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Live Music Stage
Các ban nhạc biểu diễn
Dengue Fever (USA)
Queen Sea Big Shark (China)
Up Dharma Down (Philippines)
Molice (Japan)
Ngu Cung (Việt Nam)
Red Bantoo (Australia)
Recycle (Việt Nam)
Charly B (France)
MC Kim (Việt Nam)
Big Toe (Việt Nam) 

DJ Stage Sân khấu DJ
Spikey Tee (Australia)
Tri Minh (Việt Nam)
DJ Jase (Australia and HCMC)
Vu Nhat Tan (Việt Nam)
DJ Polo (France)
CAMA Sound System (Hà Nội)
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Hà Nội, Việt Nam

   TICKETS GO ON SALE APRIL 25TH
V É  B Á N  T Ừ  N G ÀY  2 5 / 4  

2 0 0 . 0 0 0  V N D  A D VA N C E  /  Đ ẶT  T R Ư Ớ C

3 0 0 . 0 0 0  V N D  D AY  O F  S H O W  /  M U A  TẠ I  C Ử A

1 5 0 . 0 0 0  V N D  W I T H  S T U D E N T  I D  /  V Ớ I  T H Ẻ  S I N H  V I Ê N T
IC

K
E

T
S

D
es

ig
ne

d 
by

 L
ot

us
 H

an
oi

 : 
w

w
w

.lo
tu

sh
an

oi
.c

om
.v

n

PRESENTED BY:

The o�cial music TV station 
of CAMA Festival 2010
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dance4life is a dynamic international initiative, which ac-
tively involves and empowers young people all around 
the world to push back the spread of HIV and AIDS and 
the stigma and taboos that surround it. Young people re-
ceive the information and tools needed to make healthy 
choices for themselves and lead others in doing so.  

Inspiration. Empowerment. Action. 
These make dance4life a unique approach to 

stop HIV worldwide. 

Reaching almost 500,000 youth in 
25 countries since its start in 2004, 
dance4life is the only international 
organization that initiates and co-
ordinates a global movement for 

youth to take action and stop the 
threat of HIV and AIDS. 

dance4life Vietnam has to date reached out to over 
9,000 in-school youth with information, skills and tools 
to become actively involved in pushing back HIV and 
AIDS. This year we will reach around 6,400 students from 
Hanoi to Da Nang to HCMC, inspiring a national network 
of agents of change.  

Nhảy múa vì cuộc sống là một sáng kiến quốc tế năng 
động, gắn kết các bạn trẻ trên toàn thế giới và trao cho họ 
quyền để cùng nhau đẩy lùi. Thông qua dự án, các bạn trẻ 
được dạy các kĩ năng sống quan trọng để bảo vệ bản thân. 
Hơn nữa, bằng việc sử dụng âm nhạc, điệu nhảy và thần 
tượng của giới trẻ, dự án sẽ truyền cảm hứng để các bạn 
thực sự hành động, gắn kết với dự án và trở thành một tác 
nhân thay đổi. Tác nhân thay đổi là các bạn thanh niên có 
đóng góp tích cực đẩy lùi HIV và AIDS trong cộng đồng 
của họ cũng như cho đất nước và thế giới. 

Truyền cảm hứng. 
Trao quyền. 
Hành động. 
Điều này khiến Nhảy múa vì 
cuộc sống trở thành một sáng 
kiến đặc biệt ngăn ngừa HIV trên 
toàn thế giới. 

Bắt  đầu từ năm 2004, tiếp cận được 500,000 bạn trẻ trên 
25quốc gia, Nhảy múa vì cuộc sống là tổ chức quốc tế duy 
nhất xây dựng và điều phối một phong trào toàn cầu cho 
giới trẻ hành động và phòng chống đại dịch HIV và AIDS. 

