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Tập luyện Địa điểm
Thứ 3 hàng tuần:  4:00 - 5:45 PM Trường Quốc Tế Canada (CIS)

Đường 23, Phường Tân Phú, Quận 7, HCM
Hội Trường Terry Fox, Tầng 2

Đội hợp xướng CISS được thành lập với nỗ lực mang đến một môi trường đầy tình yêu thương và quan tâm giúp nuôi dưỡng 
lòng tự trọng và sự phát triển cá nhân. Dàn hợp xướng hướng đến mục tiêu tạo ra một trải nghiệm âm nhạc và xã hội phong 
phú, mang lại cho các thành viên sự trân trọng, niềm vui và hạnh phúc trong âm nhạc và cộng đồng.

SỨ MỆNH

AI CÓ THỂ THAM GIA

Tất cả các học sinh từ Lớp 4 (9 tuổi) trở lên sẵn sàng và có thể tham gia dàn hợp xướng đều được chào đón. Đối với các học 
sinh nam, chỉ những giọng nam cao không thay đổi mới được xem xét. Các hoạt động của Dàn hợp xướng đòi hỏi phải có 
thời gian ngoài giờ học và sự cam kết tham gia xuyên suốt.

Là 1 chương trình hoạt động của Hệ thống Trường quốc tế Canada, các thành viên của Dàn hợp xướng CISS được hưởng 
tất cả các quyền và trách nhiệm trên tinh thần là học sinh của CISS. 



TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG
XÃ HỘI CỦA NHÓM

HỢP XƯỚNG CỦA CISS 
Với mục đích tiếp cận cộng đồng và mang cơ hội tiếp cận các hoạt động âm nhạc phong phú với Dàn hợp 
xướng CISS; và giúp học sinh CISS của chúng ta biết  chia sẻ những gì các em cho cộng đồng lớn hơn tại Thành 
phố Hồ Chí Minh, CISS dành ra một số vị trí trong Dàn hợp xướng cho các em học sinh từ một trường nuôi dạy trẻ 
mồ côi và từ một trường chuyên biệt khiếm thị tại địa phương. Chúng tôi rất vui khi có các em tham gia và cùng 

nhau xây dựng Dàn hợp xướng trên tinh thần sẻ chia nâng đỡ, hạnh phúc và thăng hoa trong âm nhạc.

"Việc trẻ em có thể tạo ra những âm điệu 
đẹp dường như không quan trọng bằng việc 

âm nhạc có thể làm cho tâm hồn các em 
trở nên tươi đẹp hơn”

ẩn danh



ARTISTIC STAFF
Mark Bell

Chỉ đạo nghệ thuật
Sinh ra và lớn lên tại đất nước Canada, Thầy Mark Bell đến Thành phố Hồ Chí Minh 
(TP.HCM) cách đây sáu năm trước và đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng Khối Tiểu học 
thuộc Hệ thống Trường Quốc tế Canada (CISS). Thầy từng giảng dạy môn âm 
nhạc cho một số trường Tiểu học tại Toronto, và đã chỉ huy một số dàn hợp xướng 
của trường từng đoạt giải thưởng. Thầy Mark cũng là Chủ nhiệm Chương trình âm 
nhạc và sau đó là Điều phối viên cho Chương trình âm nhạc của Hội đồng Giáo dục Toronto. Thầy còn là 
nhạc trưởng sáng lập của Tổ chức Ca sĩ trẻ Riverdale và Hiệu trưởng sáng lập của Học viện Thanh nhạc 
Downtown của Toronto.  Thầy cũng từng giữ vị trí Hiệu trưởng Học viện âm nhạc và Trình diễn Nghệ thuật 
Soul, tại TP.HCM.
Ngoài ra, Thầy Mark đã làm giám khảo và trưởng đoàn hợp xướng âm nhạc cho nhiều lễ hội âm nhạc và 
trại hè âm nhạc. Về chuyên môn, Thầy tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục (chuyên ngành Chương trình học thuật, 
Dạy và Học) và Thạc sĩ Khoa Thần học từ Đại học Toronto và cũng đang sở hữu các văn bằng và chứng chỉ 
về Biểu diễn âm nhạc và Giáo dục âm nhạc của Đại học York và Nhạc viện Hoàng gia, Toronto, Canada.

