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L’ESPACE 
 

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHÁP TẠI HÀ NỘI 
 

 

Tọa lạc giữa trung tâm Thủ đô, cách Nhà hát lớn Hà Nội vài bước chân, Trung tâm Văn hóa 

Pháp tại Hà Nội – L’Espace là nơi giao lưu gặp gỡ về ngôn ngữ, văn hóa Pháp và Việt Nam. 

Mỗi tuần, có hơn 1000 học viên đến L’Espace để học tiếng Pháp và hàng trăm lượt khách đến 

đến tham dự các hoạt động của chúng tôi : triển lãm, ca nhạc, hòa nhạc, chiếu phim, hội thảo 

và đọc sách thư viện… 

L’Espace-bộ phận của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam- là một trong  một trong những địa chỉ 

quen thuộc của đời sống văn hóa nghệ thuật Hà Nội. 
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CƠ SỞ VẬT CHẤT 

 Từ 42 Yến Kiêu, Trung tâm Ngôn ngữ và Văn minh Pháp chuyển đến phố Tràng Tiền năm  

2003 và đổi tên thành Trung tâm Văn hóa Pháp, Đại sứ quán Pháp. Khuôn viên của Trung 

tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội được quy hoạch vào năm 2000 từ một tòa nhà 5 tầng với lối kiến 

trúc đẹp mắt vốn trước kia là một nhà in được xây dựng từ đầu thế kỷ XX. 

 

Các phòng ban và dịch vụ của l’Espace : 

 một khán phòng hiện đại được trang bị hệ thống chiếu phim DCP, là nơi diễn ra các 

buổi hòa nhạc, chiếu phim, hội thảo, gặp gỡ-tọa đàm, đọc sách và diễn kịch (gần 300 sự 

kiện mỗi năm) 

 bộ phận đào tạo tiếng Pháp có các chương trình đào tạo đáp ứng mọi nhu cầu của học 

viên, từ trình độ sơ cấp, trung cấp đến nâng cao. Năm 2015 đã đón 3500 học viên ở các lứa 

tuổi khác nhau và trao gần 2300 bằng cho học viên. 

 một không gian Triển lãm dành cho sáng tạo đương đại và giới thiệu các tác phẩm của 

nghệ sĩ Pháp và Việt Nam. Mỗi tháng L’Espace tổ chức một cuộc triển lãm và riêng buổi 

khai mạc  đã thu hút rất nhiều khách thăm quan và báo chí 

 một thư viện đa phương tiện với hơn 26 000 tài liệu đa phương tiện nằm gọn trong 

một không gian thân thiện và đầy đủ tiện nghi. 

 bộ phận CampusFrance chuyên hỗ trợ các bạn sinh viên muốn đi du học tại Pháp. 

Hàng năm Campus France đón tiếp khoảng 3000 người đến tìm hiểu thông tin, tư vấn du 

học và phỏng vấn du học Pháp. 

 phòng nghe nhìn chuyên tổ chức các buổi chiếu Phim Pháp dành cho nhiều đối tượng 

(Mỗi tuần có ít nhất 3 buổi chiếu phim : Phim dành cho thiếu nhi vào chủ nhật (16h), phim 

phụ đề tiếng Anh dành cho những người nước ngoài ở Việt Nam (18h) vào chủ nhật và 

buổi chiếu phim vào tối thứ 6 (20h) 

 phòng « sách và thư tịch và hội thảo» phối hợp các hoạt động liên quan đến dự án xuất 

bản, dịch và quảng bá với nhiều nhà xuất bản uy tín tại Việt Nam. Phòng Sách cũng thường 

xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, hội thảo về những chủ đề được quan tâm trong nhiều lĩnh 

vực.  

 phòng nghệ thuật thị giác chuyên tổ chức các chương trình biểu diễn, ca nhạc hòa 

nhạc, múa, triển lãm của các nghệ sĩ nổi tiếng của Pháp và Việt Nam. Mỗi năm tổ chức 50 

sự kiện lớn nhỏ thu hút rất nhiều người tham gia. 

 phòng dịch thuật và khảo thí chuyên tổ chức các kỳ thi chứng chỉ DELF và DALF và 

cung cấp dịch vụ dịch thuật cho hàng nghìn khách hàng. 