Sau 4 năm hoạt động, Nhảy múa vì cuộc sống Việt Nam đã 
tiếp cận được 9000 học sinh, trao cho các em các thông tin, 
kĩ năng để tham gia tích cực vào cuộc chiến phòng chống 
AIDS. Năm này, dự án sẽ tiếp tục phát triển tới hơn 6,400 học 
sinh từ Hà Nội, Đà Nẵng đến tp Hồ Chí Minh, xây dựng mạng 
lưới các tác nhân thay đổi trên toàn quốc. 

Whoever you are...
Whenever you are...

Whatever you do...
Start dancing, stop AIDS!

Support dance4life today! 

Quỹ Dân số Thế giới là chủ sở hữu ý tưởng của Nhảy múa vì cuộc sống tại Việt Nam
The World Population Foundation is the concept owner of dance4life in Vietnamwww.dance4lifevietnam.org

Để biết thêm thông tin, xin mời xem website của chúng tôi 
For more information visit our website: 

Dù  bạn là ai...
Dù  bạn ở đâu...
Dù  bạn làm gì...
Cùng nhau nhảy múa, 
phòng chống AIDS!
Ủng hộ Nhảy múa vì 
cuộc sống! 

We would like to thank the sponsors for 
making this event possible

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ 
đã giúp chúng tôi tổ chức chương trình này:
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DJ Jase

Dengue Fever (Mỹ)
A six-member band from Los Angeles who combine Cambodian 
pop music and lyrics with psychedelic rock.
Ban nhạc 6 thành viên đến từ Los Angeles kết hợp chất liệu pop và ca từ 
tiếng Campuchia với âm thanh của rock psychedelic.

Molice (Nhật)
Formed in 2007, Molice is a quartet with a sound that has elements 
of ‘70s punk energy, ‘80s new wave sensibility, and ‘90s college radio 
guitar topped with gutsy female vocals.
Thành lập từ năm 2007, Molice là nhóm nhạc 4 thành viên đến từ 
Nhật Bản, một sự kết hợp độc đáo giữa chất punk sôi nổi của thập 
niên 70, cảm hứng new wave thập niên 80, tiếng guitar nhóm nhạc 
sinh viên những năm 90 và giọng ca nữ tràn trề năng lượng

Queen Sea Big Shark (Trung Quốc) 
Delivering up a barrage of rock n’ roll-electro power punches 
Beijing surf-punk sensation QSBS rarely disappoint in delivering 
tight, raunchy set.
Sẵn sàng mang đến hàng loạt những âm thanh rock-electro sung mãn, 
hiện tượng surf punk đến từ Bắc Kinh ít khi nào khiến người hâm mộ thấy 
thất vọng trong phần trình diễn của mình

Recycle (Việt Nam)
Young and energetic, the guys keep seeking to add new and 
stronger elements to their original alternative sounds that defi-
nitely rock the crowd.
Trẻ trung và tràn trề năng lượng, những chàng trai của Recycle vẫn 
luôn tìm cách làm mới âm thanh alternative đặc trưng của mình và 
luôn sẵn sàng chinh phục đám đông.

Up Dharma Down (Philippin)
Bringing together an intense and original combination of 
styles and influences and blessed with the beguiling voice 
of Armi Millare.
Nhóm nhạc từ Philippines có sự kết hợp mạnh mẽ nhưng không 
kém phần đặc sắc nhiều phong cách và chất liệu âm nhạc khác 
nhau, cộng với một giọng nữ vô cùng quyến rũ Armi Millare

Spikey Tee (Úc)
Since 1985, Spikey has forged a formidable reputation as a DJ, 
MC and vocalist, with some 50 releases to his name, working 
with everyone from Jah Wobble’s Invaders of the Heart (as lead 
vocalist for five years), to Morcheeba, and even The Bee Gees.
Kể từ khi “bắt tay” hợp tác với dàn âm thanh tại các bữa tiệc, 
các show diễn dã chiến gần gũi ngay tại và xung quanh 
thành phố London từ năm 1985, Spikey đã tạo dựng cho 
mình một danh tiếng khó ai bì kịp trong vai trò một DJ, MC, 
ca sĩ, với hơn 50 đĩa hát đã  được thực hiện dưới tên mình, 
hợp tác với các tên tuổi như Invaders of the Heart của Jah 
Wobble (vai trò ca sĩ chính trong 5 năm), đến Mr. Scruff, 
Morcheeba và cả huyền thoại Bee Gees.

