
MỜI NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN THAM GIA
WORKSHOP NHIẾP ẢNH CHỦ ĐỀ

Trong khuôn khổ chương trình văn hóa nhằm tôn vinh phụ nữ Việt Nam, Viện Pháp tại Việt Nam (IFV) sẽ mang 
đến cho các bạn trẻ  ba ngày workshop về nhiếp ảnh, diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 1 năm 2021 tại Tp. 
Hồ Chí Minh và từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 1 năm 2021 tại Huế.
Những buổi workshop sẽ được Maika Elan và Bình Đặng, hai nhiếp ảnh gia người Việt Nam hướng dẫn tại chỗ 
và  Nicolas Cornet, nhiếp ảnh gia người Pháp hướng dẫn trực tuyến.

Lưu ý: Trong trường hợp người tham dự workshop không sinh sống tại TP.HCM hoặc Huế, IFV không 
chi trả việc đi lại và chi phí ăn ở trong thời gian diễn ra workshop.

Việc tuyển chọn những thí sinh tham gia workshop sẽ được xét duyệt dựa trên hồ sơ ứng tuyển. Một hội đồng 
giám khảo bao gồm các thành viên của IFV tại TP.HCM và Huế, IDECAF, Maika Elan, Bình Đặng và Nicolas 
Cornet sẽ thực hiện việc xét tuyển hồ sơ.

Thí sinh phải nộp hồ sơ thông qua trang biểu mẫu Google Forms. Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:
chi tiết liên hệ của thí sinh (họ, tên, email, số điện thoại);

bản scan giấy tờ tùy thân (chứng minh thư hoặc passeport);

1 bảng CV (Curriculum Vitae);

1 thư trình bày nguyện vọng tham gia workshop;

15 tấm ảnh tiêu biểu cho phong cách cá nhân;

nếu có thể: đường link dẫn tới những bài đăng trên Facebook, Instagram hoặc Flickr.

Ban giám khảo đặc biệt lưu ý đến việc cân bằng giới tính giữa những thí sinh được chọn.

phu nu viêt nam

ĐIỀU KIỆN THAM GIA
Workshop chỉ dành cho những nhiếp ảnh gia trẻ có quốc tịch Việt Nam:

tuổi từ 18 đến 28;
có kiến thức và kỹ năng về nhiếp ảnh;
trong những ngày diễn ra workshop, dành toàn bộ thời gian để tham gia workshop.

THỂ THỨC TUYỂN CHỌN

Ban giám khảo

Hồ sơ ứng tuyển

Thời hạn nộp hồ sơ : đến ngày 10/01/2021
Thời gian diễn ra workshop tại TP.HCM : 22, 23 và 24/1/2021

tại Huế: 26, 27 và 28/1/2021



TIẾN TRÌNH DIỄN RA WORKSHOP

CHỦ ĐỀ WORKSHOP XOAY QUANH NGƯỜI PHỤ NỮ

HỖ TRỢ CỦA IFV

HỖ TRỢ CỦA CÁC THÍ SINH THAM GIA

Những người tham gia workshop có thể lấy cảm hứng từ những chủ đề sau đây, gắn liền với những chủ đề 
lớn được đề cập trong khuôn khổ chương trình văn hóa của IFV: phụ nữ ở làng quê, lao động ở nhà máy, phụ 
nữ và những làng nghề ở biển, nữ nghệ sĩ nhạc truyền thống, nữ nghệ sĩ trên sân khấu Hip-Hop, thiên chức 
làm mẹ, tình mẫu tử, cặp đôi...

Những thí sinh được chọn sẽ tham gia workshop miễn phí, được ba nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hướng 
dẫn và có được những kiến thức hữu ích.

Những tấm ảnh của các thí sinh sẽ được giới thiệu đến công chúng trong buổi triển lãm lưu động dự kiến 
tại TP.HCM, Huế và Đà Nẵng và trực tuyến do IFV tổ chức vào tháng 3/2021, với chú thích bản quyền 
thuộc về tác giả.

Trong khuôn khổ dự án này, IFV trả chi phí sản xuất các tác phẩm cho triển lãm: rửa ảnh chuyên nghiệp, vận 
chuyển, triển lãm ảnh, treo ảnh, tiệc khai mạc, thuê địa điểm.

Với mục đích truyền thông, những hình ảnh do các thí sinh tham gia thực hiện trong quá trình tham gia 
workshop có thể sẽ được đăng trên báo giấy và online để giới thiệu tác phẩm đến với công chúng. Tác giả 
của những tấm ảnh được đăng này sẽ không được trả phí.

Mỗi thí sinh tham gia workshop phải tự trang bị máy ảnh hoặc làm việc trên máy ảnh của điện thoại di động.

IFV không trả : chi phí ở và ăn uống trong thời gian diễn ra workshop. Các thí sinh tham gia workshop phải tự 
chi trả cho những khoản này.

3 ngày tại TP.HCM : 22, 23 và 24/1/2021
3 ngày tại Huế: 26, 27 và 28/1/2021

Những thí sinh được chọn sẽ gặp mặt hai biên 
tập viên ảnh/người hướng dẫn workshop để 
thảo luận về cách thức sáng tác một phóng sự 
hình ảnh (Photo Essay) và lựa chọn chủ đề làm 
việc. Mỗi biên tập viên/người hướng dẫn work-
shop sẽ làm việc cùng 5 thí sinh.

Ngày 1 
Thí sinh sẽ sáng tác, xem ảnh và thảo luận 
cùng Maika Elan, Nicolas Cornet và Bình 
Đặng. Việc lựa chọn và những quyết định bố 
trí ảnh sẽ được đưa ra vào cuối ngày thứ 3 của 
workshop.

Ngày 2 & 3 

NỘP HỒ SƠ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoSsHYXHD9QgB-Und8E_qwfwj4E9KQcWEhc8ScCTbeORxJRg/viewform

