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KWN 2021
CHÍNH THỨC

QUAY TRỞ
LẠI!!!

Qua Ống Kính Trẻ Thơ KWN2021 – một trong những
hoạt động ngoại khóa được mong đợi nhất mùa hè
này - chính thức được khai mạc ngày 3/7/2021, với sự
tham gia của 15 nhóm làm phim trong độ tuổi từ 10
đến 18, các thầy cô, các bậc phụ huynh và giảng viên
chuyên môn.

Trước diễn biến của đại dịch Covid-19, KWN 2021
được diễn ra trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn cho
các nhóm làm phim và tuân thủ quy định phòng
chống dịch của chính phủ. Tuy nhiên, điều đó không
khiến cho các nhóm làm phim cảm thấy chán nản mà
ngược lại, tinh thần học tập hăng say vẫn luôn được
lan tỏa trong suốt chương trình đào tạo làm phim.

Dịch bệnh thì “kệ” dịch
bệnh, KWN 2021 vẫn trở lại

và “lợi hại hơn xưa” với
cách tiếp cận 

HOÀN TOÀN MỚI: 
Lần đầu tiên, KWN được
thực hiện trên nền tảng

trực tuyến  
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Khóa học xem và phân
tích phim online

 
Hiểu về câu chuyện,  hình

ảnh,  âm thanh và thiết
kế mỹ thuật của bộ phim

Giao lưu cùng diễn viên
Tú Oanh (Hương vị  t ình

thân)
 

Sự nghiệp diễn xuất của Tú
Oanh và bài  học thực t iễn

cho các nhóm làm phim

Chương tr ình chiếu
phim trên Youtube

 
Chiếu loạt phim hoạt

hình Việt Nam qua
các thời  kỳ

CÓ GÌ "HOT" 
TẠI 

KWN 2021?

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Các nhóm làm phim từ các trường tiểu
học, THCS và THPT trên địa bàn Hà Nội
cùng tham gia khóa học làm phim chuyên
nghiệp do Panasonic Việt Nam tổ chức từ
5-17/7, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Trung
tâm hỗ trợ Phát triển tài năng Điện ảnh
(TPD).

Khóa học cung cấp cho các học sinh góc
nhìn toàn diện về nghệ thuật điện ảnh,
cách thức quay phim bằng cách sử dụng
máy ảnh, máy quay và phương pháp sáng
tạo nội dung hấp dẫn đến người xem.

HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ
(TỪ 23/7/2021)



SỰ KIỆN MỚI NHẤT!!
W O R K S H O P :  H À N H  T R Ì N H  C Ủ A  R Á C  T H Ả I  N H Ự A

Thời gian tổ chức
7/8/2021

Số lượng tham gia
52

Đơn vị thực hiện
Panasonic Risupia

Vietnam

Thực trạng rác thải nhựa tại Việt Nam 

Phân biệt các loại nhựa

Tác động của vi nhựa đến
môi trường biển

Đố vui hấp dẫn về rác thải nhựa 

NỘI DUNG WORKSHOP
CÓ GÌ THÚ VỊ?
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WORKSHOP (DỰ KIẾN):  
KỸ NĂNG SÁNG TẠO
NỘI DUNG 

Thời gian: 14/8/2021
Thực hiện: STV- CLB Truyền hình
sinh viên, Học viện Báo chí và
Tuyên truyền

WORKSHOP (DỰ KIẾN):
VẬN DỤNG KỸ NĂNG MỀM
TRONG QUÁ TRÌNH LÀM
PHIM VÀ CUỘC SỐNG
HÀNG NGÀY

Thời gian: 21/8/2021
Thực hiên: Bộ phận Đào tạo Nhân
sự của Panasonic Việt Nam 

Thông tin chi tiết:
Facebook: Panasonic Risupia Vietnam
Website toàn cầu: Truy cập tại đây

 

CÙNG CHỜ ĐÓN!!!
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https://www.panasonic.com/global/corporate/kwn.html

