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FESTIVAL SÁNG TẠO SINH VIÊN - VĂN LANG 2007
Festival Sáng tạo Sinh viên - Văn Lang 2007, tiền thân là Festival
Sáng tạo Trẻ, do trường ĐHDL Văn Lang khởi xướng năm 2003, và đăng
cai tổ chức định kỳ 2 năm/lần dưới sự bảo trợ về mặt chuyên môn của
Hội Kiến trúc sư TP.HCM. Năm 2007 là lần thứ III sân chơi này được tổ
chức, với sự mở rộng cả về hình thức lẫn nội dung, và không chỉ dành
cho sinh viên ngành Kiến trúc và Mỹ thuật Công nghiệp.
Diễn ra vào các ngày 27, 28/3/2007 (Ngày Kiến trúc) và 12/4/2007
(Ngày Mỹ thuật), Festival đã thu hút sinh viên 7 trường ĐH, CĐ, và Viện,
ở khu vực Tp.HCM và Hà Nội tham dự. Festival đã được các chuyên gia
đầu ngành, các KTS tên tuổi đại diện của Hội KTS Việt Nam, tham gia
vào hội đồng giám khảo. Bản thân Festival đã trở thành một nguồn tư
liệu sống động, trung thực cho Hội thảo toàn quốc về đào tạo Kiến trúc
sư (do Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức vào ngày 29/3/2007).
Festival chia ra làm 2 đợt: Ngày Kiến trúc (27, 28/3/07) và
Ngày Mỹ thuật (12/4/07).
Trong Ngày Kiến trúc, có 812 thí sinh đến từ 4 trường: ĐHDL Văn
Lang, ĐH Kiến trúc Tp.HCM, ĐH Mỹ thuật Tp.HCM, ĐHDL Hồng Bàng,
tranh tài ở các nội dung: Vẽ phong cảnh, Thiết kế nhanh, Mô hình biểu
tượng và Vẽ ký họa. Không gian hội thi trải rộng từ Cơ sở 1 qua Thảo
Cầm Viên đến Cơ sở 2 của trường.
Ngày 12/4/2007 - Ngày Mỹ thuật, được dành cho hai nội dung thi
Thiết kế thời trang và Ấn phẩm văn phòng. Tối 12/4/07, tại Hội trường
C001, 233A Phan Văn Trị, P11, Q.Bình Thạnh, đêm Tổng kết - Công bố
và Trao giải thưởng cũng đã diễn ra trong không khí trẻ trung, sôi động
và trang trọng, khép lại một sân chơi quy mô dành cho toàn thể sinh viên
Văn Lang và các trường bạn yêu thích khối ngành Kiến trúc, Mỹ thuật .
Sự thành công của Festival Sáng tạo SVVL 2007 là một bước tập
dượt quan trọng, hướng đến một sân chơi mang tầm toàn quốc: Liên
hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc năm 2008 sẽ được tổ chức tại trường
ĐHDL Văn Lang.
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