Emilia Hwang-Kim

Nhạc trưởng
Cô Emilia Hwang-Kim là một giáo viên âm nhạc đầy nhiệt huyết, đã có kinh nghiệm 20 
năm làm việc trong Hội đồng Giáo dục Toronto (TDSB). Cô là một chuyên gia âm nhạc 
và đồng thời là chuyên gia về phương pháp Orff, và cô đã  có thâm niên giảng dạy âm 
nhạc bằng phương pháp Orff, dạy nhạc khí và thanh nhạc ở các cấp Tiểu học. Ngoài 
ra, cô còn là Trưởng nhóm giảng dạy và Giáo viên giảng dạy âm nhạc chính tại trung 
tâm với vai trò chia sẻ kiến   thức chuyên môn về giáo dục âm nhạc với các giáo viên.
Là một nhạc trưởng, cô Emilia đã chỉ huy một số Dàn hợp xướng của trường từng đoạt giải thưởng, Ban nhạc 
và Dàn nhạc Orff đoạt nhiều giải thưởng uy tín. Cô chỉ huy các nhóm hòa tấu hay nhất của TDSB như All-City 
String Orchestra, Dàn hợp xướng tập thể với hơn 1000 giọng ca và Dàn hợp xướng Nghệ thuật tại Buổi hòa nhạc 
Lễ hội Mùa xuân ở Massey, Hội trường Toronto. Cô đã từng đảm nhận vai trò giám khảo và diễn giả âm nhạc tại 
các lễ hội âm nhạc và hội nghị giáo viên âm nhạc.
Bên cạnh đó, Cô Emilia còn từng dạy các khóa học Bổ sung Chứng chỉ Thanh nhạc Tiểu học và Trung học cho 
các giáo viên của TDSB. Cô nhận bằng Chuyên gia Orff từ Nhạc viện Hoàng gia ở Toronto dưới sự chỉ đạo của 
Catherine West. Cô Emilia đã học nhạc cụ sáo với cô Amy Hamilton tại Đại học Wilfrid Laurier. Cô nhận bằng Cử 
nhân Sư phạm  m nhạc và hoàn thành chương trình giảng dạy tại Đại học York, Canada.
Cô Emilia đến thăm Việt Nam cùng gia đình cách đây 3 năm trước, từ đó họ bắt đầu yêu nơi đây và mong có 
dịp quay lại TP HCM. Mong muốn của cô là được gắn bó và giảng dạy âm nhạc tại Trường Quốc tế Song ngữ 
Canada.

Nhạc trưởng

Nguyễn Hoàng Lê Vũ

Thầy Nguyễn Hoàng Lê Vũ tốt nghiệp bằng Cử 
nhân Đại học  m nhạc Luân Đôn về Giảng dạy 
Piano - LLCM (TD) vào năm 2017. Với hơn 15 năm 
kinh nghiệm đảm nhiệm vai trò Mục sư Thánh 
nhạc tại nhiều giáo xứ của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Thầy đã chỉ huy 
dàn hợp xướng 100 giọng ca tham gia vào Ngày Giới trẻ Sài Gòn 2019, sự 
kiện thường niên do Bộ Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn tổ chức năm 
2019. Hiện nay, thầy đảm nhận vai trò chỉ huy Dàn hợp xướng Mary, 
Queen of Peace phục vụ trong Thánh Lễ tiếng Anh tại Vương Cung Thánh 
Đường Đức Bà Sài Gòn vào mỗi Chủ Nhật đầu tháng; Thầy Nguyễn 
Hoàng Lê Vũ cũng là Giám đốc Nghệ thuật của Dàn hợp xướng Lumen, 
một cộng đồng gồm 60 giọng ca đang biểu diễn tại các buổi hòa nhạc 
từ thiện ở TP.HCM và các tỉnh thành lân cận. Bên cạnh đó, thầy còn là 
giáo viên giảng dạy âm nhạc tại Trường Mầm non Việt Nam - Canada - 
Cơ sở Bình Chánh. 

