Chương trình biển diễn mới của Dancenter: Sống - Life is a game

There are no translations available.
Chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình biểu diễn mới của Dancenter:

Sống - Life is a game
Dance Show của John Huy Trần
20.00H Ngày 04/10/2014 tại Nhà Hát Hòa Bình

Vũ sư, biên đạo múa người Canada gốc Việt John Huy có một giấc mơ - anh sẽ biến giấc mơ
đó thành hiện thực trong dance show ngày 04/10 tới đây tại Nhà Hát Hòa Bình: Sống - Life is a
game

Dance show này sẽ có tất cả những gì mà người xem trông đợi đợi từ một tính cách trẻ trung,
năng động, và hết sức lạc quan như John Huy, với phần trình diễn của các tài năng trẻ của
thành phố Hồ Chí Minh. Sống quy tụ những nghệ sỹ trẻ tài năng để truyền cảm hứng cho tuổi
trẻ: chơi hết mình, làm hết sức, dám mơ ước, và biến giấc mơ thành hiện thực.
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Chương trình biển diễn mới của Dancenter: Sống - Life is a game

Kịch bản & Đạo diễn
Linh Rateau & John Huy Trần
Biên Đạo
John Huy Trần & UDG
Khách mời
Mỹ Tâm
Phương Vy
Beatboxer Mr. T
Biên đạo Hip Hop Việt Max và Hà Lê
Live Graffiti by The Saigon Projects
Xem trailer của Sống
Xem trích đoạn bài biểu diễn của Sống
Tham gia trang facebook của Sống
Đọc tin tức báo chí về Sống
Giá vé 200K - 800K, có vé 90K cho sinh viên. Mua vé tại:
- Dancenter, xin vui lòng gửi email về địa chỉ info@dancentervn.com để đặt vé hoặc đến
mua vé trực tiếp tại quầy để được vé tốt nhất.
- Mua vé trực tuyến tại http://ticketbox.vn/event/song-life-is-a-game-dance-show-11170
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