
Aloha '08 
Đây là chương trình thường niên rất được mong chờ của 

Khoa QTKD - DL Trường ĐH Hà Nội sẽ được tổ chức vào 19h30 ngày 
2/10/2008 tại Hội trường lớn của trường. Năm nay chương trình được thiết kế 

như một đại nhạc hội với theme là Urban dance. 

Đặc biệt có sự xuất hiện của DJ Kruise – một trong những người mix nhạc đình đám nhất Việt Nam sẽ 
làm cho Aloha '08 trở thành một bữa tiệc âm nhạc tưng bừng với những vũ điệu sôi động dành cho sinh viên 
tụi mình. Đến và tham gia cùng các bạn ấy nhé! 

Tưng bừng những hoạt động trong lĩnh vực Giải trí điện tử!
Từ ngày 17 - 19/10/2008, ba sự kiện lớn được Vinasa đưa ra là Triển lãm quốc tế phần mềm và giải trí điện tử, 
giải thưởng VietGames, giải thi đấu VietGames Tournament sẽ diễn ra tại TP.HCM. Đây là loạt các hoạt động lớn 
nhằm góp phần xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phần mềm, nội dung số và giải trí điện tử Việt Nam. 

Đặc biệt, triển lãm quốc tế phần mềm và giải trí điện tử hứa hẹn thu được sự quan tâm chú ý lớn đối với giới 
CNTT, nhất là với những người quan tâm đến lĩnh vực game và giải trí điện tử.

Đến với triển lãm lần này, các bạn sẽ được tham gia các hội thảo về Game và ngành công nghiệp nội dung 
thông tin số. Ngoài ra còn có cả các màng trình diễn thời trang Game cực ấn tượng và lễ trao giải VietGames 
2008 được rất nhiều game thủ trông đợi.

Cuộc thi hát “Let's get loud” lần thứ 6
Như thường lệ, cuộc thi hát tiếng Anh hằng năm “Let’s get loud” do Language Link Vietnam kết hợp với Trung 
tâm văn hóa nghệ tổ chức lại được phát động rầm rộ trong giới học sinh, sinh viên Hà Nội. Đây là cơ hội để các 
bạn nâng cao khả năng nghe nói tiếng Anh qua các bài hát. Hơn nữa, còn là cơ hội để giao lưu, tự tin thể hiện 
bản thân hơn. Sáu năm liên tục được tổ chức và thu hút được hàng ngàn học sinh sinh viên tham gia – những 
con số ấn tượng này cũng đủ để khẳng định độ hấp dẫn của cuộc thi này bạn nhỉ? 

Đặc biệt, năm nay giải thưởng cuộc thi “hoành tráng” hơn nhiều nhờ sự tài trợ của các nhà sản xuất uy tín. 
Vòng sơ khảo sẽ diễn ra từ ngày 20/10 đến ngày 1/11 tại cung thể thao Thanh Niên, số 1 Tăng Bạt Hổ. Đừng 
bỏ lỡ cơ hội này bạn nhé. Các bạn có thể liên hệ qua email: get@vnn.vn hoặc đt: 04 7345349 để biết thêm 
chi tiết về cuộc thi.

Đại nhạc hội Imuzik
 Sau một thời gian sân khấu âm nhạc Hà Nội có vẻ im ăng, thì đại nhạc hội Imuzik với sự góp mặt của hơn 20 
ngôi sao ca nhạc hàng đầu Việt Nam như: Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Anh Khoa, Hà Anh Tuấn, 
Phương Linh, Tuấn Hưng…đã trở thành cơn mưa mát lành sau những ngày nắng hạ với những fan âm nhạc. 
Đặc biệt là MC của chương trình là nghệ sĩ Xuân Bắc, trẻ trung và hài hước, thật đáng mong chờ bạn nhỉ?

Chương trình diễn ra vào 19h30 thứ Bảy ngày 11/10/2008, tại Sân vận động Mỹ Đình. 

Các bạn còn được nghe và trò chuyện với các ca sĩ thể hiện những ca khúc liên tục đứng đầu trong Top 10 bài hát 
được giới trẻ ưa thích thông kê dựa trên số lượt tải về của dịch vụ Imuzik Viettel như bài hát “Bụi bay vào mắt”, 
Xe đạp… với sự thể hiện của Phạm Quỳnh Anh, Bảo Thy… Những người yêu thích Rock cũng sẽ được đắm mình 
trong màn biểu diễn ấn tượng của ban nhạc Ngũ Cung, nhóm nhảy K27, nhóm nhảy ngón chân cái…

Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Truy cập ngay vào trang web: http://www.imuzik.com.vn/ để nhận vé mời 
tham dự chương trình Đại nhạc hội sôi động này nhé.
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