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 Nhân viên WCA đón Đoàn tại sân bay Melbourne.
Tham quan thủ phủ Melbourne. Tiệc trưa BBQ.

 
Học sinh gặp gỡ và làm quen với gia đình bản xứ, trải nghiệm văn hóa Úc.

 

 Musical Theatre: Chủ đề, Nội dung, Ý tưởng
Khởi động, luyện âm và học vũ đạo.
Tập viết kịch bản và dàn dựng nội dung. Làm quen với các cuộc hội thoại theo kịch bản.

Biên Tập Nhạc & Dàn Dựng
Tập hát theo đúng quy chuẩn của nhạc kịch, tập kịch. 
Giới thiệu chương trình.Giúp học sinh hình dung về lộ trình học tập và việc trình diễn cuối
khóa học. 

 

 Musical Theatre: Chủ đề, Nội dung, Ý tưởng
Khởi động, luyện âm và học vũ đạo.
Tập viết kịch bản và dàn dựng nội dung. Tập hội thoại theo kịch bản.

Biên Tập Nhạc & Dàn Dựng
Tập dàn dựng vũ đạo. 
Luyện diễn nhạc kịch, vận dụng linh hoạt các câu thoại, thể hiện khả năng sáng tạo khi
chuyển hóa những thông điệp.

 

 Musical Theatre: Chủ đề, Nội dung, Ý tưởng
Khởi động, luyện âm và học vũ đạo.
Tập viết kịch bản và dàn dựng nội dung. Tập hội thoại theo kịch bản.

Rock & Roll
Xem bộ phim nhạc kịch cổ điển trên màn ảnh rộng tại nhà hát Cameo. 
Tham gia lớp học vũ điệu Rock n Roll sôi động.

 

 Musical Theatre: Chủ đề, Nội dung, Ý tưởng
Khởi động, luyện âm và học vũ đạo.
Tập viết kịch bản và dàn dựng nội dung. Tập hội thoại theo kịch bản.

Cinema & Local Show
Xem nhạc kịch cổ điển trên màn ảnh rộng tại nhà hát Cameo. 
Thưởng thức màn trình diễn của các học sinh bản xứ hoặc các nghệ sĩ nghiệp dư (Tùy vào
lịch diễn trùng với lịch trình của đoàn). 

 

 Musical Theatre: Chủ đề, Nội dung, Ý tưởng
Khởi động, luyện âm và học vũ đạo.
Tập viết kịch bản và dàn dựng nội dung. Tập hội thoại theo kịch bản.

Technical Theatre
Tham quan hậu trường sân khấu của một nhà hát lớn chuẩn Quốc tế của Melbourne. Tìm
hiểu cách thiết kế bài trí bố cục, hòa mình vào không khí hoành tráng của nhà hát, tham
quan các bộ phục trang và đạo cụ biểu diễn.

 

 Great Ocean Road
Chiêm ngưỡng cung đường Great Ocean Road hoang sơ & tráng lệ, bãi biển Anglesea, khám
phá hệ sinh thái đa dạng của rừng mưa nhiệt đới thuộc công viên Quốc gia Great Otway. Hoà
mình với môi trường sống tự nhiên của các loài vẹt quý hiếm và gấu túi Koala.

The 12 Apostles
Tham quan The 12 Apostles nổi tiếng. Chiêm ngưỡng sự tráng lệ của các quần đảo và hang
động bị lãng quên. Chiêm ngưỡng vũ điệu ánh sáng của côn trùng trong khu rừng nhiệt đới
dưới bầu trời đầy sao.
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Ghi chú: Lịch trình là bảng hướng dẫn và có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố khách quan, điều kiện ngoại cảnh...

2 TUẦN HOMESTAY



AU6
LỊCH TRÌNH

 

 Great Ocean Road day 2
Khám phá Hẻm núi Loch Ard, địa danh góp phần làm tăng vẻ đẹp kỳ vĩ cho Great Ocean
Road. 
Tiệc trưa BBQ với một số trò chơi vận động (tùy thuộc vào thời tiết). Ngắm hoàng hôn trên
cung đường Great Ocean Road huyền thoại. Về lại Melbourne Central và tự do khám phá.

