Cho thuê mc dẫn chương trình, thuê ca sỹ tại Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Thứ tư, 13 Tháng 1 2021 14:05 -

Vào 09h00 ngày 29/12/2020 tại Rạp Đại Nam số 89 phố Huế, quận hai Bà Trưng, Hà Nội, Hội
Âm nhạc Hà Nội đã tổ chức Lễ Tổng kết hoạt động năm 2020.Công ty DV Biểu diễn Bách Hùng
là đơn vị phối hợp tổ chức chương trình này, gồm các nội dung như : Cho thuê mc dẫn chương
trình, cho thuê ca sỹ tại Hà Nội, cho thuê âm thanh ánh sáng tại Hà Nội... Đến tham dự chương
trình có nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh – Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội cùng các nhạc sĩ trong BCH
cũng như sự hiện diện của đông đảo các nhạc sĩ hội viên.
Về phía khách mời có nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội NSVN, nhạc sĩ Đức Trịnh –
PCT thường trực Hội NSVN, nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi – PCT Hội NSVN.
Sau một số tiết mục biểu diễn báo cáo những tác phẩm xuất sắc của các nhạc sĩ hội viên
trong năm 2020, nhạc sĩ Bá Môn – PCT Hội đã lên đọc bản Báo cáo Tổng kết hoạt động và
phương hướng nhiệm vụ của Hội Âm nhạc Hà Nội, chuẩn bị bước sang nhiệm kỳ mới.
Với những ý kiến phát biểu của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh – Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội
và ý kiến phát biểu của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội NSVN đã hứa hẹn một chặng
đường mới đang mở ra phía trước cho Hội Âm nhạc Hà Nội trong hoạt động âm nhạc.
Đặc biệt là phần khen thưởng tuyên dương những cá nhân, tập thể điển hình đã tích cực
tham gia nhiều hoạt động của Hội trong năm 2020, phần tặng quà cho các nhạc sĩ lão thành…
Trong không khí ấm áp, vui vẻ với những lời chúc mừng và những nụ cười trên môi các
nhạc sĩ là những dấu ấn sâu đậm, hứa hẹn một chặng đường lao động nghệ thuật tiếp theo của
các nhạc sĩ trong mái nhà chung là Hội Âm nhạc Hà Nội.
Dưới đây là 1 số tiết mục văn nghệ của Chương trình trên :
Bài hát " Gió và thuỷ triều" do ca sĩ Lê Anh Dũng trình bày.
Đ/C Phó chủ tịch tuyên bố lý do, giới thiệu các đại biểu
Nghệ sĩ Đức Diên trình bày bài : Hà Nội kỷ niệm của tôi
Bài hát " Chúc mừng xuân mới" do ca sĩ Thanh Huệ trình bày
Bài hát " hãy tránh xa ma tuý"
Bài hát " Lính công binh đào hầm" do tốp ca nam trình bày.
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