LẦN ĐẦU TỚI HÀ NỘI TRONG ĐẠI NHẠC HỘI EDM LỚN NHẤT NĂM
Ngày 20/5/2017, ngôi sao âm nhạc điện tử (EDM) đình đám thế giới
Hardwell sẽ biểu diễn một đêm duy nhất mang tên “Go Hardwell Or Go Home
by VinaPhone” do VinaPhone đồng tổ chức tại khu đô thị Ecopark. Đêm diễn
hứa hẹn sẽ mang đến cho giới trẻ Hà thành một trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao,
bùng nổ cuộc vui cùng bạn bè bên những chai bia Tuborg mát lạnh.
“Go Hardwell Or Go Home by VinaPhone” là chương trình âm nhạc nằm
trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Vietnam Electronic Weekend (VEW) kéo dài
trong 4 ngày - 17, 18, 19 và 20/5/2017. Sau thành công vang dội của sự kiện
VEW năm ngoái, VEW 2017 đang được đánh giá là một trong những sự kiện
âm nhạc điện tử (EDM) được mong chờ nhất năm nay. Đặc biệt hơn tại sự kiện
lần này, khán giả sẽ có cơ hội tham gia nhiều trò chơi thú vị với quà tặng hấp
dẫn và thưởng thức bia ngon tươi mới đến từ nhà tài trợ chính Tuborg. Bia
Tuborg đại diện cho phong cách sống năng động và tinh thần luôn sẵn sàng
“bùng nổ” và là chất xúc tác tuyệt vời không thể thiếu trong mọi lễ hội âm
nhạc đẳng cấp quốc tế.
Đây là lần thứ hai ngôi sao DJ từng hai lần quán quân thế giới vào năm
2013 và 2014 – Hardwell - đến với khán giả hâm mộ tại Việt Nam. Sau đêm
diễn thành công rực rỡ tại TP.HCM vào năm 2014, đêm diễn của Hardwell lần
này hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ với những set nhạc mới nhất do chính anh
sáng tác và sản xuất dành cho khán giả Việt Nam. Chất lượng chương trình
được đầu tư và giám sát kỹ lưỡng bởi các chuyên gia đến từ Hà Lan nhằm đảm
bảo các tiêu chuẩn quốc tế, sẽ mang lại một trải nghiệm âm nhạc chưa từng
có cho khán giả.
Sự kiện sẽ bắt đầu từ 4h chiều và kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ đến khuya, với
sự góp mặt của rất nhiều tên tuổi DJ lớn khác trong Top 100 DJs thế giới, cũng
như những gương mặt nghệ sĩ âm nhạc điện tử nổi tiếng trong nước.
DJ Hardwell tên thật là Robbert van de Corput, sinh năm 1988 (29 tuổi)
mang quốc tịch Hà Lan. Anh hiện đứng vị trí số 3 thế giới hiện nay theo như
bảng xếp hạng Top 100 DJ thế giới của DJ's Magazine. Những video trình diễn
tại các lễ hội âm nhạc Tomorrowland hay Ultra của Hardwell đều đạt lượt view
xấp xỉ 100 triệu người xem. Anh cũng từng cộng tác với những siêu sao hàng
đầu thế giới như Rihanna hay Linkin Park cho các sản phẩm âm nhạc của họ.
Hardwell là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất và được
đông đảo người yêu âm nhạc điện tử (EDM) trên thế giới biết đến với những

bản hit đình đám trong nhiều năm qua như “Spaceman”, “Don’t Stop the
Madness”, “Young Again”, “Live The Night”…
Hẹn gặp các bạn vào ngày 20/05/2017 tới để cùng HardWell và Tuborg
khuấy động đêm nhạc Go Hardwell or Go Home và tận hưởng những giây phút
vui vẻ, tuyệt vời bên bạn bè.

Về Connected Agency:
Connected Agency là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tổ chức các sự kiện âm
nhạc EDM lớn nhất tại Việt Nam. Với kinh nghiệm tổ chức các đêm diễn lớn
nhất với quy mô và tiêu chuẩn quốc tế như I Am Hardwell – Vietnam năm
2014 (#1 DJMag 2014), Armin Van Buuren năm 2015 (#1 Trance DJ 2015),
Steve Aoki (Top 10 DJ Mag 2015), Martin Garrix tháng 9/2016 (#1 DJ Mag
2016)... Connected Agency luôn mang đến cho khán giả nước nhà những trải
nghiệm âm nhạc tuyệt vời và tự hào là đơn vị mang những tinh hoa của âm
nhạc thế giới tới với khán giả hâm mộ tại Việt Nam.
Về Tuborg:
Tuborg là thương hiệu bia quốc tế thuộc tập đoàn Carlsberg. Được sản xuất lần
đầu tiên tại Đan Mạch năm 1880, hiện nay Tuborg và được ưa chuộng tại 70
quốc gia trên toàn thế giới bởi thiết kế nắp giật độc đáo và hương vị dễ uống.
Tuborg đại diện cho phong cách sống năng động, trẻ trung, cá tính và luôn bắt
kịp xu thế với chiến lược trở thành một thương hiệu thời thượng trong giới trẻ.
Tuborg đã và đang bảo trợ cho nhiều sự kiện âm nhạc và văn hóa tầm cỡ quốc
tế tại nhiều quốc gia với sự tham gia biểu diễn của những nghệ sĩ và nhóm
nhạc hàng đầu thế giới nhằm mang đến cơ hội thưởng thức âm nhạc đỉnh cao
cho người hâm mộ.