 Một quán cà phê nhà hàng, là nơi bạn có thể tới thưởng thức món ăn vào trước hoặc 

sau mỗi buổi diễn hay chỉ đơn giản là nơi bạn bè gặp mặt nhau !. 

 

Và tất nhiên là một bộ phận hoạt động rất hiệu quả : 

 

 Bộ phận truyền thông tham gia vào thành công của chúng tôi  
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NHỮNG PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CỦA CHÚNG TÔI 
 

 
 

 

Thành công về chất lượng và hình ảnh của l’Espace nhờ vào nỗ lực trong những hoạt động 

của mình, đồng thời cũng nhờ vào nỗ lực truyền thông trên mọi phương tiện của chúng tôi :  

 

- Hai trang Web : http://www.institutfrancais-vietnam.com/ (trang Web chính thức) và 

http://www.phap.fr/ (trang tạp chí),  

- Facebook   

- Rất nhiều ấn phẩm mỗi năm : Tờ rơi, Standy, Kakémono, backdrop... 

- Và đặc biệt là quyển chương trình bốn tháng  

L’Espace xuất bản cuốn chương trình 3 lần mỗi năm. Được thiết kế để công chúng có thể nắm 

bắt được thông tin nhanh nhất và theo chủ đề (nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật thị giác, chiếu 

phim, hội thảo…) cho phép người đọc có thể tìm hiểu rõ hơn thông tin sự kiện mà mình quan 

tâm trong bốn tháng.  

Chúng tôi coi cuốn chương trình là công cụ thực sự hiệu quả và rất được công chúng mong 

chờ mỗi lần xuất bản. 

Chúng tôi in 5000 cuốn trong mỗi lần xuất bản. Chúng tôi phát cuốn chương trình tại 

L’Espace cho những công chúng quen thuộc của chúng tôi và gửi tới khoảng 70 trường đại 

học, cao đẳng, trung học phổ thông, cơ sở, các đại sứ quán, tổ chức Pháp ngữ, Hội hữu nghị 

và các cửa hàng và văn phòng đối tác của chúng tôi.  

 

CÔNG CHÚNG CỦA CHÚNG TÔI 

Những hoạt động do l’Espace tổ chức luôn thu hút được đông đảo người tham gia, từ người 

cao tuổi đến thiếu nhi, từ người Việt Nam đến người nước ngoài, nhưng đông nhất là những 

người thuộc tầng lớp khá giả và ở độ tuổi 25-35 tuổi. Chúng tôi cũng đón tiếp rất nhiều nhà 

báo đến tác nghiệp : báo viết, đài, và truyền hình…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutfrancais-vietnam.com/
http://www.phap.fr/
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MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH VÀ BÁO CHÍ 
 

 

 
 

Thứ trưởng Bộ quốc phòng Việt Nam đến thăm và trả lời phỏng vấn tại buổi khai 

mạc triển lãm « Phóng viên chiến trường » tại L’Espace 
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Nhà báo, nhiếp ảnh gia Michel Blanchard trả lời phỏng vấn tại triển lãm của ông 

«  Việt Nam những năm 80 » tại L’Espace 

 

 
 

Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đến thăm triển lãm 

«  Việt Nam những năm 80 » tại L’Espace 
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Nguyên thứ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo trả lời phỏng vấn tại triển lãm 

« Trái đất trong tay em » 

 

 
 

Học sinh Hà Nội tại buổi giao lưu trong Thư viện 
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Gặp gỡ với hai giải thưởng Fiels 2010 :  

Giáo sư Ngô Bảo Châu và giáo sư Cedric Villani tại L’Espace 

 

 
 

Tọa đàm về cuốn sách Một mình ở Châu Âu  trong hội trường L’Espace 
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Buổi hòa nhạc của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam tại l’Espace 

 

 

 
 

Buổi ra mắt phim  Atérix tại l’Espace 
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Ngày hội mở cửa tại l’Espace 

 

 

 

 
 

Triển lãm du học Pháp 
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Mỗi sự kiện l’Espace tổ chức thu hút số lượng lớn báo chí quan tâm.  
 

