lượt bình chọn trực tuyến. Hai Giải Nhì đã được trao cho tiết mục đơn ca 
“Forever and one”, em Nguyễn Hoàng Thiên Nga, Lớp 4.7, cơ sở Ba Tháng Hai và 
và tiết mục nhảy hiện đại “Magic” của nhóm học sinh tiểu học Ái Vy, Ngọc Anh, Thụy 
Hân, cơ sở Garden Hills. Ban tổ chức còn trao 3 Giải Ba và 10 Giải Khuyến khích 
cho các tiết mục xuất sắc khác thuộc các thể loại biểu diễn nhạc cụ dân tộc, piano, 
ca hát, nhảy múa và nhạc kịch. Các giải thưởng này là một động lực để các em tiếp 
tục theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật và chinh phục những mục tiêu cao hơn 
trong cuộc sống. 



 

 

 

 

Hơn 100.000 khán giả đã theo dõi chương trình chung kết VAS’s Got Talent 2018 - 
2019 tại Nhà hát Bến Thành và qua các kênh trực tuyến của VAS 



 

 

 

VAS’s Got Talent còn được xem là cơ hội để các tài năng trẻ VAS được cọ xát và trải 
nghiệm trong một cuộc tranh tài chuyên nghiệp, trước khi bước vào những sân 
khấu lớn hơn như các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế về trình diễn piano, sáng tác 
và biểu diễn âm nhạc dành cho lứa tuổi học sinh.  

 

 



 

 

 

Học sinh VAS được khuyến khích học tập và biểu diễn các loại nhạc cụ truyền thống 
của dân tộc bên cạnh các nhạc cụ phương Tây 

 

Bên cạnh những hoạt động học thuật, VAS không ngừng trang bị cho học sinh 
những kiến thức đa dạng về xã hội, về cộng đồng và các chương trình phát triển tài 
năng phong phú, trong đó có VAS’s Got Talent. Trong suốt 15 năm qua, VAS luôn 
nỗ lực trở thành một môi trường giáo dục toàn diện, nơi chắp cánh cho những giấc 
mơ của trẻ và là sự lựa chọn hàng đầu của hàng nghìn phụ huynh tại TP.HCM 



 

 

 
Cuộc thi còn là cơ hội để các tài năng trẻ VAS được cọ xát và trải nghiệm trước khi 

tham gia các cuộc tranh tài cấp quốc gia, quốc tế 
 

 
 


