ĐÀM VĨNH HƯNG VÀ NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ BÊN KHÁN
GIẢ HỒ TRÀM SOUND WAVES
Hồ Tràm, ngày 31 tháng 03 năm 2018 – Tại khán phòng The Grand Ballroom, Đàm Vĩnh Hưng
đã mang lại từng đợt sóng bất ngờ đến người hâm mộ tại đêm nhạc Hồ Tràm Sound Waves.
Nắm trong tay rất nhiều bài “hit”, nhưng Mr. Đàm vẫn giữ bí mật đến phút chót với ban tổ chức
chương trình Hồ Tràm Sound Waves những bài anh sẽ trình bày. Xuất hiện trong bộ vest đen
đầy nam tính bên cạnh vũ đoàn của mình, Ông hoàng nhạc Việt làm sáng bừng lên sân khấu
với một loạt các “hit” đình đám như “Vì anh là soái ca”, “Nửa vầng trăng”, “Biển nỗi nhớ và em”
và “Chỉ còn mình anh”. Ca sĩ Thu Hằng, quán quân chương trình Solo cùng Bolero 2015 và
đồng thời là học trò của Đàm Vĩnh Hưng, đã xuất hiện trên sân khấu để cùng song ca với anh
trong ca khúc “Biển tình” đầy sâu lắng.
Được biết đến với giọng hát như ngấm vào tim, rót mật vào tai, Thu Hằng luôn mang đến nhiều
dấu ấn đặc biệt đến khán giả và người hâm mộ với giọng ca mềm mại và khả năng dẫn dắt
người nghe vào cảm xúc của từng bài hát. Khán giả tại đêm nhạc Hồ Tràm Sound Waves đã có
những giây phút lắng đọng cùng với giọng hát của Thu Hằng qua “Chuyện tình không dĩ vãng”
và “Nếu được là người tình”. Trở lại với trang phục jeans khỏe khoắn, Đàm Vĩnh Hưng làm
sống lại những ca khúc nổi tiếng của mình từ những năm 2000 như “Xin lỗi tình yêu” và “Người
tình trăm năm”.
Đến thời điểm khi hơn 350 khán giả bên dưới nghĩ rằng đêm nhạc đã đến hồi kết, Đàm Vĩnh
Hưng bất ngờ dẫn lên sân khấu cậu bé Nguyển Hiếu Trung, tay trống lắc tay nhí nổi tiếng trong
thời gian gần đây, để cùng song diễn trong tiết mục “Người tình không đến”. Từ nhỏ hay thấy
bố chơi guitar và trống lắc tay một cách điệu nghệ, Trung đã dần hình thành sở thích chơi trống
lắc tay, đồng thời cũng để giúp đỡ gia đình có thêm tiền trang trải cuộc sống. Một đoạn phim
quay lại màn trình diễn của Trung tại các quán ăn ven đường đã thu hút sự chú ý của Ông
hoàng nhạc Việt. Đàm Vĩnh Hưng sau khi vô tình xem được đoạn phim ấy đã bày tỏ sự hứng
thú và muốn mời Trung đến biểu diễn cùng với mình. Đêm nhạc chính thức được khép lại với
ca khúc “Xuân yêu thương” đầy sôi động.
Mang đến cho khán giả vô vàn những đợt sóng bất ngờ từ những ca khúc pop sôi động, những
bài bolero sâu lắng đến những bước nhảy sôi động, Đàm Vĩnh Hưng chứng tỏ mình hoàn toàn
toàn xứng đáng với cái tên Ông hoàng nhạc Việt được khán giả trao tặng. Không chỉ làm chủ
sân khấu và điều khiển chương trình một cách hoàn hảo theo ý mình, Mr. Đàm cũng thường
xuyên tương tác, bắt tay với các khán giả bên dưới, để lại những kỉ niệm khó quên cho khán
giả tại The Grand Hồ Tràm Strip đêm đó.
Diễn ra vào thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng, Hồ Tràm Sound Waves mang trong mình sứ
mệnh đưa đến cho khán giả những màn biểu diễn của các ca sĩ hàng đầu Việt Nam. Chính
thức khởi động vào năm 2017, du khách đã được chứng kiến những màn trình diễn EDM đầy
sôi động và tuyệt mĩ bên đài phun nước lấy cảm hứng từ Las Vegas của những ngôi sao như

Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Sơn Tùng M-TP và Tóc Tiên, cùng với sân khấu đầy sắc màu và sâu
lắng của Đàm Vĩnh Hưng hay Đan Trường và Lệ Quyên trong thời gian tới.
-HếtVề The Grand Hồ Tràm Strip
Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng chín mươi phút xe chạy, The Grand Hồ
Tràm Strip là hạng mục được đưa vào khai thác đầu tiên của cụm khu du lịch nghỉ dưỡng phức
hợp và căn hộ cao cấp tọa lạc trên diện tích tổng thể hơn 164 hecta, nằm dọc bãi biển tuyệt
đẹp trải dài 2,2km tại Hồ Tràm, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Mở cửa đón khách vào năm 2013, The Grand Hồ Tràm Strip gồm 541 phòng nghỉ sang trọng,
các tiện ích giải trí đẳng cấp thế giới, mười nhà hàng Âu Á phong phú, khu trung tâm hội nghị
với trang thiết bị hiện đại cùng sức chứa lên đến 1.800 người, sân gôn mini Putt-Putt 18 hố, rạp
chiếu phim 2D & 3D cao cấp, trung tâm trò chơi điện tử, khu vui chơi dành cho trẻ em, phòng
karaoke gia đình, khu vực VIP riêng biệt, cùng nhiều hoạt động giải trí đa dạng khác ngay trên
bãi biển.
Tòa tháp thứ hai – The Beach Club gồn 559 phòng hiện đang được gấp rút triển khai, giúp
nâng tổng số phòng của khu nghỉ dưỡng lên đến 1.100, với sự xuất hiện của hàng loạt tiện nghi
giải trí mới như công viên nước, rạp hát ngoài trời có sức chứa đến 2.000 chỗ.
Chỉ trong vài năm đầu hoạt động, The Grand Hồ Tràm Strip liên tục vinh dự nhận các giải
thưởng uy tín như World Golf Awards cho hạng mục “Khách sạn có sân gôn tốt nhất thế giới”;
Luxury Travel Guide Awards (Anh Quốc) cho hạng mục “Khách sạn và Spa cao cấp của Năm
2015” , “Khách sạn sang trọng nhất Việt Nam 2015” do tạp chí Business Destination (Anh
Quốc) bình chọn, giải “Khách sạn sang trọng hàng đầu Thế Giới 2015”, giải “Khu nghỉ dưỡng
ven biển có casino cao cấp bậc nhất Châu Á” của World Luxury Hotel Award 2015; giải “Khách
sạn có sân gôn tốt nhất châu Á”, “Khách sạn có sân gôn tốt nhất Việt Nam 2015” do World Golf
Awards 2015 bình chọn; “Khu nghỉ dưỡng ven biển sang trọng nhất” của World Luxury Hotel
Awards; “Fitness Spa sang trọng nhất khu vực Đông Nam Á” của World Luxury Spa Awards;
“Khách sạn có sân gôn của năm, khu vực châu Á va châu Úc” của Luxury Travel Guide Awards;
“Khách sạn casino có spa tốt nhất” và “Khách sạn có dịch vụ spa tốt nhất Việt Nam” của Haute
Grandeur Global Spa Awards.
Đối diện The Grand là sân gôn 18 hố The Bluffs Hồ Tràm Strip do chính gôn thủ huyền thoại
Greg Norman thiết kế. Chính thức hoạt động từ năm 2014, The Bluffs liên tục nhận nhiều giải
thưởng danh tiếng, bao gồm việc trở thành sân gôn đầu tiên tại Việt Nam lọt vào “Top 100 sân
gôn tốt nhất thế giới” do Tạp chí Golf Digest uy tín trao tặng.

Liên hệ báo chí

Matterhorn Communications
Đại diện truyền thông cho The Grand Hồ Tràm Strip
Matthew Underwood
+84 908 658 893
matt@matcomvn.com
Nguyễn Thị Diễm Hà
M: +84 908 184 100
ha.nguyen@matcomvn.com

