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WELCOME
LỜI CHÀO TỪ HIỆU TRƯỞNG

“Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi sự sáng tạo đã 
trở thành thế mạnh cần thiết để có thể tìm được công việc mơ 
ước. Sáng tạo chính là kỹ năng mềm có giá trị nhất tạo nên 
những con người thành công – những người có khả năng 
thích nghi với sự thay đổi liên tục đang diễn ra xung quanh 
chúng ta. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng giáo dục nghệ nghệ 
thuật giúp con người, đặc biệt là thế hệ trẻ phát huy khả 
năng sáng tạo, sự linh hoạt và năng động hơn trong tư duy 
cũng như cách giải quyết vấn đề. Sáng tạo kết hợp với khả 
năng tập trung, cùng tính kiên trì là những yêu cầu không thể 
thiếu trong chương trình đào tạo nghệ thuật. Chính điều này 
góp phần tạo nên những con người thành công – những 
người không chỉ được đánh giá cao về năng lực chuyên môn 
với cơ hội tương lai rộng mở mà còn truyền cảm hứng tới 
những người xung quanh.

Hơn bao giờ hết, SMPAA tin rằng GIÁO DỤC SÁNG TẠO 
chính là chìa khóa dẫn lối thành công cho con em chúng ta 
trước những thách thức và cơ hội của bối cảnh thế giới luôn 
biến đổi từng ngày từng giờ.

“Sáng tạo cũng là kỹ năng cần thiết và quan trọng trong 
giáo dục như biết đọc biết viết” – trích lời của nhà giáo dục 
nổi tiếng thế giới - Ken Robinson.

Cánh cửa đến với nghệ thuật thế giới đã sẵn sàng, hãy nắm 
lấy chìa khóa của chính bạn, đến và trải nghiệm nghệ thuật 
trọn vẹn cùng SMPAA – LEADING YOU IN THE ARTS.

“We live in a world where creativity has become the most 
sought-after capacity that one can bring to one’s work. Of all 
the soft skills that make for successful people who must adapt 
to the constant change that surrounds us, creativity has come 
to be the most valued. Years of research show that students 
who have the arts as part of their educational background 
are better able to think creatively, demonstrate greater 
�exibility in their thinking and problem solve better than those 
who have not had arts in their background. Creativity, 
combined with the increased ability to focus, concentrate and 
persevere that are simply part of training in world of the arts, 
produces individuals who are sought after and highly valued 
for those exact skills. The arts, too often seen as an “extra” 
are truly an “essential” in this world. They enrich the lives of 
those who engage with them and expand the opportunities 
available to them as they move through their life.   
 
I believe that now, more than ever before, CREATIVE 
EDUCATION is the key to your child’s success in tomorrow’s 
world of uncertainty.

“Creativity is now as important in education as literacy” – 
world-renowned educator, Sir Ken Robinson. 
 
Join us for A Complete Experience of the Arts at SOUL – 
Leading You In The Arts.”

TED FARRADAY
PHÓ CHỦ TỊCH EMBASSY EDUCATION GROUP
LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP SMPAA
VICE PRESIDENT OF EMBASSY EDUCATION GROUP
DIRECT LEADERSHIP OF SMPAA

The time is now. 
The place is SMPAA.
Leading you in the ARTS. 



Học viện Âm nhạc và Trình diễn Nghệ thuật Soul (SMPAA) đang bước vào một giai đoạn phát triển và  khẳng định vị thế lãnh 
đạo của mình trong lĩnh vực giáo dục sáng tạo. Với sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới cũng như đánh dấu ấn cho những thành 
tựu trong quá khứ của mình, SMPAA sẽ ra mắt một số chương trình nghệ thuật mới, độc đáo chưa từng có được thiết kế cho các 
bạn học viên yêu mến âm nhạc và vũ đạo, bất kể tuổi tác hay kinh nghiệm. Nghệ thuật là dành cho tất cả mọi người và là câu 
chuyện về chính chúng ta. Nghệ thuật giúp chúng ta thấu hiểu bản thân và thế giới quan xung quanh mình, đồng thời là phương 
pháp tốt nhất để chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm không thể diễn tả bằng lời.
Trong một thế giới luôn biến đổi từng ngày từng giờ, nghệ thuật kích thích khả năng sáng tạo – một trong những kỹ năng thiết 
yếu để thành công trong mọi lĩnh vực công việc và đời sống của chúng ta. Bên cạnh những chương trình học được thiết kế trên 
nền tảng trực tuyến, SMPAA cũng vui mừng chào đón những giáo viên chuyên môn và xuất sắc vào các khoa của học viện. 