Chúng tôi lấy ví dụ một chương trình biểu diễn nhạc truyền thống của Việt Nam đã thu hút rất 

nhiều báo đài, truyền hình, trang mạng uy tín. Chúng tôi xin gửi một số đường link về sự kiện 

này để quý vị tham khảo.  

 

1. http://www.nhandan.com.vn/vanhoa/nghe-doc-xem/item/25317002-chuong-trinh-am-nhac-

dan-toc-tieng-truc-tieng-to.html 

2. http://vov.vn/van-hoa/am-nhac/dem-nhac-tieng-truc-tieng-to-ton-vinh-am-nhac-truyen-

thong-376899.vov 

3. http://hanoitv.vn/Van-hoa-Ha-Noi/Khong-gian-van-hoa-doc-dao-trong-Tieng-truc-tieng-

to/47296.htv 

4. http://musicshow.vn/events/chuong-trinh-ca-tru-cheo-chau-van-hat-xam-tieng-truc-tieng-

to_e1440 

5. http://www.tienphong.vn/van-nghe/tieng-truc-tieng-to-hay-cu-nghe-xem-da-809223.tpo 

6. http://baotintuc.vn/van-hoa/tieng-truc-tieng-to-tro-ve-dong-nhac-truyen-thong-

20150102141501361.htm 

7. http://cand.com.vn/van-hoa/Hanh-trinh-tim-lai-tieng-to-cua-mot-nghe-si-nhan-dan-337872/ 

8. http://www.baoangiang.com.vn/Du-lich/Van-hoa-su-kien/em-nhac-Tieng-truc-tieng-to-ton-

vinh-am-nhac-truyen-thong.html 

9. http://hoinhacsi.org/?q=taxonomy/term/1/2379 

10. http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/van-hoa-the-thao-giai-tri/bon-dong-co-nhac-

viet-nam-hoi-tu-trong-tieng-truc-tieng-to/339708.html 

11. http://www.vietnamplus.vn/tieng-truc-tieng-to-loi-moi-vao-cuoc-vien-du-ve-mien-co-

nhac/299670.vnp 

12. http://cucnghethuatbieudien.gov.vn/articledetail.aspx?articleid=1224&sitepageid=539 

13. http://www.ktdt.vn/van-hoa/tin-tuc/2015/01/81029758/tieng-truc-tieng-to-hoi-tu-co-nhac-

viet/ 

14. http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/733585/cuoc-vien-du-qua-muoi-the-ky-am-

nhac- 

15. http://thanglong.chinhphu.vn/Home/Khong-gian-co-nhac-cua-Tieng-truc-tieng-

to/20151/12619.vgp 

16. http://vovgiaothong.vn/van-hoa/khi-tieng-long-tro-lai-cung-%E2%80%9Ctieng-tructieng-

to%E2%80%9D/30966 

17. 

http://cinet.vn/articledetail.aspx?articleid=22495&sitepageid=541#sthash.i7Mg3fVM.dpbs 

18. http://maskonline.vn/20150104055723944p0c1009/dem-nhac-co-viet-nam-tieng-truc-

tieng-to.htm 

19. http://www.baomoi.com/Tieng-truc-tieng-to-hoi-tu-co-nhac-Viet/c/15685196.epi 

20. http://vovworld.vn/vi-VN/Van-hoa-Xa-hoi-Doi-song/Dem-nhac-Tieng-truc-tieng-to-am-

thanh-ba-mien-hoa-quyen/305457.vov 

21. http://www.vntravellive.com/news/dem-nhac-tieng-truc-tieng-to-lan-dau-ra-mat-khan-gia-

ha-noi-9046.html 

22. http://www.tuyengiao.vn/Home/vanhoavannghe/71958/Tieng-truc-tieng-to-Loi-moi-vao-

