
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT SÓNG ĐA TẦN 

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 

Câu lạc bộ Văn hóa - Nghệ thuật SÓNG ĐA TẦN có tiền thân là Đội Văn nghệ 

trường Đại họcNgoại thương Cơ sở 2 - được chính thức thành lập từ ngày 14/10/2009. 

 

 

Với sứ mệnh tiếp nối những giá trị về văn hóa và nghệ thuật trong giảng đường Đại 

học, mang đến cho sinh viên môi trường tích cực và giàu năng lượng để các bạn thể hiện và 

“cháy” với đam mê của mình cũng như mang thương hiệu Ngoại thương vươn xa, CLB 

Sóng Đa Tần đã và đang ngày càng phát triển lớn mạnh.  

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Đúng với tên gọi của mình - “Đa tần” - Nhà Sóng bao gồm 4 Đội mang 4 “tần số” nghệ 

thuật khác nhau:  

Đội Nhảy Black Out với những bước nhảy mạnh mẽ và lôi cuốn 

(https://www.facebook.com/blackoutcrewftu2) 
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Đội Nhạc The Glam với khả năng chơi nhạc điêu luyện cùng giọng ca đầy mê hoặc 

(https://www.facebook.com/theglam.ftu2) 

 



 

Đội Kịch Lăng Kính với những vở kịch mang đến vô v

(https://www.facebook.com/langkinh.drama
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ới những vở kịch mang đến vô vàn cung b

https://www.facebook.com/langkinh.drama) 

 

àn cung bậc cảm xúc 



 

Đội Múa La Bella với các điệu múa uyển chuyển v

(https://www.facebook.com/labellaftu2
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ới các điệu múa uyển chuyển và ngây ng

https://www.facebook.com/labellaftu2) 

 

à ngây ngất lòng người 
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III. HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU 

Dù theo đuổi những loại hình nghệ thuật khác nhau, nhưng các Đội và toàn bộ thành 

viên Nhà Sóng đều cống hiến hết mình vì một “hướng đi” chung - đam mê nghệ thuật - từ 

đó đã cùng nhau xây dựng nên các chương trình, sự kiện vô cùng đặc sắc, có thể kể đến 

như: 

- GALA Sóng Đa Tần 2020 “GRAVITON” - sự kết hợp bùng nổ của cả 4 Đội trên 

cùng một sân khấu, gây được tiếng vang lớn và nhận được rất nhiều sự đón nhận từ 

không chỉ sinh viên Cơ Sở 2 mà còn là sinh viên toàn thành. 

- Tham gia các cuộc thi mang lại nhiều thành tích và tổ chức các Show diễn lớn đến từ 

các Đội trực thuộc: Liveshow Giáng Sinh, Liveshow Thời Gian Để Yêu, MV Tết, 

MV Hè (Đội Nhạc The Glam); Trường kịch Đời Đá Vàng, Trường kịch Hoa Thời 

Loạn (Đội Kịch Lăng Kính);  (Đội Múa La Bella); Giải Thể thao Sinh viên Việt 

Nam, Cuộc thi nhảy Hipfest, MV Nhảy viral (Đội Nhảy Black Out). 

- Là khách mời biểu diễn tại các sự kiện quan trọng của Nhà trường như: Lễ Khai 

Giảng, Lễ Tốt Nghiệp, Ngày Truyền Thống Đại họcNgoại thương, Hội Trại Truyền 

Thống… qua các năm; 

Để có được những màn trình diễn chất lượng trên sân khấu, thành viên của 4 Đội luôn 

vô cùng cố gắng và quyết tâm với những buổi tập luyện đầy hăng say. Bên cạnh đó, không 
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thể không kể đến những buổi gặp mặt, giao lưu và liên hoan giữa các thành viên Nhà Sóng 

để thêm phần gắn kết giữa các Đội và giữa các thế hệ những “đứa con” Nhà Sóng. Đặc biệt, 

với số lượng thành viên đông đảo bậc nhất Trường Đại Học Ngoại thương CSII, những “đứa 

con” của nhà Sóng luôn ủng hộ nhau trong các sự kiện nội bộ lẫn các giải thi đấu bên ngoài 

và gặt hái về vô vàn thành tích cho CLB nói riêng và FTU2 nói chung. Một số giải thưởng 

tiêu biểu:FTUShine 

- Quán Quân Chuyến Xe Âm Nhạc Mùa 4; 

- Á Quân Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam lần thứ 7; 

- Quán Quân cuộc thi FTUShine - Tiếng hát Sinh viên Ngoại thương 2019; 

- Top 4 cuộc thi Vietnam Idol; 

- Quán Quân Không gian Văn hoá Kịch nói Sinh viên lần III 

- v.v... 

Với hơn 10 năm thành lập và sinh hoạt, Câu lạc bộ Văn hóa - Nghệ thuật Sóng Đa Tần 

đã dần đi vào hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn, với các sân 

khấu lớn, bùng nổ hơn và thu hút nhiều sự quan tâm hơn từ sinh viên trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh. Qua nhiều thế hệ, các thành viên Nhà Sóng vẫn luôn cùng nhau giữ gìn ngọn 

lửa đam mê với nghệ thuật và đã có những “đứa con” Nhà Sóng chọn đi theo con đường 

nghệ thuật chuyên nghiệp và đã gặt hái rất nhiều thành công.  

Trong thời gian tới, Sóng Đa Tần sẽ tiếp tục gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước 

đã tạo dựng, đồng thời tích cực tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc hơn, mang lại ý 

nghĩa cho không chỉ thành viên Sóng, mà còn cho sinh viên của Trường Đại học Ngoại 

thương Cơ sở 2. Câu lạc bộ Văn hóa - Nghệ thuật Sóng Đa Tần rất hy vọng sẽ nhận được sự 

đồng hành của các bạn Sinh viên Cơ sở 2 để có thêm sức mạnh, vững vàng với sứ mệnh tiếp 

lửa đam mê và mang thương hiệu Ngoại thương đến với cộng đồng sinh viên toàn thành.  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Email: songdatan.artistryclub.ftu2@gmail.com 

Fanpage: Sóng Đa Tần - CLB Văn hoá và Nghệ thuật 

(https://www.facebook.com/songdatanftu2) 

 


