Liveshow "Nửa Thế Kỷ Con Tằm Vẫn Nhả Tơ"

Sáng 27/11, nghệ sĩ Hồng Nga, tên tuổi lớn của sân khấu cải lương và
hài kịch, đã có buổi họp mặt thân mật báo chí và thông báo về live show Nửa thế kỷ con
tằm vẫn nhả tơ
của bà dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17/1/2015 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) nhân dịp
sinh nhật lần thứ 70.

Sau live show Hồng Nga - 48 năm nụ cười và nước mắtđược tổ chức tại sân khấu Trống Đồng
(TP.HCM) cách đây 8 năm, đây là lần thứ hai Hồng Nga làm live show và sẽ làm “thật hoành
tráng”. “Với 55 năm đi hát, tôi muốn mình đi đến đâu cũng phải để lại chút gì cho đời. Con
người khi đã bước sang tuổi 70 rồi thì cuộc đời không biết còn được bao lâu, không nói trước
được điều gì cả nên lần này tôi muốn “để lại” những gì là tâm huyết, tinh hoa, mà tôi tích cóp
được sau 55 năm theo nghề. Nên đây sẽ là live show vui nhất với nhiều tiết mục đặc biệt nhất
của tôi từ trước đến nay” - nghệ sĩ Hồng Nga chia sẻ.

Thể hiện một diện mạo hoàn toàn mới, nghệ sĩ Hồng Nga sẽ không diễn lại những vai diễn cũ
từng gắn liền với tên tuổi của mình mà đầu tư toàn bộ tiết mục mới cho chủ đề xuyên suốt về
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cuộc đời nghệ sĩ của mình.

Tham gia chương trình có sự góp mặt của lực lượng nghệ sĩ hùng hậu ở nhiều lĩnh vực: NSND
Ngọc Giàu; các NSƯT Bảo Quốc, Minh Vương, Diệu Hiền, Ngọc Hương, Diệu Đức, Phương
Hồng Thủy; nghệ sĩ Linh Tâm, Lê Tứ, Ngọc Đợi, Hồ Ngọc Trinh…; danh hài Hoài Linh, ca sĩ
Cẩm Ly, Hoài Lâm…
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