
 
 
 
 
 
 
Lotterywest Festival Khai Mạc 
BOORNA WAANGINY 
Rừng cây lên tiếng 
 
Để ngợi ca mảnh đất này, chúng tôi muốn được chia sẻ. 
 
Trong ba đêm đặc biệt, Kings Park sẽ được biến thành thánh đường của ánh sáng, âm thanh và trí tưởng tượng, để 
khám phá những vẻ đẹp cùng sự phong phú, đa dạng sinh vật của sáu mùa ở vùng Tây Nam nước Úc. 
 
Những công nghệ tiên tiến nhất cùng thế giới tự nhiên sẽ hòa quyện với nhau trong cuộc dạo chơi kì thú này – nơi 
mà những lùm cây sẽ sống động như người, từng đàn chim bay lượn trên đầu cùng các thú vật nhảy múa xung 
quanh. Cao trào của sự kiện sẽ là những tác phẩm nghệ thuật được kết nối với nhau – những tác phẩm  này là kết 
quả công trình cộng tác của hàng ngàn thanh niên trên khắp vùng Tây Úc - kêu gọi sự bảo vệ cho thế giới đẹp đẽ 
nhưng mong manh này của chúng ta. 
 
Nigel Jamieson tái hợp với đội ngũ đã xây dựng chương trình 2016’s Home, đó là những người kể chuyện, những 
nghệ sĩ, những nhà thực vật học cùng các nhà khoa học  vùng Noongar đã cùng nhau xây dựng nên sự kiện mở 
màn kì diệu này. 
 
Theo đơn đặt hàng của PIAF 
Giám đốc Nigel Jamieson 
Công tác viên nghệ thuật Zoe Atkinson 
Nghệ sĩ truyền thông Sohan Ariel Hayes 
 
Tổ chức tại Kings Park, lối vào đường Fraser Avenue qua Kings Park Road 
Thứ 6, 10  - Chủ nhật 12/02, từ 08:00-10:30pm 
 
Đây là một sự kiện tổ chức dưới hình thức một chuyến đi dạo kéo dài từ 8-1030pm. Bạn có thể tới tham dự vào 
bất kì lúc nào trong khoảng thời gian đó 
 
Di chuyển tới địa điểm bằng Bus sẽ thuận tiện hơn do không có khu đỗ xe ở Kings Park. 
 
Vào cửa tự do. 
 