Charly B (Pháp, Jamaica)
Charly B sings original reggae and dancehall tunes in Jamaican 
Patois or French.  His songs move between fast beat heavy rhymes 
about love and loss to slower socially conscious numbers.  His abil-
ity to sing authentic reggae comes from a love of Jamaica and the 
reggae movement. 
Charly B trình diễn những giai điệu reggae và dancehall bằng 
tiếng Patois hoặc tiếng Pháp. Những sáng tác của anh luôn đa 
dạng, từ những vần điệu về tình yêu, sự mất mát có tiết tấu 
nhanh, cho đến những ca khúc đằm thắm hơn hát về những 
vấn đề trong xã hội. Khả năng trình diễn reggae riêng có của 
anh khởi nguồn từ một tình yêu dành cho đất nước Jamaica và 
trào lưu reggae đặc sắc.

DJ Jase (Úc and HCMC)
Jase is a key orchestrator of the contemporary music scene in HCMC 
and a killer DJ to boot. Since returning to live in his native Vietnam, Jase 
heads the influential Beats collective which brings leftfield and under-
ground music to HCMC.
Jase là người điều khiển dàn nhạc chốt yếu cho scene nhạc 
đương đại tại thành phố mang tên Bác, cũng là một DJ thượng 
thặng. Kể từ lần đầu đặt chân đến Sydney vào năm 1997 với 
không một từ tiếng Anh trong đầu, Jase đã nhanh chóng nhuần 
nhuyễn kỹ năng của mình và trình diễn với nhiều huyền thoại 
drum n bass xuất sắc nhất của Úc, trở thành một thành viên 
nòng cốt của Hiệp hội Foreign Dub tại Syney.

Tri Minh (Việt Nam)
Tri Minh is now established as the first truly electronic artist in 
Vietnam. According to Time magazine Tri Minh has “a bound-
less supply of energy and a pronounced lack of preciousness”. 
Trí Minh bắt đầu chơi jazz ngay sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà 
Nội đầu thập niên 90 cho đến khi anh bắt đầu khám phá nhạc 
điện tử. Trí Minh hiện tại đã thành danh trong vai trò nghệ sĩ 
điện tử thật sự đầu tiên tại Việt Nam.

Vu Nhat Tan (Việt Nam)
One of Vietnam’s leading electronic artists, Vu Nhat Tan has forged 
a name for himself as a DJ and composer of experimental music - 
from orchestral works to chamber and piano music to cutting-edge 
electro and multimedia performances.
Là mộ trong những nghệ sĩ điện tử hàng đầu hiện nay tại Việt 
Nam, Vũ Nhật Tân đã tạo cho mình một cái tên đáng nhớ trong 
vị trí một DJ, nhà soạn nhạc thể nghiệm, từ các tác phẩm đánh 
cùng dàn nhạc đến nhạc thính phòng, các tác phẩm piano, đến 
các phần trình diễn electro và multimedia hiện đại nhất. 

