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CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG NIÊN ĐÊM NHẠC CỔ ĐIỂN TOYOTA ĐÃ QUAY TRỞ
LẠI

Hà Nội, ngày 24/10/2019 - Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) và Công ty Ô tô Toyota Châu Á Thái Bình
Dương (TMAP) phối hợp với Trung tâm Tổ chức biểu diễn Nghệ thuật và Sự kiện văn hóa - Nhà hát lớn Hà Nội
- Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch trân trọng giới thiệu Đêm nhạc Cổ điển Toyota 2019 (Toyota Classics
2019), diễn ra một đêm duy nhất vào lúc 20h00 Thứ sáu ngày 08/11 tại Nhà Hát lớn Hà Nội.
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Chương trình Đêm nhạc cổ điển Toyota được tổ chức thường niên lần thứ 30 đã gây quỹ cho nhiều hoạt
động từ thiện khắp Châu Á kể từ năm 1990. Năm nay, các đêm diễn của Đêm nhạc cổ điển Toyota sẽ diễn ra
tại 06 nước: Lào, Thái Lan, Brunei, Malaysia, Campuchia và Việt Nam.
Đêm nhạc cổ điển 2019 hân hạnh giới thiệu Dàn nhạc thính phòng Anh Quốc (London Chamber
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Orchestra) dưới sự dẫn dắt của Nhạc trưởng & Giám đốc âm nhạc Christopher Warren-Green. Chương
trình năm nay còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ piano tài năng Lưu Đức Anh, người đã xuất sắc đạt nhiều
giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế. Ngoải ra, đêm nhạc năm nay sẽ có một tiết mục kết hợp đặc biệt
giữa Dàn nhạc và các tài năng âm nhạc trẻ Việt Nam.

Đêm nhạc cổ điển Toyota

Chương trình diễn ra một đêm duy nhất tại Hà Nội với thông tin cụ thể như sau:
1. Thông tin chung:
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2. Giá vé:

Vé của chương trình bắt đầu mở bán trực tiếp tại Nhà hát lớn Hà Nội từ ngày 24/10/2019 (Liên hệ:
0979.689.853). Toàn bộ số tiền bán vé sẽ được đóng góp cho chương trình "Học bổng Toyota hỗ trợ tài
năng trẻ âm nhạc Việt Nam".
Để thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline: 0974.855.556
Với sự kết hợp của các nghệ sĩ tài năng cùng những tác phẩm nổi tiếng mọi thời đại, Đêm nhạc cổ điển
Toyota 2019 hứa hẹn sẽ tạo nên một bức tranh âm nhạc cổ điển thăng hoa và đầy màu sắc.

Tham khảo thông tin về chương trình ở khu vực Châu Á tại: http://toyotaclassics.asia/
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập trang web www.toyotavn.com.vn hoặc facebook Toyota
Việt Nam tại địa chỉ https://www.facebook.com/ToyotaVietnam hoặc www.facebook.com/toyotamusic/ hoặc
liên hệ:

Bà Hoàng Thị Như Quỳnh
Trưởng Ban Truyền thông và Trách nhiệm Xã hội Công ty Ô tô Toyota Việt Nam
Tầng 8, Trung tâm Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 35536878 (Ext:130)
Email: hnquynhhn@toyotavn.com.vn
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