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                  UBND TỈNH BẠC LIÊU         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

          Số: …../KH.PT-TH                                             Bạc Liêu, ngày … tháng … năm 2019 

                                                                           

KẾ HOẠCH 

 Tổ chức Hội thi giọng ca Cải lương Giải Cao Văn Lầu 

 tỉnh Bạc Liêu lần thứ VIII năm 2019 
       

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA: 

Tiến tới kỷ niệm 100 năm ngày ra đời bản Dạ cổ hoài lang (1919 – 2019), 

nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy những giá trị của nền âm nhạc truyền thống đậm đà 

bản sắc dân tộc, tạo sân chơi bổ ích cho những người yêu mến nghệ thuật cải lương 

và phát hiện những giọng ca mới có triển vọng, để chăm bồi, bổ sung cho chương 

trình giải trí phát trên sóng phát thanh, truyền hình và sân khấu cải lương của tỉnh 

nhà, được sự cho phép của UBND tỉnh Bạc Liêu, Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc 

Liêu tổ chức Hội thi Giọng ca Cải lương Giải Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu lần thứ 

VIII năm 2019.  

II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI: 

   1. Đối tượng được dự thi: 

Là công dân Việt Nam có độ tuổi từ 16 đến 45.  

   2. Đối tượng không được dự thi: 

        Thí sinh đoạt huy chương Vàng sân khấu cải lương chuyện nghiệp toàn quốc, 

Chuông Vàng, Chuông Bạc vọng cổ, giải nhất các cuộc thi do đài truyền hình TP Hồ 

Chí Minh và các Đài Phát thanh – Truyền hình các tỉnh tổ chức. 

   3. Hình thức thi diễn:  

Thí sinh phải trải qua các vòng thi: 

 + Vòng I: Mỗi thí sinh ca 2 câu vọng cổ tự chọn (Câu 1,2 hoặc 5,6);          

 + Vòng II: Mỗi thí sinh ca 2 câu vọng cổ tự chọn (Câu 1,2 hoặc 5,6) và thể 

hiện loại hình nghệ thuật  Đờn ca tài tử qua 1 lớp hoặc 1 đoạn trong 20 bài bản tổ (để 

tránh tình trạng thí sinh ca trùng bài, nên BTC qui định vòng này thí sinh bốc thăm 

chọn các làn hơi: Nam, Bắc, Hạ, Oán, sau đó thí sinh sẽ tự chọn 1 lớp hoặc 1 đoạn 

trong các làn hơi mà thí sinh bốc thăm được)   

 + Vòng Bán kết: Các thí sinh thể hiện đầy đủ bài vọng cổ nhịp 32 với hình 

thức bốc thăm (bài vọng cổ bốc thăm do BTC chọn). 

 + Vòng Chung kết xếp hạng: Mỗi thí sinh thể hiện trích đoạn trong một vở 

cải lương có thời lượng tối đa là 10 phút, trong đó có bài bản, có vọng cổ, phục trang, 

hoá trang phù hợp với vai diễn. Đối với phần thi này, thí sinh được phép mời bạn 

diễn hỗ trợ. 

Bắt đầu từ vòng I, BTC sẽ tổ chức thu hình và phát sóng vào tối thứ sáu hàng 

tuần, phát lại vào sáng thứ bảy mỗi chương trình có thời lượng 60 phút, Hội đồng 

giám khảo đánh giá nhận xét và chọn thí sinh (căn cứ theo số lượng đăng ký của thí 

sinh BTC sẽ quyết định phát bao nhiêu số). 
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Thời gian và địa điểm diễn ra Hội thi: (Dự kiến váo tháng 3/2019) 

 + Vòng I: Tổ chức vào 2 ngày thứ bảy, chủ nhật ... tháng ... năm 2019.      

Địa điểm: Phim trường Đài PT-TH Bạc Liêu. (Thu và phát) 

 + Vòng  II: Sau khi kết thúc phát tất cả các số Vòng I. Căn cứ vào kết quả  

tuyển chọn của HĐGK. BTC sẽ chọn ra 40 thí sinh vào II và tiếp tục thi, thu hình 

Vòng II (thời gian sẽ thông báo sau) 

Địa điểm: Phim trường của Đài. (Thu và phát) 

 + Vòng Bán kết: Sau khi kết thúc phát tất cả các số Vòng II. Căn cứ vào kết 

quả tuyển chọn của HĐGK. BTC sẽ chọn ra 10 thí sinh vào Vòng Bán kết và tiếp tục 

thi, thu hình Vòng Bán kết (thời gian sẽ thông báo sau).  

 Địa điểm: Phim trường của Đài. (Thu và phát) 

 + Vòng Chung kết xếp hạng: Sau khi kết thúc phát tất cả các số Vòng Bán 

kết. Căn cứ vào kết quả tuyển chọn của HĐGK. BTC sẽ chọn ra các thí sinh vào 

Vòng Chung kết xếp hạng và tiếp tục thi, thu hình Vòng Chung kết xếp hạng (thời 

gian sẽ thông báo sau).  

Địa điểm: Phim trường của Đài. (Thu và phát) 

 + Đêm Gala: Tổ chức tại nhà hát Cao Văn Lầu (nhà hát 3 nón lá) có phát 

thanh và truyền hình trực tiếp (thời gian sẽ thông báo sau).  

   4. Cơ cấu giải thưởng: 

   + Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng kèm theo Bằng chứng nhận của BTC và Bằng 

khen của UBND tỉnh; 

 + Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng  kèm theo Bằng chứng nhận của BTC và Bằng 

khen của UBND tỉnh; 

 + Giải ba, trị giá 10 triệu đồng kèm theo Bằng chứng nhận của BTC và Bằng 

khen của UBND tỉnh; 

 + Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm theo Bằng chứng nhận 

của BTC; 

 + Ngoài ra BTC còn trao Giải Triễn vọng, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. 

   5. Thời gian và địa điểm đăng ký: 

Từ ngày ra thông báo đến ngày ... tháng ... năm 2019. 

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Văn nghệ và Giải trí, tầng 3 Đài PT-TH Bạc 

Liêu. Số 410 Đường 23 tháng 8 TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  

ĐT: 07813 824592, gặp Tố Như và Thư Anh. Hoặc truy cập vào địa chỉ 

Website: www.thbl.vn  Khi đi đăng ký dự thi thí sinh mang theo 2 ảnh 4x6, bản phô 

tô giấy CMND.  Lệ phí đăng ký 50.000 đồng. 

                                            GIÁM ĐỐC 

                                                                       

Nơi nhận: 
- Ban giám đốc; 

- Thành viên BTC; 

- Các phòng;                                                                         

- Lưu.                                                                                               LÊ HỮU BUÔL  

                                                                                    TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI        
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