
Phòng trưng bày của thủ đô Praha  
Trung tâm giáo dục trong Điện Colloredo-Mansfeld

Các buổi workshop mỹ thuật, thuyết giảng giáo dục và chương trình phong phú khác trong 
trung tâm Praha.  

VẼ - HỘI HOẠ • ĐỒ HOẠ • NHIẾP ẢNH • PHIM   
HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ THỬ CÁC HOẠT ĐỘNG  

NGHỆ THUẬT VÀ KỸ THUẬT KHÁC NHAU! 

Chúng tôi tổ chức sự kiện cho tất cả mọi lứa tuổi với giá tượng trưng.
Hoan nghênh đón tiếp các bạn!

Bạn có thể tìm thấy chúng tôi ở đâu?
Edukační centrum GHMP Colloredo-Mansfeldský palác (tầng mặt đất)
Karlova 189/2, 110 00 Praha 1
Toà nhà có lối vào cho xe lăn.



Các hoạt động chính của trung tâm 
giáo dục:
1) Các buổi workshop nghệ thuật cuối tuần cho 

trẻ em – gia đình – cha mẹ trong chế độ thai 
sản - người lớn – người cao tuổi – người 
gặp hoàn cảnh khó khăn.

2) Các buổi mỹ thuật ngoại khoá thứ tư hàng 
tuần cho trẻ em

 ● Đăng ký cho cả kỳ học 
3) Các buổi thuyết giảng chuyên môn dành cho 

người lớn và người cao tuổi
4) Workshop với các nghệ nhân 
5) Các buổi gặp gỡ chuyên môn cho công 

chúng 
Bạn có thể tìm thấy tổng quan các hoạt động 
cập nhật trên trang web của Phòng trưng 
bày của thủ đô Praha tại mục  Doprovodné 
programy: www.ghmp.cz/doprovodne-
programy, hoặc có thể liên hệ phòng giáo dục 
của chúng tôi (thông tin liên hệ phía dưới).

Chúng tôi làm gì trong các hoạt 
động?
Các hoạt động của chúng tôi dành riêng cho 
các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau như phim, 
đồ hoạ, trang phục và mặt nạ, thiết kế ánh 
sáng, nghệ thuật đường phố, v.v. Du khách 
của chúng tôi có thể thử nghiệm một số kỹ 
thuật mỹ thuật trong lĩnh vực vẽ, hội hoạ, đồ 
hoạ, hay nhiếp ảnh.

Vé vào cửa và đăng ký:
Việc tham gia đa số các hoạt động là miễn phí 
hoặc có giá tượng trưng. Có một vài sự kiện 
cần phải đăng ký (online) trước để tham gia.

Bạn không nói được tiếng Séc?
Hiện tại, hầu hết các thông tin của chúng tôi chỉ 
có bằng tiếng Séc hoặc tiếng Anh. Nhưng đừng 
ngần ngại tới gặp chúng tôi – các hoạt động mỹ 
thuật của chúng tôi không đòi hỏi nhiều lời giải 
thích – chúng tôi rất vui lòng hướng dẫn cho 
bạn tất cả và chắc chắn chúng ta có thể giao 
tiếp mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Hỗ trợ và phiên dịch:
Để liên hệ với Phòng trưng bày của thủ đô 
Praha, bạn có thể sử dụng các dịch vụ miễn 
phí của nhân viên giao văn hoá, người sẽ 
vui lòng hỗ trợ bạn trong việc định hướng trong 
phạm vi các hoạt động của phòng trưng bày, 
giúp đỡ bạn với việc đăng ký cũng như làm các 
bước cần thiết khác. Bạn có thể tìm thấy danh 
sách nhân viên liên văn hoá cùng với thông tin 
liên hệ trên trang web của Praha - Metropole 
všech: www.metropolevsech.eu.
Thông tin liên hệ của trung tâm giáo dục 
Phòng trưng bày của thủ đô Praha và các 
đường link hữu ích khác:
Số điện thoại: (+420) 725 811 936,  
(+420) 606 612 987
E-mail: vzdelavani@ghmp.cz,  
edukace@ghmp.cz
Tổng quan các hoạt động cập nhật 
của trung tâm giáo dục: www.ghmp.cz/
doprovodne-programy
Để biết thêm thông tin về các hoạt động 
giáo dục: www.ghmp.cz/edukace/
Trung tâm giáo dục tại Điện Colloredo-
Mansfeld: www.ghmp.cz/edukace/ 
edukacni-centrum/
Web GHMP: www.ghmp.cz

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu hl. m. Prahy na  
podporu integrace cizinců s názvem „Praha – metropole všech 
2022“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Đường nào tiện nhất để đến với chúng tôi?
Bằng tàu điện ngầm A (bến Staroměstská)
Bằng tàu điện nổi số 2, 17, 18 (bến Karlovy lázně/Staroměstská)
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