
Histoires d’eau
Festival de films et débats sur le thème de l’eau 
organisé par l’Agence Française de 
Développement

CHUYỆN KỂ VỀ NƯỚC
Festival phim và thảo luận về chủ đề nước do 
Cơ quan Phát triển Pháp - AFD tổ chức
trong khuôn khổ năm hợp tác Pháp - Việt

12.11 -13.11
Auditorium l’Espace
Hội trường - Trung tâm Văn hóa Pháp

18h00
Entrée libre | Vào cửa tự do
Cocktail offert après le débat | Tiệc cocktail nhẹ sau thảo luận
Traduction simultanée | Dịch ca-bin

La projection du 12.11 sera suivie d’un débat avec 
M. Rémi GENEVEY, Directeur de l’AFD au Vietnam 

M. Sylvain Ouillon, chercheur à l’IRD
 et M. Pham Hung Viet, Directeur du CETASD. 

Tiếp theo buổi trình chiếu là cuộc thảo luận với ông Rémi 
GENEVEY, Giám đốc AFD tại Việt Nam, ông Sylvain Ouillon, 

chuyên gia Viện Nghiên cứu vì Phát triển Pháp – IRD, và ông 
Phạm Hùng Việt, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu

Công nghệ và Phát triển môi trường bền vững – CETASD. 

vietnam.afd.fr 
www.anneefrancevietnam.com

12.11
Born Sweet, documentaire primé au festival de Sundance

Born Sweet, được trao giải tại liên hoan phim Sundance
Pots de chagrin, film d’animation 

Bồn hoa chứa phiền muộn, Phim hoạt hình
L’eau source d’avenir pour Yahimba, film d’animation 

Nước nguồn tương lai cho Yahimba, Phim hoạt hình 
Tuvalu : requiem polynésien, reportage photographique 

Tuvalu : quần đảo chìm dần trong lòng đại dương, 
Phóng sự ảnh

INSTITUT FRANÇAIS DE HANOÏ - L’ESPACE Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội
24 Tràng Tiền, Hà Nội . Tél : 39 36 21 64 - www.ifhanoi-lespace.com
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13.11
Delta du Mékong : quand les inondations remplacent la mousson, docu-
mentaire produit par VTC16 avec Warecod
Sự biến mất của mùa nước nổi, phim tài liệu của Việt Nam, thực hiện bởi 
VTC16, hợp tác cùng Trung tâm bảo tồn và Phát triển tài 
nguyên nước - Warecod 
Pots de chagrin, film d’animation 
Bồn hoa chứa phiền muộn, Phim hoạt hình 
L’eau source d’avenir pour Yahimba, film d’animation 
Nước nguồn tương lai cho Yahimba Phim hoạt hình 
Tuvalu : requiem polynésien, reportage photographique 
Tuvalu : quần đảo chìm dần trong lòng đại dương,
Phóng sự ảnh

La projection du 13.11 sera suivie d’un débat avec 
M. Jean-Claude PIRES, Directeur Adjoint de l’AFD
au Vietnam, M. Olivier Tessier, Directeur de l’EFEO,
et M. Dao Trong Tu, représentant du Vietnam à GWP SEA. 
Tiếp theo buổi trình chiếu là cuộc thảo luận với ông 
Jean-Claude PIRES, Phó Giám đốc AFD tại Việt Nam, ông Olivier 
Tessier, Giám đốc Viện Viễn đông Bác Cổ và ông Đào Trọng Tứ, Đại diện 
Việt Nam tại Mạng lưới Cộng tác vì nước Đông Nam Á (GWP SEA). 

Manifestation organisée dans le cadre de l’Année France-Vietnam – Nam Viet Nam Phap 2013-2014

12.11 -13.11
Auditorium l’Espace

Hội trường - Trung tâm Văn hóa Pháp
18h00

Entrée libre | Vào cửa tự do
Cocktail offert après le débat | Tiệc cocktail 

nhẹ sau thảo luận
Traduction simultanée | Dịch ca-bin


