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Tối ngày 18/5/2015, điểm dừng chân cuối cùng của vòng chung kết khu vực “Hành trình Bài ca
sinh viên năm 2015” đã diễn ra tại nhà thi đấu Đa năng TP. Cần Thơ, tiết mục của sinh viên
Trường Đại học Võ Trường Toản mang đến đêm thi là bài hát “Đôi chân trần”. Sau nhiều nỗ lực
cố gắng tập luyện bằng niềm đam mê và cá tính âm nhạc riêng, phần dự thi “Đôi chân trần” của
sinh viên Trường Đại học Võ Trường Toản đã vượt qua nhiều tiết mục đến từ các trường đại học,
cao đẳng trong khu vực tham gia thi tài để xuất sắc giành được tấm vé đi tiếp vào vòng chung
kết toàn quốc theo ý kiến thống nhất bình chọn từ Ban giám khảo đêm thi là ca sĩ Phương
Thanh và nhạc sĩ Anh Quân.
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Tiết mục dự thi “Đôi chân trần” của sinh viên Trường Đại học Võ Trường Toản với phong cách
biểu diễn năng động, thân thiện và cá tính

  

Đội thi đến từ Trường Đại học Võ Trường Toản đã tự tin thể hiện trọn vẹn ca khúc “Đôi chân
trần” với một cảm xúc rất thật, đi vào lòng khán giả từ tiếng đàn guitar, tiếng trống cajon cùng
giọng hát mộc mạnh mẽ và truyền cảm. Cảm xúc dâng trào khi đây là còn là tình cảm của
những sinh viên xa nhà - những người con xa quê hướng về gia đình với lòng biết ơn sâu sắc.
Bên cạnh đó, tiết mục “Đôi chân trần” còn thuyết phục và gây ấn tượng mạnh với tất cả thành
viên Ban giám khảo từ phong cách biểu diễn gần gũi và đậm chất sinh viên.

  

Là nhóm nhạc sinh viên phát triển từ phong trào văn nghệ của Trường Đại học Võ Trường Toản,
Guitar Phố Band hình thành từ niềm đam mê âm nhạc, sự kết hợp ngẫu nhiên nhưng vô cùng
ăn ý của bốn thành viên là Hoàng Đại Nhân - sinh viên đại học Y đa khoa (hát chính), Vũ Đức
Tùng - sinh viên đại học Dược (đệm guitar acoustic), Nguyễn Đức Bá Đạt - sinh viên đại học Y
đa khoa (lead guitar acoustic), Hồ Quang Phước - sinh viên đại học Y đa khoa (cajon trống).

  

“Đôi chân trần” là ca khúc đã tạo được dấu ấn trong các tác phẩm âm nhạc đương đại, tác phẩm
ca ngợi tình thương cao cả của người cha không quản ngày đêm nhọc nhằn vì con. Sinh viên
Hoàng Đại Nhân chia sẻ cảm xúc sau khi cùng đội thi trình diễn thành công bài hát “Cảm xúc
khi em được nghe bài hát này đã rất lâu, một phần vì nội dung bài hát rất giống với hoàn cảnh
của gia đình em, từ hình ảnh ba mẹ em mỗi ngày dãi nắng dầm sương lo cho ba chị em ăn
học. Và bài hát “Đôi chân trần” như một món quà tinh thần dâng tặng đến ba mẹ ở quê nhà, có
lẽ đêm nay ba mẹ chúng em đã không kìm được nước mắt khi các con đạt được thành tích tốt
và tiếp tục được thể hiện tại đêm thi chung kết toàn quốc”.
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  Niềm vui mừng của các thành viên khi đội thi Trường Đại học Võ Trường Toản chính thức đượcbước vào chung kết toàn quốc “Hành trình Bài ca sinh viên năm 2015”  Với chủ đề Tự hào Sinh viên Việt Nam, “Hành trình Bài ca sinh viên năm 2015” do Trung ươngHội sinh viên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức đã thu hútcác nhóm, các câu lạc bộ âm nhạc trong phong trào sinh viên tại 250 trường đại học, cao đẳng,trung học trên toàn quốc tham gia dự thi. Chương trình đã thực sự trở thành một sân chơi vănhóa, văn nghệ rộng lớn kết nối sinh viên cả nước, nơi sinh viên được thể hiện khả năng trìnhdiễn âm nhạc sáng tạo, quảng bá hình ảnh nhà trường và phát huy các giá trị truyền thống tốtđẹp của sinh viên Việt Nam. Các đêm chung kết khu vực đã lần lượt diễn ra tại 08 cụm thi trảidài từ Bắc vào Nam, đội thi đến từ Trường Đại học Võ Trường Toản đã vinh dự góp mặt là 01trong 10 đội thi xuất sắc nhất của vòng 2 tranh tài tại vòng 3 - khu vực đồng bằng sông CửuLong và sắp tới đây là 01 trong 16 đội thi trên cả nước tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc sẽdiễn ra tại Hà Nội vào ngày 30/5/2015.  Xe tai veam  , xe tai isuzu , xe tai hino  , co bac bip  , dien dan seo  , dao tao seo  ,  http://istm.edu.vn, http://viettien.edu.vn, http://th-ongichkhiemdn.edu.vn, http://icastec.edu.vn, http://istnu.edu.vn, http://tainangviet.edu.vn, http://visa.edu.vn, dich vu quan tri web, dich vu dang tin, ve may bay di ha noi, ve may bay di da nang, ve may bay di hue, vé máy bay đi bangkok, ve may bay di singapore, ve may bay|xe tai veam vt200| xe tải veam 2t5| xe tai veam 3t5| xe tai veam 4t9 
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http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-isuzu.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-hino.html
http://cobacbip.net
http://hethongseo.com
http://ptl.edu.vn
http://istm.edu.vn
http://istm.edu.vn
http://viettien.edu.vn
http://th-ongichkhiemdn.edu.vn
http://icastec.edu.vn
http://istnu.edu.vn
http://tainangviet.edu.vn
http://visa.edu.vn
http://protextlink.com/dich-vu-quan-tri-website
http://vuadangtin.com
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-di-ha-noi-ve-may-bay-di-ha-noi.html
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-vietnam-airlines-di-da-nang.html
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-di-hue-ve-may-bay-di-hue.html
http://airasiasaigon.com/ve-may-bay-air-asia-di-bangkok
http://tigerairway.vn/khuyen-mai-tiger-airways-abc42/ve-may-bay-di-singapore-chi-15-usd-tiger-airways
http://vemaybayduyduc.com
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt-200-thung-mua-bat-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt250-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt350-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt490-.html

