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---------- Forwarded message ---------- 
From: votahan 
Date: 2018-09-03 7:31 GMT-07:00 
Subject: September 7, 2018 Workshop with Guitarist EDDIE MARTINEZ 
To: VIETNAMESE AMERICAN CLASSICAL GUITAR SOCIETY 
<vags@googlegroups.com> 
 

Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ ( Vietnamese American Classical 
Guitar Society - VACGS) xin trân trọng kính mời quý bạn  
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yêu nhạc Guitar Cổ điển tham dự buổi họp mặt tháng 9, 2018 với một 
chương trình biểu diễn đặc biệt của Tây Ban Cầm Thủ EDDIE MARTINEZ 
  
·   Ngày giờ :        Thứ sáu 7 tháng 9, 2018 lúc 8 giờ tối  
  
·    Địa điểm:         Viện Việt Học - 15355 Brookhurst St #222, 
Westminster, CA 92683.  
  
·    Chương trình:    
·         7:00 - 8:00 pm >>    VACGS Guitar Ensemble thực tập 
·         8:00 -9:00 pm >> Trình diễn Guitar Cổ điển – EDDIE 
MARTINEZ                        
·         9:00 - 10:00 pm >> Thành viên VACGS trình diễn 
  
·    Vé:  $5 tại cửa. 
  
  
Là một ngôi sao đang lên trong giới guitar cổ điển Nam Cali, Eddie 
Martinez bắt đầu học đàn guitar lúc 10 tuổi và bước vào Orange County 
School of The Arts lúc 14 tuổi. Eddie hiện đang theo học chương trình Thạc 
sĩ Âm nhạc chuyên khoa về Performance Guitar tại Vanguard University. 
Anh đã từng theo học với các danh cầm guitar như Vasil Chekardzhikov,  
Walter Molina, Michael Nigro, và hiện đang thụ giáo với Martha Masters. 
  
Hai niềm đam mê trong cuộc đời của Eddie là nhạc flamenco và nhạc 
guitar cổ điển. Tình yêu của Eddie với flamenco đã đưa anh sang Tây Ban 
Nha ba lần để thụ giáo với các nghệ sĩ flamenco nổi tiếng thế giới như El 
Viejín và David Cerreduela. Và niềm đam mê nhạc cổ điển đã đưa anh đến 
Bulgaria, Ý, và đi khắp nước Mỹ để trình diễn và tham dự các cuộc tranh 
tài guitar. 
  
Eddie đã đoạt giải nhất trong cuộc thi guitar cổ điển Gohar và Ovanes 
Andriassian, giải nhất trong cuộc thi ASTA của USC, và đạt vòng bán kết tại 
Indiana International Guitar Competition. 
  
Tại buổi workshop tháng 9, 2018 của Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt 
Mỹ, Eddie sẽ trình diễn một chương trình gồm những tác phẩm chọn lọc 
của nhạc guitar cổ điển và Flamenco. 
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Sau đó như thường lệ là phần trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật guitar 
với khán thính giả. 
  
Muốn biết thêm chi tiết, xin email www.vacgs@gmail.com  
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