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CÁC THỂ LOẠI PHẢN ÁNH NGHỆ THUẬT:
Photography:
* Tác phẩm dự thi phải là hình ảnh hay một nhóm hình màu hoặc trắng-đen
nguyên bản được sáng tạo nên trong tiến trình phim ảnh.
* Học sinh phải chính là người chụp hình..
* Khổ không được quá 11x14 kể cả khung hoặc nền gắn hình
* PHẢI DÁN HOẶC GẮN trên giấy cứng, giấy cạc tông,hoặc nền cứng

5 Nhóm
Primary: Preschool-Lớp 2
Intermediate: Lớp 3-5
Middle School: Lớp 6-8
High School: Lớp 9-12
Special Artist: Không phân
biệt lớp học

Chỉ Đạo Múa:
* Tác phẩm Chỉ Đạo Múa phải được thực hiện nguyên bản.
* Không được dài quá 5 phút và phải thâu lại trên DVD. Phải nộp 2 DVD lưu dưới dạng tập tin (file), xin
đừng nộp phim DVD.
*Chỉ Đạo Viên cho múa cũng có thể là người trình diễn, hoặc một trong những người trình diễn, nhưng
không bắt buộc phải trình diễn.
* Trang Phục không cần thiết phải có. Tuy nhiên nếu xử dụng trang phục, chỉ đạo viên phải tụ sáng tạo
trang phục.
Sản Xuất Phim Ảnh:
* Phim Ảnh Tạo Dựng phải dựa trên tiểu thuyết hư cấu hoặc hiện thực nguyên bản, có tiếng hoăc câm.
* Có thể là Phim Hoạt Hình, Tự Sự, Phóng Sự, Thực Nghiệm, hoặc Trình Bày Phương Tiện Truyền
Thông.
* Không được dùng PowerPoint để trình bày.
* Học Sinh phải là đạo diễn, người viết phim, quay phim, và thực hiện kịch bản cũng như chỉnh sửa.
* Không được dài quá 5 phút và phải thâu lại trên DVD. Phải nộp 2 DVD lưu dưới dạng tập tin (file), xin
đừng nộp phim DVD.
Văn Học:
* Tác phẩm văn chương phải trong dạng tiểu thuyết hư cấu hoặc hiện thực, thơ, kịch, hoặc văn xuôi.
* Tác phẩm không được quá 2000 chữ, có thể viết tay hoặc đánh máy trên một mặt giấy.
* Dùng giấy khổ 8 ½ x 11 . Xin đừng dán hoặc gắn lên nền.
* Những học sinh ngôn ngữ chính không phài là tiếng Anh có thể viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.
Phải nộp bản dịch ra tiếng Anh chung với bài dự thi.
* Phải nộp 1 bản chánh và 2 bản sao.
Sáng Tác Nhạc:
* Nhạc sáng tác có thể là lời hát hoặc nhạc cụ, hoặc phối hợp giữa lời hát và nhạc cụ.
* Không được dài quá 5 phút và phải thâu lại trên CD. Phải nộp 2 DVD lưu dưới dạng .mp3, xin đừng
nộp CD/DVD.
* Middle và High School Tham Gia Dự Thi: cần có ký hiệu, bao gồm cả khuôn nhạc truyền thống hoặc
điện tử.
*Kích Thước không được quá 8 ½ x 11
Nghệ Thuật Trực Quan:
* Nghệ thuật trực quan phải là nguyên bản, tranh sơn, hình vẽ, cắt dán, cắt dán ảnh, khắc kim loại, thêu
may, hoặc tạo ra bằng máy điện toán. * Không nhận tác phẩm nghệ thuật 3 chiều * Không nên dùng bản
ép.
* Phải treo hoặc bện lại và độ dày không được vượt quá 3/8 inch
* Khổ không được vượt quá 24 x 30 in tính luôn nền

Nhóm Nghệ Thuật Đặc Biệt:
Đây là một nhóm không phân loại hạng tuổi dành riêng cho các học sinh gặp khó khăn về thể chất, nhận
thức, hoặc tâm thần dựa theo các nguyên tắc trong Đạo Luật Hoa Kỳ Dành Cho Người Khuyết Tật.
Bài dự thi phải là tác phẩm gốc của chỉ một học sinh mà thôi | Cần có tên tựa tác phẩm và lời phát biểu |
Số lần dự thi không bị giới hạn | Không được sử dụng các tài liệu có bản quyền
Để Biết Thêm Chi Tiết xin vào: www.capta.org và chọn Reflections trong phần Chương Trình

