Xuân Trên Quê Hương

There are no translations available.

“Xuân trên quê hương” là đêm nhạc đặc biệt chào mừng năm mới Giáp Ngọ của Tình
khúc vượt thời gian.Với những tình khúc xuân và quê hương lãng mạn nhất của âm
nhạcViệt Nam, chương trình sẽ làm ấm lòng người yêu nhạc với những giai điệu tuyệt
vời muôn thuở.

Đêm nhạc có sự tham gia đặc biệt của nữ danh ca Lệ Thu – người được nhà văn
Duyên Anh và Nguyên Sa mệnh danh “tiếng hát vàng mười” và “tiếng hát vàng ròng”. Khán
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giả sẽ được đắm mình vào giọng hát trời cho tuyệt vời mà thời gian gần nửa thế kỷ vẫn
không thể thay đổi dù chỉ đôi chútcủa nữ danh ca.
Ca sĩ Thái Châu vốn sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật cải lương, mẹ anh là nghệ sĩ
Kim Nên, cậu là nghệ sĩ Hùng Cường nhưng anh lại đam mê ca nhạc và đã tạo nên tên tuổi
trong làng nhạc. Vẫn chất giọng trầm ấm, cách xử lý dạt dào tình cảm, ca sĩ Thái Châu sẽ tặng
khán giả ca khúc về mùa xuân và những bài hát đã gắn liền tên tuổi anh.
Và còn nữa, những tình khúc tuyệt vời sẽ một lần nữa lại vang lên, mang đến một không khí
xuân ấm áp với đêm nhạc Xuân trên quê hươnglúc 19h45ngày 22/2/2014 tại Nhà hát Hòa Bình.
Vé đang bán tại: Jet studio – 688 Lê Hồng Phong, P.10, Q.10, Tp. HCM
Nhà hát Hòa Bình – 240-242 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
Điện thoại đặt vé: 0916 222 377 (Mr Huy Quang) 0916 222 377 (Ms Trúc)

- Xuân Trên Quên Hương
- Ca sĩ hải ngoại: Lệ Thu,Thái Châu, Đức Huy, Nhật Hạ và các ca sĩ ÁnhTuyết, Quang
Linh , Vân Khánh, Dương NgọcThái, Hồng Mơ, Quý Bình và nhóm Phù Sa.
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