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Danh dự và giải thưởng: Trường trung cấp 
Beaumont thắng cuộc thi nhạc jazz 

Chương trình nhạc jazz của Trường Trung Cấp Beaumont tiếp tục một năm mạnh mẽ với vị trí 
thứ nhất trong Giải Clark College Jazz Festival thường niên lần thứ 57 tại Vancouver, Washington 
vào tháng trước.  

Beaumont được đại diện bởi nhóm Jazz Ambassadors, gồm 20 thành viên được lựa chọn bởi các 
buổi thử giọng. Sau khi đạt hạng hai tại Clark trong hai năm qua, Beaumont đã chiếm vị trí hàng 
đầu, điều đã đạt được một lần khác trong sự kiện này, vào năm 2015. 

“Chúng tôi có một chương trình khá mạnh mẽ trong năm nay,” Cô Cynthia Plank, người điều 
khiển ban nhạc Beaumont năm thứ 17, tuyên bố. 

Cuộc thi Clark gồm các ban nhạc trình diễn 25 phút vào buổi chiều, với ba ban nhạc tiến vào trận 
chung kết buổi tối. Một cuộc bốc thăm đã xác định thứ tự cho các trận chung kết kéo dài 15 
phút, và mặc dù cô Plank nói rằng các ban nhạc thích biểu diễn cuối, Beaumont đã trình diễn 
trước và vẫn giành chiến thắng. 

Ngoài chiến thắng của đội, ba học sinh Beaumont đã giành được chứng chỉ nhạc sĩ xuất sắc cho 
các buổi độc tấu trong các buổi chiều. Veronica Bianco đã được vinh danh cho một màn độc tấu 
sáo alto, Dakarai Dove cho màn độc tấu bộ gõ và Eva Lieberman cho một màn độc tấu 
saxophone. 

Nhóm Jazz Ambassadors là một phần của bộ phận âm nhạc phát triển mạnh tại Beaumont, bao 
gồm một ban nhạc jazz khác đầy đủ với 40 thành viên và hai ban nhạc jazz nhỏ. Cô Plank dẫn 
đầu một nỗ lực gây quỹ bao gồm một buổi hòa nhạc gần đây tại Nhà hát Mission bao gồm sáu 
ban nhạc và nghệ sĩ khách mời Carlton Jackson, một nhạc sĩ địa phương nổi tiếng. 

Việc gây quỹ là một phần quan trọng để có thể mang đến cho tất cả các học sinh cơ hội học nhạc 
tại Beaumont, nơi Hiệu trưởng Harriette Vimegnon là người hỗ trợ mạnh mẽ cho chương trình 
âm nhạc, cô Plank nói. 

“Chúng tôi đặt mục tiêu thúc đẩy một môi trường khuyến khích mọi người cố gắng đến mức cao 
nhất mà họ có thể đạt được, bất kể khả năng tài chính của họ để tham gia,” cô Plank nói. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&q=carlton+jackson+portland
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Beaumont đã thành công tại các cuộc thi khác trong năm nay. Tại Trường Trung Học Skyview ở 
Vancouver, ban nhạc đã giành chiến thắng trong sự kiện đọc bản nhạc, trong đó đòi hỏi các nhạc 
sĩ nhận được một bản nhạc mà họ có năm phút để xem trước khi trình diễn cho các giám khảo. 
Beaumont cũng giành được năm giải thưởng cá nhân tại một cuộc thi tại Đại học Oregon, nơi ba 
nhạc sĩ giành giải thưởng tại Clark được vinh danh cùng với các bạn học Riley Hoffer (alto sax) và 
Luke Chaplain (đàn tăng rung). 
 
Tại sự kiện Clark, ba học sinh của Trường Trung Cấp Robert Gray đã giành được chứng chỉ nhạc 
sĩ xuất sắc: Margot Puller, Peter Platosh và Emma Hayes. Hai nhạc sĩ từ Lincoln, Jack Baker và 
Thomas Tuerff, được công nhận là nhạc sĩ xuất sắc cho phần trung học của sự kiện. 

Lincoln thắng cuộc thi Hiến pháp tiểu bang: Lần thứ 20, Lincoln là đội vô địch Oregon của cuộc 
thi Hiến pháp tiểu bang “We the People”. Lincoln đã giành được danh hiệu vào Ngày 26 Tháng 1 
tại Tòa án Mark O. Hatfield, kết thúc hai năm ngự trị của Grant, đội đứng thứ hai năm này. Cũng 
từ PPS, Franklin đứng thứ tư, và thứ năm là Cleveland. 

Cuộc thi, bắt đầu vào năm 1987, đã được thắng mỗi năm bởi Lincoln hoặc Grant, đội đã thắng 
12 lần. 

Chiến thắng đã giành cho Lincoln một chỗ tranh đua tại cuộc thi quốc gia, được tổ chức từ Ngày 
26-28 Tháng 4 tại Washington, D.C. Lincoln đã giành được chức vô địch quốc gia sáu lần, lần cuối 
cùng vào năm 2016. 

Grant cũng sẽ thi đua tại giải quốc gia. Năm ngoái, đội Generals giành được danh hiệu quốc gia 
lần thứ tư. 

Công việc xây dựng lại Trường Grant thắng giải thưởng: Việc xây dựng lại Trường Trung Học 
Grant đã giành được một giải thưởng cho nỗ lực ngăn chặn hành vi trộm cắp và phá hoại trong 
quá trình xây dựng. Dự án sẽ nhận được Giải thưởng Đối tác từ Chương trình Phòng chống Tội 
phạm Ngành xây dựng ở Tây Bắc Thái Bình Dương tại một buổi lễ tại Câu lạc bộ thể thao 
Multnomah vào Thứ Tư, Ngày 13 Tháng 2. 

Sở học chánh Portland là một trong bảy đối tác của dự án sẽ được công nhận, cùng với Công ty 
Anderson/Colas Construction, Portland Parks & Recreation, Cục Cảnh sát Portland, Văn phòng 
Cộng đồng và Đời sống Dân sự Portland, Safeguard Security and CICP 
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