Live Music Stage
Các ban nhạc biểu diễn

DJ Stage
Sân khấu DJ

Ngũ Cung (Việt Nam) 
Ngu Cung (or 5C or Pentatonic) is a quintet from Ha Noi hailed 
as one of the most technical and more original bands in Vietnam 
for their pick of progressive rock/metal.
Ngũ Cung (Pentatonic) nhóm nhạc 5 thành viên đến từ Hà Nội, 
được đông đảo người hâm một công nhận là một trong những 
nhóm rock giàu kỹ thuật và đặc sắc nhất Việt Nam hiện nay với sự 
lựa chọn dòng nhạc progressive rock/metal

MC Kim (Việt Nam) 
With her strong voice and unique delivery, Kim has taken Viet-
namese hip-hop to new heights, writing and performing in her 
native language to bring her own point of view to fans around 
Vietnam and the world.
Sớm bắt đầu nghe và sáng tác hip hop từ tuổi 12, 15 tuổi đã cho 
phát hành album đầu tay “Kim Vol 1”, Kim là ca sĩ hip hop trẻ tuổi 
nhất tại Việt Nam

Red Bantoo (Úc) 
Serving up a potent fusion of Electronica, Jazz and beat-driv-
en, soulful tones, Red Bantoo have built a reputation for keep-
ing feet moving and hips shaking.
Thực hiện một sự pha trộn xuất sắc Electronica, Jazz và các giai 
điệu trữ tình, giàu tiết tấu, Red Bantoo luôn nổi tiếng với khả năng 
khuấy động và giữ nhiệt nơi khán giả

DJ Toti (Philippines)
Total music freak and vinyl-junkie with 30,000+ records from 
Punk, New Wave, Post-Punk, Indie, Disco, House, Techno to Jazz, 
funk and soul. He has been DJing for 29yrs now.  Known as the 
father of house and techno in his native land he also, through 
his outfit Groove Nation for his legendary roving club Consorti-
um, brought in and has opened for the likes of Derrick May, Juan 
Atkins, Laurent Garnier, Derrick Carter, Fantastic Plastic Machine, 
Nathan Coles and more.
Một gã nghiện nhạc và đĩa vinyl thứ thiệt với bộ sưu tập lên đến 
30,000 đĩa nhạc từ Punk, New Wave đến Post Punk, Indie, Disco, 
House cho đến Techno, Jazz, Funk & Soul. Sự nghiệp DJ của Toti 
kéo dài đã hơn 29 năm tính đến ngày hôm nay. Được xem là cha 
đẻ của house và techno tại Philippines, Toti cũng đồng thời mang 
đến nơi đây các tên tuổi như Derrick May, Juan Atkins, Laurent 
Garnier, Derrick Carter, Fantastic Plastic Machine, Nathan Coles và 
còn rất nhiều tên tuổi nữa, nhờ vào vị trí của anh trong bộ nhóm 
Groove Nation trình diễn thường xuyên tại câu lạc bộ Consortium 
trứ danh của anh. Thông tin thêm tại. 

CAMA Sound System (Hà Nội) 
CAMA is a Hanoi-based independent music collective, dedi-
cated to bringing the finest of international talent to Vietnam. 
To date CAMA has brought over 40 high-quality international 
acts to Vietnam as well as working closely with local talent to 
develop a thriving scene in Hanoi. The CAMA Soundsystem con-
sists of CAMA’s own resident DJs, well-known among Hanoians 
for serving up toe-tapping quality tunes, including DJ X&Y, DJ 
Slippers, Stoker’s Delight, DJ Polo and Dougie Fresh.
CAMA là một tổ chức quy tụ các cá nhân đam mê âm nhạc tại Hà Nội 
nhằm mang các tài năng quốc tế tiêu biểu nhất đến trình diễn tại Việt 
Nam. Cho đến nay CAMA đã mang hơn 40 nghệ sĩ quốc tế đến Việt 
Nam cũng như phối hợp chặt chẽ với các tài năng trong nước để hỗ 
trợ scene nhạc Hà Nội phát triển thêm mạnh mẽ. CAMA Sound System 
bao gồm các DJ thường trú và đã quen thuộc với khán thính giả tại Hà 
Nội với những phần trình diễn ấn tượng, bao gồm DJ X&Y, DJ Slippers, 
Stoker’s Delight, DJ Polo và Dougie Fresh. 

www.camafestival.com
Visit for ticket and festival information

The official music TV station 
of CAMA Festival 2010


