TKVTG - 27/12/2014 - Vũ Thành An và Những bài tình ca

There are no translations available.

Diễn ra vào lúc 19h45 ngày thứ bảy 27/12/2014 tại Nhà hát Hoà Bình.

Giới thiệu những bài tình ca của các nhạc sĩ nổi tiếng với sự tham gia của các ca sĩLê Hiếu –
Đức Tuấn – Hồ Trung Dũng
và sự xuất hiện đặc biệt của nữ ca sĩ
Lệ

Là một trong những nhạc sĩ nổi bật ở miền Nam trước năm 1975, nhạc sĩVũ Thành An có một
hướng đi riêng và không trộn lẫn vào bất kỳ một nhạc sĩ cùng thời nào. Nhạc của ông là những
bài tình, day dứt, lãng mạn, đầy đam mê. Chắc hẳn khán giả sẽ không quên vài cột mốc dánh
dấu sự nghiệp sáng tác của ông. Năm 1965, ông viết
Tình khúc thứ nhất
. Năm 1969, ông phát hành tập nhạc
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Những bài không tên
... Và cứ như thế sự nghiệp của ông cứ trãi dài, ở mỗi giai đoạn khác nhau lại có những sáng
tác khá riêng và bộc lộ con người ông rõ rệt. Tuy nhiên, khi nhắc tên Vũ Thành An là mọi người
nhớ ngay đến những bài không tên nổi tiếng. Mỗi bài không tên là một kỉ niệm và chính nhạc
sĩ Vũ Thành An cũng chia sẻ rằng ông muốn khép lại tất cả kỉ niệm trong âm nhạc, để bình
yên quay về và chúng ta chỉ cần hiểu nhau qua âm nhạc.

Hôm nay, sau 38 năm, nhạc Vũ Thành An được chính thức biểu diễn tại Việt Nam trong đêm
nhạc Tình Khúc Vượt Thời Gian 27/12/2014 và ca sĩ Lệ Quyên sẽ thay nhạc sĩ Vũ Thành An kể
lại những câu chuyện tình đặc biệt này.
Đ
ích thân nhạc sĩ đã cẩn thận chỉnh sửa từng nốt nhạc, từng lời hát của các ca khúc trước khi
đưa cho Lệ Quyên trình diễn trước công chúng. L
ệ Quyên tâm sự “Quyên đã giành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết để xứng đáng với sự
lựa chọn của nhạc sĩ Vũ Thành An khi được trình diễn các tác phẩm của ông”.

Và còn nữa những khúc tình ca tuyệt vời của các nhạc sĩ nổi tiếng khác:Bản tình cuối (Ngô
Thụy Miên), Xin còn gọi tên nhau (Trường Sa), Tình lỡ (Thanh Bình), Sương lạnh chiều đông
(Mạnh Phát), Sầu lẻ bóng (Anh Bằng)…
với sự trình diễn xuất thần của
Lệ Quyên
cùng các ca sĩ
Đức Tuấn – Lê Hiếu – Hồ Trung Dũng
sẽ mang đến một đêm nhạc đầy nghệ thuật và lãng mạn. Chương trình Tình khúc vượt thời gian
tháng 12 chủ đề
Vũ Thành An & những bài tình ca
sẽ diễn ra vào lúc
19h45 ngày 27/12/2014 tại nhà hát Hoà Bình
, trân trọng kính mời quý khán giả đón xem.

Vé đang bán tại: Jet studio – 658 Lê Hồng Phong, P.10, Q.10, Tp. HCM

Nhà hát Hoà Bình – 240-242 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM

Điện thoại đặt vé: 093 4444 288
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