 

 Musical Theatre: Chủ đề, Nội dung, Ý tưởng
Khởi động, luyện âm và học vũ đạo. Tập viết kịch bản và dàn dựng nội dung. Tập hội thoại
theo kịch bản.

Creative Drama
Tập dàn dựng vũ đạo. Tập biểu diễn nhạc kịch, vận dụng linh hoạt các câu thoại, thể hiện
khả năng sáng tạo khi chuyển hóa những thông điệp.

 

 Musical Theatre: Chủ đề, Nội dung, Ý tưởng
Khởi động, luyện âm và học vũ đạo. Tập viết kịch bản và dàn dựng nội dung. Tập hội thoại
theo kịch bản.

Premium Show
Tập hát và tập vũ đạo. 
Trải nghiệm show nhạc kịch sôi động, hoành tráng và đầy ấn tượng tại sân khấu lớn
Melbourne. Show diễn là tiền đề truyền cảm hứng sáng tạo cho những tác phẩm mới ra đời.

 

 Chuyến tàu ngược thời gian Puffing Billy
Tận hưởng hành trình tuyệt diệu xuyên những qua cánh rừng dương sỉ cổ thụ, những cánh
đồng hoa, làng mạc, dãy núi Dandenong...trên chuyến tàu hỏa hơi nước cổ Puffing Billy.
Tham quan nhà hát địa phương, tìm hiểu về lịch sử của nhà hát, hậu trường sân khấu, ánh
sáng và các hiệu ứng, kỹ xảo.

Biên Tập Nhạc Kịch 
Tập hát và tập vũ đạo, kết hợp biểu diễn nhạc kịch, vận dụng linh hoạt các câu thoại, thể
hiện khả năng sáng tạo khi chuyển hóa những thông điệp.

 

 Biên Tập Nhạc Kịch
Khởi động, luyện âm và học vũ đạo. Tập viết kịch bản và dàn dựng nội dung, hội thoại theo
kịch bản.

Tổng Duyệt Chương Trình 
Luyện diễn tập cho bài cuối khóa.

 

 Biểu Diễn Chính Thức
Trình diễn nhạc kịch Cabaret: một loại hình trải nghiệm đỉnh cao của giới thượng lưu, là
hình thức giải trí với âm nhạc, trình diễn kết hợp cùng ẩm thực. Tất cả được dẫn dắt bởi
một câu chuyện hoặc chủ đề xuyên suốt mỗi show. 
Bài phát biểu của Hiệu trưởng: nhìn lại chặng đường qua, đánh giá cao những nỗ lực của
các em. Ghi nhận và chúc mừng các em đã hoàn thành màn trình diễn nhạc kịch độc đáo.

Tiệc Buffet tối

 

 

Tạm biệt Melbourne và trở về Việt Nam
 

Ghi chú: Lịch trình là bảng hướng dẫn và có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố khách quan, điều kiện ngoại cảnh...
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Nhạc kịch
Nhảy: jazz, nhảy thiết hải (tap dance), Latin, múa đương đại.
Luyện âm và cách quãng âm điệu.
Kỹ năng dàn dựng chương trình, sân khấu và hậu trường.

Giảng viên có chuyên môn cao trong các lĩnh
vực:

Melbourne University.

Độ tuổi tham gia: 13 -17
Địa điểm học tập: 

Chương trình học nhạc kịch Anh ngữ.
Tham gia những hoạt động ngoại khóa và
du lịch tại Úc. 
Chứng nhận hoàn tất khóa học từ  WCA.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP

Học tập và tham quan theo lịch của chương trình.
Ăn & ở tại Gia đình bản xứ.
Quản lý và chăm sóc 24/7 của Giáo viên WCA. 

Bao gồm:
HỌC PHÍ

Được tặng bản ghi hình bài biểu diễn của chính mình hoặc đường link để truy cập.
Cơ hội tham gia ít nhất một lớp học nhảy hoặc lớp nhạc kịch cùng học sinh bản xứ.
Chiêm ngưỡng tiết mục trình diễn đặc sắc của học sinh bản xứ hoặc nghệ sĩ nghiệp dư.
Được trải nghiệm toàn bộ một buổi trình diễn nhạc kịch lớn.
Tham gia các buổi học nhạc kịch gần 30 giờ được dẫn dắt bởi các nhà hướng dẫn có
chuyên môn và kinh nghiệm trong ngành.
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