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Học sinh Oakkey Green thiết kế áp phích quảng cáo 
cho PDX Jazz Festival  
Tác phẩm nghệ thuật của Edith Crever, một học sinh lớp bảy của Trường Trung học cấp hai 
Ockley Green, sẽ là tờ quảng cáo cho PDX Jazz Festival sau khi em thắng cuộc thi thiết kế. 

Thiết kế của Edith đã được chọn từ 240 người vào bán kết sáng tạo bức tranh 12 inch vuông cho 
hình bìa album. Những tác phẩm này được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Portland vào ngày 
13 tháng 2 và được đánh giá bởi 150 giám khảo được mời, những người này được yêu cầu chọn 
một trong năm người đứng đầu. 

Tác phẩm của Edith đã trở thành một tấm poster kỷ niệm phân phối cho các thành viên của PDX 
Jazz có mức đóng góp tối thiểu.  PDX Jazz Festival diễn ra ngày 15-25 tháng hai. 

Một số học sinh khác của Sở Học Chánh Portland nhận được giải vinh dự, bao gồm bốn học sinh 
trung học được vinh danh (từ Franklin và Lincoln), ba học sinh trường trung học cấp hai từ da 
Vinci và một học sinh tiểu học từ Woodlawn. Xem các tác phẩm giải vinh dự (See the honorable 
mention works) 

Tác phẩm của Edith và những người được giải vinh dự sẽ được triển lãm trong suốt tháng còn lại 
tại City Target ở trung tâm thành phố, 939 SW Morrison St. 

Cuộc thi này là một phần của chương trình Jazz in the School nhằm giới thiệu các học sinh trong 
khu vực Portland đến hình thể  âm nhạc Mỹ. Các trường PPS tham gia là Boise-Eliot / Humboldt, 
Woodlawn, Ockley Green, Lane, Da Vinci, Franklin và Lincoln. 

 

 

http://pdxjazz.com/pdx-jazz-festival/
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/50/2018JITSWinners.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/50/2018JITSWinners.pdf