Nghệ sĩ đệm đàn piano

So Hyun Kim

Sinh ra tại Hàn Quốc, cô Kim So Hyun đến Thành 
phố Hồ Chí Minh vào năm 2007 và thành lập Dàn 
hợp xướng Thiếu nhi Hàn Quốc (KCC) vào năm 
2008 với vai trò là đồng đạo diễn và nghệ sĩ đệm 
đàn. Theo học chuyên ngành Piano tại Trường Trung học Nghệ thuật 
Busan; tốt nghiệp bằng Cử nhân và Thạc sĩ âm nhạc tại Đại học Nghệ 
thuật Quốc gia Hàn Quốc. Cô Kim So Hyun còn từng là Chuyên gia âm 
nhạc ở trường đại học và là giảng viên hòa âm keyboard, lịch sử âm 
nhạc phương Tây, luyện cảm âm tại Đại học và Chủng viện Thần học 
Baptist tại Hàn Quốc. Trở lại Việt Nam vào năm 2016, là trưởng nhóm của 
KCC vào năm 2018, sau đó là  Giám đốc nghệ thuật vào năm 2019. 

Nhạc trưởng

Susan Wieler

Cô Susan Wieler có kinh nghiệm hơn 25 năm 
giảng dạy âm nhạc tại Hội đồng Giáo dục 
Toronto (TDSB). Cô học khoa âm nhạc - Thanh 
nhạc và Cello tại Đại học Winnipeg và Đại học 
British Columbia; và tiếp tục hoàn thành chương 
trình Orff tại Đại học Manitoba và Nhạc viện Hoàng gia ở Toronto. Cô 
Susan cũng đã hoàn thành khóa đào tạo Chuyên gia  âm nhạc tại Viện 
Nghiên cứu Giáo dục Ontario. Cô cũng tham gia các hội thảo và các 
buổi đào tạo tại các trường sư phạm Kodaly, Orff và Thanh nhạc, bởi cô tin 
rằng tất cả trẻ em đều có cơ hội ca hát, giao lưu và trải nghiệm nghệ 
thuật.
Và chương trình Hợp xướng của cô tại Trường Công lập Montrose ở Toronto 
đã luôn chắp cánh đưa mọi trẻ em tham gia vào chương trình hợp xướng 
cũng như trải nghiệm các buổi biểu diễn nghệ thuật đa phương tiện hàng 
năm bao gồm: Kịch, Khiêu vũ, Nghệ thuật Thị giác và  âm nhạc.



Phí thành viên: 2,400,000 VNĐ

Đăng kí tại đây

Các buổi thử giọng cho dàn hợp xướng sẽ bắt đầu vào tuần 
đầu tiên của tháng 9 năm 2020.

Các buổi tập luyện sẽ diễn ra vào thứ 3 hàng tuần từ tháng 9 đến tháng 5 (2 kì).
Tháng 6, 7, 8 dàn hợp xướng tạm nghỉ.

Tất cả học sinh sẽ nhận được thông báo về thời gian thử giọng qua địa chỉ email đã được cung cấp.
Thành viên là Học sinh của AES sẽ được đón tại trường vào lúc 3h15 chiều và di chuyển đến trường CIS để tham gia diễn tập 

từ 4h00 chiều, vào mỗi tuần. 
Học sinh đi xe bus của trường có thể lựa chọn đi xe bus trường về nhà vào cuối buổi diễn tập, mỗi Thứ Ba hàng tuần vào lúc 

5h45 chiều.

https://bit.ly/3h2YDx3

