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Báo cáo nghệ thuật: Học sinh năm thứ hai Trường 
Trung Học Franklin thắng giải thi áp phích Portland 
Jazz Festival 

Học sinh năm thứ  hai Trường Trung Học Franklin, Sophia Nguyễn, đã thắng trong cuộc thi 
poster PDX Jazz thường niên và tác phẩm của em sẽ được sử dụng làm tài liệu quảng cáo cho lễ 
hội năm 2020. 

Em Sophia và các học sinh khác từ khu vực Portland được yêu cầu sáng tác một tác phẩm nghệ 
thuật 12 inch vuông, có nghĩa là tái tạo một bìa album. Không giống như các năm trước, khi tác 
phẩm của người thắng giải sẽ được sử dụng làm poster quảng cáo của năm đó, PDX Jazz Festival 
sẽ nhắm mục tiêu đến năm 2020 để có thêm thời gian phô trương tác phẩm của Sophia ở những 
nơi khác trong cuộc thi. 

Cuộc thi là một phần của chương trình Jazz in the Schools giới thiệu các học sinh trong khu vực 
Portland đến với hình thức âm nhạc Mỹ. 

Năm ngoái, Edith Crever, khi đó là học sinh lớp 7 tại Trường Trung Cấp Ockley Green, đã thắng 
cuộc thi áp phích (won the poster contest). 

HEART of Portland: Phiên bản trình diễn nghệ thuật thường niên PPS năm 2019 sẽ khởi động 
vào Thứ Ba Ngày 16 Tháng 4, với một buổi tiếp tân tại Bảo tàng Nghệ thuật Portland. Buổi tiếp 
tân bắt đầu hai tuần trưng bày và biểu diễn sẽ bao gồm một cuộc triển lãm 150 tác phẩm nghệ 
thuật thị giác của các học sinh và chương trình biểu diễn nghệ thuật từ các trường trong mỗi khu 
vực. 

HEART of Portland, sẽ được tổ chức vào năm thứ năm, là nơi trưng bày và trình diễn rất nhiều 
nghệ thuật thị giác và nghệ thuật biểu diễn trong PPS, được tài trợ bởi Thuế Arts Education and 
Access Income Tax, còn được gọi là Thuế Nghệ thuật Portland. 

Các học sinh Trường Grant tại Trung tâm Nikkei: Các học sinh từ chương trình truyền thông kỹ 
thuật số của Trường Trung Học Grant sẽ trình bày các logo được tái tạo từ các nhóm người Mỹ 
gốc Nhật từ Portland trong cuộc triển lãm hai tháng tại Trung tâm Oregon Nikkei Center (121 
NW 2nd Ave.), phục vụ như viện bảo tàng lịch sử người Mỹ gốc Nhật của Portland. Các học sinh 
làm lại các logo trong quá khứ từ các doanh nghiệp, đội thể thao và các tổ chức khác của Phố 
Nhật Portland. 

Để khởi động cuộc triển lãm, trung tâm sẽ tổ chức buổi tiếp tân Ngày Thứ Năm đầu tiên vào 
Ngày 7 Tháng 3, từ 3-6 giờ chiều, sau đó là buổi tiếp tân cho những người bạn của Oregon Nikkei 
Endowment và các thành viên gia đình Trường Grant vào Thứ Bảy, Ngày 9 Tháng 3, từ 3:30-5: 30 
giờ chiều.  Các người đến thăm sẽ có thể xem triển lãm cho đến Ngày 5 Tháng 5 

https://pdxjazz.com/education/jazz-in-the-schools/
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=123673&PageID=1
https://www.portlandoregon.gov/revenue/60076
https://www.portlandoregon.gov/revenue/60076
http://www.oregonnikkei.org/
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