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◼ Lịch trình Cuộc thi Yamaha Piano dành cho Trẻ Em tại Việt Nam  

◼ Cuộc thi Yamaha Piano dành cho Trẻ Em tại Việt Nam – Thời Gian Dự Thi  

Phase Date 

Nộp Video Dự thi Vòng Loại 
Nộp Video từ ngày: 15/05/2022  

đến trước ngày Thứ 2, 20/06/2022 

Kết quả Dự thi Vòng Loại Thứ 6, 01/07/2022 

Nộp Video Dự thi Vòng Chung Kết 
Nộp Video từ ngày: 01/07/2022 

đến trước ngày Chủ Nhật, 31/07/2022 

Kết quả Dự thi Vòng Chung Kết Thứ 5, 11/08/2022 

◼ Thông tin chi tiết về Vòng Loại và Vòng Chung Kết ở Việt Nam 

 
 

Cuộc thi Yamaha Piano dành cho Trẻ Em tại Việt Nam , Vòng loại  

Bảng Tất cả các bảng  

Yêu cầu đầu vào 
Học viên Piano nhỏ hơn và bằng 15 tuổi, tính từ ngày 01/04/2023 sinh sống tại 

Việt Nam 

Yêu cầu về tác phẩm Một tác phẩm tự chọn trong thời gian quy định cho từng bảng  

Số lượng thí sinh 

tham gia- 
Không yêu cầu giới hạn thí sinh tham gia cho mỗi bảng 

Thời gian quy định 
Bảng A: 2 phút                    Bảng B: 3 phút 

Bảng C: 4 phút                    Bảng D: 5 phút 

Quy định biểu diễn Xem trang 10-12 

Chi tiết nộp bài video 

(1) Video dự thi phải được ghi hình trong hoặc sau ngày 15/05/2022 

* Theo quy định, vui lòng ghi hình để có thể thấy được toàn bộ người thí sinh trong 

video dự thi 

* Đàn piano cơ được khuyến khích sử dụng trong video dự thi. (ví dụ: đàn piano 

upright, đàn đại dương cầm) 

* Không được phép chỉnh sửa video hoặc âm thanh. Nghiêm cấm thay thế hoặc xử 

lý âm thanh hoặc thêm hiệu ứng âm thanh. Sự vi phạm có thể dẫn đến việc bị loại 

khỏi cuộc thi. 

(2) Gửi màn trình diễn trong video dự thi bằng cách tải lên Drive như sau. 

* Vui lòng tải video dự thi ở chế độ chía sẽ “Người xem”. 

* Tiêu đề của video tải lên phải là “Bảng + Tên của người dự thi”. 

* Vui lòng ghi Tên Tác giả và Tên Tác phẩm ở mục Tiêu đề khi tải video.  

* Vui lòng gửi liên kết Drive đến địa chỉ email sau trước thời hạn nộp video. 

Email:  yms-ml@music.yamaha.com 
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Cuộc thi Yamaha Piano dành cho Trẻ Em tại Việt Nam, Vòng Chung Kết 

Bảng Tất cả các bảng 

Yêu cầu đầu vào 
Học viên Piano nhỏ hơn và bằng 15 tuổi, tính từ ngày 01/04/2023 sinh sống tại 

Việt Nam 

Yêu cầu về tác phẩm 
Một Tác phẩm Bắt buộc và một Tác phẩm Tự chọn trong giới hạn thời gian của 
mỗi bảng 
*Vui lòng chọn tác phẩm Bắt buộc từ danh sách ở trang XX 

Số lượng thí sinh 
tham gia- 

Khoảng 6 thí sinh ở mỗi bảng sau khi vượt qua vòng sơ loại 

Thời gian quy định 

Bảng A: 3 phút Bảng B: 4 phút 

Bảng C: 5 phút Bảng D: 6 phút 

Tác phẩm bắt buộc và tự chọn phải được thực hiện liên tiếp, trong giới hạn thời gian 

nêu trên 

Quy định biểu diễn Xem từ trang 10 đến trang 12 (giống như ở vòng loại) 

Chi tiết nộp bài video 

(1) Video dự thi phải được quay trong hoặc sau ngày 01/07/2022 

* Theo quy định, vui lòng ghi hình để có thể thấy được toàn bộ người thí sinh trong 

video dự thi 

* Đàn piano cơ được khuyến khích sử dụng trong video dự thi. (ví dụ: đàn piano 

upright, đàn đại dương cầm) 

* Không được phép chỉnh sửa video hoặc âm thanh. Nghiêm cấm thay thế hoặc xử 

lý âm thanh hoặc thêm hiệu ứng âm thanh. Sự vi phạm có thể dẫn đến việc bị loại 

khỏi cuộc thi. 

(2) Phần dự thi nên được sắp xếp theo thứ tự: Tác phẩm bắt buộc → tác phẩm 

tự chọn. 

* Không cần thiết phải cúi đầu chào trước và sau khi đàn các tác phẩm. 

* Nên có một khoảng thời gian dừng phù hợp giữa các tác phẩm, giống như với 

các buổi biểu diễn trên sân khấu. 

(3) Gửi màn trình diễn trong video dự thi bằng cách tải lên Drive như sau. 

* Vui lòng tải video dự thi ở chế độ chia sẽ “Người xem”. 

* Tiêu đề của video tải lên phải là “Bảng + Tên của người dự thi”. 

* Vui lòng ghi Tên Tác giả và Tên Tác phẩm ở mục Tiêu đề khi tải video.  

* Vui lòng gửi liên kết Drive đến địa chỉ email sau trước thời hạn nộp video. 

Email to:  yms-ml@music.yamaha.com 
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