
 

Trung tâm Sơn Hương Music T I 

C NG HÒA SộC 

Liên hệ: 776 33 77 11 - 728 976 666 

Email: sonhuong_music@yahoo.com.vn 
http://www.youtube.com/trinhthuhuong 

Trụ sở: Đối diện nhà hàng Đông Đô – TTTM SAPA, Praha  

 

- Chuyên phục vụ trọn gói Lễ ăn hỏi, Lễ cưới, Lễ mừng thọ, Sinh 
nhật, Lễ hội gồm Hoa, nh, Phông màn, Dẫn chương trình, Ca 
nh c.  

- Hiện chúng tôi đang mở lớp d y đàn và hát hệ sơ cấp gồm 
những bộ môn sau: 

+ Ngâm thơ – Ca trù:  Giảng viên – Nghệ sĩ ưu tú Vũ Kim Dung 

+ Đàn đáy:    Giảng viên – Trịnh Tuấn Khải 
+ Ghi ta:    Giảng viên – Thiện Hiếu 

+ Keyboard:    Giảng viên – Nam Khánh 

+ Thanh nhạc:   Giảng viên – Thanh Sơn và Thu Hương 

- Đặc biệt chúng tôi có cộng tác với Trung tâm tiếng Việt thuộc TTTM SAPA, 
Praha tuyển chọn các cháu nhỏ từ 7 tới 13 tuổi tham gia câu lạc bộ ca hát với 
tên gọi Câu lạc bộ Sơn ca. Các cháu tham gia câu lạc bộ Sơn ca không phải 
đóng học phí, sinh họat vào 3h30 chiều thứ sáu hàng tuần tại lớp Tiếng Việt - 
TTTM SAPA. 

Những hình ảnh hẠ t đ ng của 

Ban nh c Sơn Hương 

 

  

Kỷ niệm 70 năm quốc khánh Việt Nam Kỷ niệm 70 năm quốc khánh Việt Nam 

mailto:sonhuong_music@yahoo.com.vn
http://www.youtube.com/trinhthuhuong


  

Ngày 8.3.2012 Ngày văn hóa Việt Nam 16.11.2012 

  

Đón phó ch̉ tịch nước Trương M̃ Hoa năm 
2012 

 

Hà nội trái tim h̀ng   Praha 2012 

  

Đêm nhạc thính ph̀ng tr̀nh dĩn các tác ph̉m 
c̉a tác giả H̀ang Thị Kiều Anh  

tại Bratislava 

Chương tr̀nh Lam xưa tại Cộng hoà Séc 

  

Nam Khánh, Thù Linh, Th̀y Dương Hát quan họ 



  

Đại sứ Đ̃ Xuân Đông ṭng hoa ba thế hệ Bà, 
ṃ và con gái biểu dĩn nhân ngày 8.3 

Ca sĩ Thu Hương 

  

Biểu dĩn ca tr̀ Đêm Nhạc Phú Quang tại CH Séc 

  

Kỷ niệm với thầy Kiều Hưng tại Lepzig Tại nhà riêng nhạc sĩ Nguỹn Thiện Đạo nhà 
soạn nhạc thiên tài đực ghi tên vào từ điển 
danh nhân thế giới Le Peitit larousse  năm 

1982 



  

Thi liên hoan hát ru toàn quốc lần thứ nhất tại 
Huế tháng 10 năm 1991 và đọat giải huy 

chương vàng  tiết ṃc hát ru Ca tr̀ 

Tr̀nh dĩn Ca tr̀ tại Pháp nhân kỷ niệm 1000 
năm Thăng long Hà nội 

 

 

 

 

 