cuoc-vien-du-ve-mien-co-nhac 

23. http://baophutho.vn/van-hoa/201501/tieng-truc-tieng-to-loi-moi-vao-cuoc-vien-du-ve-

mien-co-nhac-2386700/ 

24. http://hiec.org.vn/chuong-trinh-tieng-truc-tieng-to-9171.html 

25. http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1060807 

26. http://en.vietcraft.com.vn/tieng-truc-tieng-to-cuoc-vien-du-qua-10-the-ky/a731623.html 

http://www.nhandan.com.vn/vanhoa/nghe-doc-xem/item/25317002-chuong-trinh-am-nhac-dan-toc-tieng-truc-tieng-to.html
http://www.nhandan.com.vn/vanhoa/nghe-doc-xem/item/25317002-chuong-trinh-am-nhac-dan-toc-tieng-truc-tieng-to.html
http://vov.vn/van-hoa/am-nhac/dem-nhac-tieng-truc-tieng-to-ton-vinh-am-nhac-truyen-thong-376899.vov
http://vov.vn/van-hoa/am-nhac/dem-nhac-tieng-truc-tieng-to-ton-vinh-am-nhac-truyen-thong-376899.vov
http://hanoitv.vn/Van-hoa-Ha-Noi/Khong-gian-van-hoa-doc-dao-trong-Tieng-truc-tieng-to/47296.htv
http://hanoitv.vn/Van-hoa-Ha-Noi/Khong-gian-van-hoa-doc-dao-trong-Tieng-truc-tieng-to/47296.htv
http://musicshow.vn/events/chuong-trinh-ca-tru-cheo-chau-van-hat-xam-tieng-truc-tieng-to_e1440
http://musicshow.vn/events/chuong-trinh-ca-tru-cheo-chau-van-hat-xam-tieng-truc-tieng-to_e1440
http://www.tienphong.vn/van-nghe/tieng-truc-tieng-to-hay-cu-nghe-xem-da-809223.tpo
http://www.tienphong.vn/van-nghe/tieng-truc-tieng-to-hay-cu-nghe-xem-da-809223.tpo
http://baotintuc.vn/van-hoa/tieng-truc-tieng-to-tro-ve-dong-nhac-truyen-thong-20150102141501361.htm
http://baotintuc.vn/van-hoa/tieng-truc-tieng-to-tro-ve-dong-nhac-truyen-thong-20150102141501361.htm
http://cand.com.vn/van-hoa/Hanh-trinh-tim-lai-tieng-to-cua-mot-nghe-si-nhan-dan-337872/
http://cand.com.vn/van-hoa/Hanh-trinh-tim-lai-tieng-to-cua-mot-nghe-si-nhan-dan-337872/
http://www.baoangiang.com.vn/Du-lich/Van-hoa-su-kien/em-nhac-Tieng-truc-tieng-to-ton-vinh-am-nhac-truyen-thong.html
http://www.baoangiang.com.vn/Du-lich/Van-hoa-su-kien/em-nhac-Tieng-truc-tieng-to-ton-vinh-am-nhac-truyen-thong.html
http://hoinhacsi.org/?q=taxonomy/term/1/2379
http://hoinhacsi.org/?q=taxonomy/term/1/2379
http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/van-hoa-the-thao-giai-tri/bon-dong-co-nhac-viet-nam-hoi-tu-trong-tieng-truc-tieng-to/339708.html
http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/van-hoa-the-thao-giai-tri/bon-dong-co-nhac-viet-nam-hoi-tu-trong-tieng-truc-tieng-to/339708.html
http://www.vietnamplus.vn/tieng-truc-tieng-to-loi-moi-vao-cuoc-vien-du-ve-mien-co-nhac/299670.vnp
http://www.vietnamplus.vn/tieng-truc-tieng-to-loi-moi-vao-cuoc-vien-du-ve-mien-co-nhac/299670.vnp
http://cucnghethuatbieudien.gov.vn/articledetail.aspx?articleid=1224&sitepageid=539