Soul Music & Performing Arts Academy (SMPAA) is entering an exciting new phase in its growth and development. With the 
beginning of this new decade, and in celebration of its past accomplishments, SMPAA is launching an unprecedented number 
of new and unique arts programs designed to engage everyone in music and dance, no matter age or experience level.  The 
arts are for everyone.  They are about everyone. They provide the best way to understand ourselves and our world as well as a 
way for humans to share in experiences that cannot be expressed by words. 
Most importantly in this ever changing world of today, the arts develop creativity which is an essential skill for success in all that 
one does. Along with the new of�ine and online programs, SMPAA is pleased to announce the addition of outstanding new 
teachers to its faculty.

INTRODUCTION
GIỚI THIỆU



Lần đầu tiện tại SMPAA, các chương trình đào tạo Âm nhạc như 
Thanh nhạc, Piano, Guitar, Lý thuyết âm nhạc, và chương trình 
đào tạo Vũ đạo như Ballet, Modern Jazz, Hip-hop, Dance-sport, 
và Nhảy Thiết hài (Tap-dance) được giới thiệu và đưa vào giảng 
dạy trên nền tảng trực tuyến. Đối với chương trình đào tạo Âm 
nhạc trực tuyến với giáo trình được thiết kế phù hợp với mọi lứa 
tuổi và cấp độ. Hơn nữa, chỉ duy nhất chương trình đào tạo Âm 
nhạc trực tuyến tại SMPAA có cung cấp các kỳ thi để lấy chứng 
chỉ của Hội đồng Khảo thí Âm nhạc (MTB) áp dụng cho các môn 
thanh nhạc và nhạc cụ và chứng chỉ của Hội đồng Chấm thi Âm 
nhạc Quốc gia Australia (AMEB) áp dụng cho môn Lý thuyết âm 
nhạc. Đối với các học viên muốn thi chứng chỉ MTB, các bạn sẽ 
được các thầy cô SMPAA hỗ trợ lên lịch thi linh hoạt và hướng 
dẫn chi tiết để các bạn dễ dàng ứng thí. Các chứng chỉ trực tuyến 
MTB và AMEB sẽ được gửi qua thư điện tự tới học viên ngay sau 
khi hội đồng khảo thí hoàn thành xét duyệt. Đối với chương trình 
đạo tạo Vũ đạo trực tuyến, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn 
thành khóa học sau 12 tuần và có cơ hội học nâng cao để thi lấy 
chứng chỉ quốc tế ISTD. Tất cả các chương trình đạo tạo trực 
tuyến đều được thiết kế theo dựa trên giáo trình giảng dạy hiện 
có tại SMPAA với cùng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Các học 
viên học chương trình Âm nhạc trực tuyến cũng sẽ được tham gia 
các buổi kiểm tra đầu vào để phân cấp phù hợp. Các học viên 
học chương trình Vũ đạo trực tuyến sẽ được phân nhóm theo cấp 
độ và thể loại. Ngoài ra, các học viên theo học chương trình trực 
tuyến sẽ được SMPAA hỗ trợ cung cấp dụng cụ học tập phù hợp 
với chương trình học từ các đối tác của SMPAA như tổ chức giáo 
dục Âm nhạc & Nghệ thuật biểu diễn Á Châu (AMPA) và Đơn vị 
phân phối nhạc cụ Renaissance Collection (RC).

A signi¢cant new offering from SMPAA is a suite of online course 
offerings including lessons in voice, piano, guitar and classes in 
music theory as well as dance classes in ballet, modern jazz, 
commercial-street hip-hop, dance-sport and tap dance. The music 
programs cover beginning to advanced levels and, for the ¢rst 
time, include online exams through the Music Teachers’ Board 
(MTB) for instrument and voice and the Australian Music 
Examinations Board (AMEB) for music theory. MTB online 
exams are easy to schedule and are recorded during the lesson 
time with the teacher present and are then submitted to MTB for 
adjudication. Certi¢cates are awarded online after the 
adjudications are completed. Students taking any of these 
programs will be able to receive full international certi¢cation. In 
dance, students will receive a certi¢cate for the 12 weeks of study 
and will be able to work towards certi¢cates from the Imperial 
Society of Teachers of Dancing (ISTD) with continued study. All 
online courses will follow the same international curricula used in 
of�ine courses now taught at SMPAA. Music students will have an 
individual assessment done with one of our instructors in order to 
determine appropriate level and teacher. In dance, students will 
be grouped according to genre and level. All resources, from 
books to technological support to instruments needed to complete 
any program of study, will be available through our partner 
organizations, Asia Music & Performing Arts Education 
(AMPA) and Renaissance Collection (RC). 

CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ
PROGRAMME CERTIFICATIONS

HỌC VIỆN TRỰC TUYẾN SOUL
SOUL ONLINE ACADEMY



SMPAA cung cấp dịch vụ tư vấn cho tất cả các học viên 
muốn hướng đến con đường phát triển sự nghiệp chuyên 
nghiệp trong nghệ thuật, những học viên muốn tham gia 
vào ngành công nghiệp âm nhạc và biểu diễn nói chung. 
SMPAA đã phát triển các cuốn sách hướng dẫn phác thảo 
các lộ trình khác nhau trong âm nhạc và vũ đạo dẫn đến 
các trường nghệ thuật quốc tế và tạo cơ hội cho sinh viên 
có cả sự hỗ trợ trực tiếp hoặc trực tuyến khi đưa ra quyết 
định về tương lai trong nghệ thuật. Với kinh nghiệm ở cả 
cấp độ trong và ngoài nước, chúng tôi có thể cung cấp 
các Tư vấn viên về nghề nghiệp để giúp bạn tạo ra 
chương trình phù hợp nhất với mong muốn và mục tiêu của 
mình.  Soạn thảo lý lịch, chuẩn bị cho phần thử giọng, 
hoàn tất quy trình nộp đơn vào các trường nghệ thuật.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT
EXPANDED PROGRAMS FOR 2020

SMPAA now offers consulting services to all students who 
wish to develop a clear pathway to a professional career 
in the arts, be it performance or the industry in general. 
SMPAA has developed guidebooks that outline the 
different pathways in music and dance leading to 
international arts schools and offers the opportunity for 
students to have both in person or online support as they 
make decisions about their future in the arts. This is a very 
individualized service that can be provided in one 
meeting or in an ongoing series of meetings to help with 
writing an arts resume, preparing for the audition process 
and completing the application process to arts schools. 

PATHWAYS ROADMAP  LỘ TRÌNH NGHỆ THUẬT SOUL

Các nghệ sĩ khách mời trong chương trình SMPAA MASTERS SERIES sẽ giới thiệu các lớp học trực tuyến thông qua SMPAA. 
Những giáo viên thạc sĩ quốc tế nổi tiếng này sẽ tạo cơ hội cho học viên ghi danh vào các buổi học riêng với cấp độ nâng 
cao thông qua SMPAA. Những bài học trực tuyến độc đáo này sẽ có những yêu cầu đặc biệt và sẽ được lên lịch thông qua 
nhóm tư vấn SMPAA.

Guest artists on SMPAA’s MASTERS SERIES program will present masterclasses online through SMPAA. These celebrated 
international master teachers will also offer the opportunity for students to enroll in advanced level private lessons with them 
through SMPAA. These unique online lessons will be by special request and will be scheduled through the SMPAA 
consulting team. 

THE WORLD ACADEMY

ADAM GYORGY

NGUYỄN VÂN ANH

DORA DELIYSKA

ORY SHIHOR

GERARD AIMONTCHE

NGUYỄN ĐỨC ANH



For the ¢rst time, SMPAA will be offering courses 
in musical theatre using the internationally 
acclaimed International Performing Arts & 
Theatre (I-Path) curriculum from the UK. This 
program focuses on singing, dancing and 
acting with the goal of preparing students to be 
‘triple-threats’ – singers, dancers and actors. As 
with our other international curricula in music 
and dance, students will proceed through a 
series of levels honing their skills in each of these 
areas taking exams and obtaining certi¢cates 
as they achieve higher and higher levels of 
competence. This exciting new program 
combines perfectly with the new offering of Tap 
Dance, which is often a key element in musical 
theatre productions. 

Lần đầu tiên, SMPAA sẽ cung cấp các khóa học nhạc 
kịch đương đại thông qua việc sử dụng chương trình 
giảng dạy Quốc tế về Nghệ thuật trình diễn & Theatre 
(I-Path) nổi tiếng quốc tế từ Vương quốc Anh. Chương 
trình này tập trung vào thanh nhạc, vũ đạo và diễn xuất 
với mục tiêu chuẩn bị cho học viên phát triển mạnh ở ba 
lĩnh vực khác nhau ‘ca sĩ, vũ công và diễn viên’. Cũng 
như các chương trình giảng dạy quốc tế khác về âm nhạc 
và vũ đạo, học viên sẽ tiến hành từng cấp độ để rèn 
luyện các kỹ năng của mình trong từng lĩnh vực qua các 
kỳ thi và đạt chứng chỉ trình độ. Chương trình mới này sẽ 
mang đến nhiều thú vị khi kết hợp hoàn hảo với bộ môn 
mới sắp ra mắt tại SMPAA – Nhảy Thiết Hài (Tap Dance), 
một bộ môn luôn là yếu tố chính trong các sản phẩm sân 
khấu nhạc kịch.

CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ
PROGRAMME CERTIFICATIONS

MUSICAL THEATRE
NHẠC KỊCH ĐƯƠNG ĐẠI



Nhảy thiết hài (Tap Dance) được hình thành tại Mỹ, dần phổ biến khắp thế giới, cùng với những tranh luận về nguồn gốc thực sự 
của bộ môn này bắt nguồn từ Châu Phi, Ailen và/hoặc từ điệu nhảy guốc. Các dancer sử dụng một loại giày được thiết kế đặc biệt 
với tấm kim loại nhỏ dưới đế giày phần mũi bàn chân và gót, họ dùng chân để đập xuống sàn và tạo nên nhiều nhịp điệu khác 
nhau. Tap Dance được xếp vào loại hình nghệ thuật sân khấu, thường xuất hiện trong các vở nhạc kịch. Các học viên sẽ phát triển 
kĩ thuật thông qua việc học tập và tìm hiểu về bộ môn này, đồng thời xây dựng nền tảng về âm thanh thông qua việc phát triển thể 
chất để có thể giao tiếp thông qua những chuyển động và những biểu cảm của nghệ thuật biểu diễn.

Tap Dance is a theatrical art form often seen on stage in musicals. The dancers wear tap shoes, which have small metal plates on 
the toes and heels, to strike the �oor and beat out different rhythms. Students develop the skill and understanding of Tap Dance, at 
the same time as building a sound technique, by developing the physical ability to communicate through movement in an expressive 
and artistic way. All students will learn with the International curriculum, based on ISTD methods, taught by ISTD certi¢ed teachers.

BÙI TRIỆU YÊN
GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
ÂM NHẠC
DIRECTOR OF MUSIC

Dr. ALEXANDER TÚ
GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH DIỄN NGHỆ THUẬT
DIRECTOR OF PERFORMING ARTS

THANH BÙI
NHÀ SÁNG LẬP
FOUNDER OF SMPAA

CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ
PROGRAMME CERTIFICATIONS

NHẢY THIẾT HÀI
TAP DANCE

SOUL INDUSTRIES
SMPAA cung cấp các buổi huấn luyện riêng cho các nghệ sĩ trẻ 
muốn hoàn thiện kỹ thuật hát, vũ đạo và trình diễn của họ. Các 
giáo viên chuyên môn và dày dặn kinh nghiệm của chúng tôi về 
lĩnh vực Thanh nhạc và HipHop sẽ cung cấp các buổi học đơn 
(solo) và nhóm (group) được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cá 
nhân của từng nghệ sĩ trẻ khao khát chuyên nghiệp, cũng như 
các nghệ sĩ chuyên nghiệp đam mê tiếp tục phát triển.
Chúng tôi cũng cung cấp các chương trình đào tạo thanh nhạc, 
thử giọng và phát triển nghệ thuật – với nền tảng bao quát và 
chuyên nghiệp của các giáo viên trong việc đào tạo các nghệ sĩ 
hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi cũng sẽ cung cấp những lời 
khuyên thị hiếu và thông tin cập nhật thị trường tốt nhất để 
hướng dẫn các nghệ sĩ trẻ. Tất cả các buổi này sẽ được sắp xếp 
để phù hợp với nhu cầu cụ thể của nghệ sĩ để đạt được kết quả 
tối đa.

SMPAA offers private coaching sessions for young artists who 
wish to perfect their singing, dancing and performance 
technique, so that they can be prepared for a career in the local 
and international music/arts industry. Our master teachers in 
voice and in commercial street hip-hop will be offering 
one-on-one and group sessions that are structured to meet the 
individual needs of pre-professional aspiring young artists, as 
well as professional artists passionate in continuing their 
development. 
We also offer vocal production training, audition preparation, 
choreography/ artistic development training …  – given the 
extensive background of our master teachers in training the top 
artists in Vietnam, we will also provide the most up-to-date 
industry advice to guide young artists on achieving their 
aspirations. All of these sessions will be arranged to ¢t the 
speci¢c needs of the student to achieve maximum results. 



THÔNG TIN LIÊN HỆ
FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT US:

SOUL MUSIC & PERFORMING ARTS ACADEMY
214 Pasteur, Ward 6, District 3, HCMC

Tel: (028) 7101 7778
www.smpaa.edu.vn


