Blind Signal VTNM - GRMN
Tháng Tư 2019, Hanoi/ April 2019, Hanoi
Tháng Chín 2019, Berlin/September 2019, Berlin
Đơn đăng ký/Application form
Đơn đăng ký chỉ dành cho nghệ sĩ Việt Nam/ This Open Call regards Vietnamese artists only
Hạn chót: 15 tháng Một, 2019/ Application deadline: 15th of January, 2019
Đơn đăng ký hoàn chỉnh dưới dạng file PDF vui lòng gửi tới địa chỉ: blindsignalberlin@gmail.com và
whoisundecided@gmail.com/
Completed form + submission PDF to be sent to: blindsignalberlin@gmail.com & whoisundecided@gmail.com
Tên họ/Name(s):
Nghệ danh/ Tên nhóm/Artist/collective name:
Ngày tháng năm sinh/ Date of Birth:
Email:
Số điện thoại/ Phone number:
Địa chỉ/ Address:
Website:
Số điện thoại liên lạc khẩn cấp và thông tin/ Emergency contact person + details:

Vui lòng trình bày các thông tin sau dưới dạng một file PDF duy nhất, k
 hông lớn hơn 8MB, thông tin bao gồm/ Combine into
one PDF document no larger than 8MB the following documents:
1. Tiểu sử ngắn (tối đa 500 từ)/ A short biography (max 500 words)
2. Các kinh nghiệm liên quan đến dự án (Tối đa 1000 từ)/ An outline of past experience or work relevant to the project
(max 1000 words)
3. Các chất liệu/tác phẩm âm thanh và thị giác bạn đang sử dụng/ hoàn thiện trong thời điểm hiện tại. Có thể dẫn đường
link./ Audio/visual material that best describes your current work. This can also be links to online materials
4. Danh sách yêu cầu trang thiết bị. / An outline of the technical requirements
5. Mô tả ngắn về không gian làm việc lý tưởng./ A description of ideal working space
6. Ý tưởng về một tác phẩm bạn muốn cộng tác cùng các nghệ sĩ Berlin./ A proposed collaboration activity/practice
7. CV mới nhất./ Current CV
8. Ảnh cá nhân (sẽ được sử dụng cho mục đích truyền thông)/ Profile picture (to be used for promotional purposes)
9. Người giới thiệu + liên lạc/ Reference person + contact details
10. Bạn có tiểu sử bệnh lý hay nhu cầu y tế đặc biệt gì có thể ảnh hưởng đến thời gian tham gia dự án không?/ Any
medical conditions that may influence your time during the events
11. Bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh thư/ căn cước công dân./ Copy of passport or identity card
Các đơn đăng kí thiếu một trong số các thông tin trên sẽ không được xem xét./ Incomplete or late submissions will not be
considered.
Xin cảm ơn! / Thank you for your submission.