http://cucnghethuatbieudien.gov.vn/articledetail.aspx?articleid=1224&sitepageid=539
http://www.ktdt.vn/van-hoa/tin-tuc/2015/01/81029758/tieng-truc-tieng-to-hoi-tu-co-nhac-viet/
http://www.ktdt.vn/van-hoa/tin-tuc/2015/01/81029758/tieng-truc-tieng-to-hoi-tu-co-nhac-viet/
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/733585/cuoc-vien-du-qua-muoi-the-ky-am-nhac-
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/733585/cuoc-vien-du-qua-muoi-the-ky-am-nhac-
http://thanglong.chinhphu.vn/Home/Khong-gian-co-nhac-cua-Tieng-truc-tieng-to/20151/12619.vgp
http://thanglong.chinhphu.vn/Home/Khong-gian-co-nhac-cua-Tieng-truc-tieng-to/20151/12619.vgp
http://vovgiaothong.vn/van-hoa/khi-tieng-long-tro-lai-cung-%E2%80%9Ctieng-tructieng-to%E2%80%9D/30966
http://vovgiaothong.vn/van-hoa/khi-tieng-long-tro-lai-cung-%E2%80%9Ctieng-tructieng-to%E2%80%9D/30966
http://cinet.vn/articledetail.aspx?articleid=22495&sitepageid=541#sthash.i7Mg3fVM.dpbs
http://cinet.vn/articledetail.aspx?articleid=22495&sitepageid=541#sthash.i7Mg3fVM.dpbs
http://maskonline.vn/20150104055723944p0c1009/dem-nhac-co-viet-nam-tieng-truc-tieng-to.htm
http://maskonline.vn/20150104055723944p0c1009/dem-nhac-co-viet-nam-tieng-truc-tieng-to.htm
http://www.baomoi.com/Tieng-truc-tieng-to-hoi-tu-co-nhac-Viet/c/15685196.epi
http://www.baomoi.com/Tieng-truc-tieng-to-hoi-tu-co-nhac-Viet/c/15685196.epi
http://vovworld.vn/vi-VN/Van-hoa-Xa-hoi-Doi-song/Dem-nhac-Tieng-truc-tieng-to-am-thanh-ba-mien-hoa-quyen/305457.vov
http://vovworld.vn/vi-VN/Van-hoa-Xa-hoi-Doi-song/Dem-nhac-Tieng-truc-tieng-to-am-thanh-ba-mien-hoa-quyen/305457.vov
http://www.vntravellive.com/news/dem-nhac-tieng-truc-tieng-to-lan-dau-ra-mat-khan-gia-ha-noi-9046.html
http://www.vntravellive.com/news/dem-nhac-tieng-truc-tieng-to-lan-dau-ra-mat-khan-gia-ha-noi-9046.html
http://www.tuyengiao.vn/Home/vanhoavannghe/71958/Tieng-truc-tieng-to-Loi-moi-vao-cuoc-vien-du-ve-mien-co-nhac
http://www.tuyengiao.vn/Home/vanhoavannghe/71958/Tieng-truc-tieng-to-Loi-moi-vao-cuoc-vien-du-ve-mien-co-nhac
http://baophutho.vn/van-hoa/201501/tieng-truc-tieng-to-loi-moi-vao-cuoc-vien-du-ve-mien-co-nhac-2386700/
http://baophutho.vn/van-hoa/201501/tieng-truc-tieng-to-loi-moi-vao-cuoc-vien-du-ve-mien-co-nhac-2386700/
http://hiec.org.vn/chuong-trinh-tieng-truc-tieng-to-9171.html
http://hiec.org.vn/chuong-trinh-tieng-truc-tieng-to-9171.html
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1060807
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1060807
http://en.vietcraft.com.vn/tieng-truc-tieng-to-cuoc-vien-du-qua-10-the-ky/a731623.html
http://en.vietcraft.com.vn/tieng-truc-tieng-to-cuoc-vien-du-qua-10-the-ky/a731623.html
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