
 

 

HUDA CENTRAL’S TOP TALENT TRỞ LẠI VỚI SỰ GÓP MẶT CỦA ĐÀM VĨNH HƯNG 

VÀ HỒ NGỌC HÀ TRÊN CHIẾC GHẾ HUẤN LUYỆN VIÊN 

  

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 10 năm 2018 – Sân chơi tìm kiếm tài năng âm 

nhạc quy mô nhất miền Trung đã trở lại với mùa thứ 3 hoành tráng hơn bao giờ 

hết cùng tên gọi mới “Huda Central’s Top Talent – Hát vang niềm tự hào miền 

Trung”. Vòng sơ khảo của chương trình đã thu hút gần 1000 thí sinh đến từ khắp 

các tỉnh thành miền Trung cùng đến tranh tài dưới sự dẫn dắt của hai huấn luyện 

viên Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà.  

 

Gắn bó với mảnh đất miền Trung gần 3 thập kỷ, thương hiệu Đậm tình miền Trung Huda 

luôn thể hiện cam kết mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của mảnh đất miền Trung trên 

mọi phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống của người dân, xứng đáng với vai 

trò là một “niềm tự hào đến từ miền Trung.” 

 

Trải qua hai mùa tổ chức thành công, Huda Central’s Top Talent 2018 tiếp tục mang đến 

một sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp và cơ hội tuyệt vời để những người con tài năng của 

miền Trung được cháy hết mình với đam mê và tỏa sáng trên chính quê hương mình. 

Chương trình năm nay đã mở rộng địa điểm sơ tuyển đến 3 tỉnh, thành lớn của miền Trung 

là Đà Nẵng, Huế và Nghệ An, mang cơ hội được toả sáng đến gần hơn với các tài năng âm 

nhạc từ Thanh Hoá đến Quảng Nam. 

 

Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà 

Bên cạnh sự đồng hành của 2 nhạc sĩ tài năng Nguyễn Hải Phong (Tổng đạo diễn) và Vũ 

Minh Tâm (Đạo diễn âm nhạc), mùa thứ 3 còn hứa hẹn xuất hiện nhiều yếu tố mới bất 

ngờ và kịch tính khi 2 ngôi sao hàng đầu làng giải trí – ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng và ca sỹ Hồ 

Ngọc Hà – sẽ hội ngộ ở vị trí huấn luyện viên. Với sự góp mặt của 2 nghệ sĩ lớn, đều là 

những người con miền Trung đã thành danh trong sự nghiệp âm nhạc và giàu kinh nghiệm 

ở vị trí HLV tại nhiều sân chơi âm nhạc lớn trên cả nước, Huda Central’s Top Talent không 

chỉ tạo cơ hội cho các thí sinh được rèn luyện và thể hiện tài năng của mình, mà còn giúp 

các thí sinh có được niềm cảm hứng, nguồn động viên tinh thần từ những người đồng 

hương đi trước. 



 

 

 

Huda Central’s Top Talent với sự đồng hành của 2 HLV – ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng và ca sỹ 

Hồ Ngọc Hà – cùng tổng giải thưởng trị giá 200 triệu đồng. 

Lần đầu tiên trở thành người “cầm cân nảy mực” cho chương trình tìm kiếm tài năng âm 

nhạc quy mô nhất miền Trung, “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng không giấu được 

sự hào hứng: “Hưng cảm thấy tự hào về miền Trung của mình lắm, có rất nhiều người 

giỏi, không chỉ trong âm nhạc mà lĩnh vực nào cũng toàn nhân tài. Được góp sức để tìm 

kiếm ra những nhân tố đặc biệt từ quê hương của mình chắc chắn là điều mà Hưng rất 

hãnh diện”. Cùng chung cảm xúc tự hào, cô ca sỹ gốc Quảng Bình – Hồ Ngọc Hà – cũng 

đã có những chia sẻ hết sức chân thành: “Là người đi trước, Hà muốn đem kinh nghiệm 

của mình để chia sẻ và dẫn dắt các bạn trẻ, giúp các bạn tự tin thể hiện bản thân để chứng 

minh rằng miền Trung cũng có rất nhiều tài năng”.  

 

Hành trình Huda Central’s Top Talent 2018 

Từ gần 1000 thí sinh đăng kí vòng sơ tuyển, sẽ chỉ có 40 cái tên xuất sắc nhất được chọn 

đi tiếp đến Vòng Gặp mặt để chinh phục 2 vị HLV kinh nghiệm và khó tính của chương 

trình.  

• Vòng Gặp mặt: Mỗi HLV chọn về đội mình 10 thí sinh.  

• Vòng Ghế nóng: Mỗi HLV giữ lại 5 thí sinh. 

• Vòng Đối đầu: 5 thí sinh do khán giả bình chọn và 2 thí sinh do HLV lựa chọn sẽ 

tham dự đêm Chung kết. 

Ngoài 3 vòng thi chính thức cùng đêm Chung Kết được dự kiến tổ chức tại thành phố Huế, 

10 thí sinh được gọi tên sau vòng Ghế nóng sẽ cùng nhau lưu diễn qua 3 tỉnh thành lớn 

của miền Trung, vừa để cất cao giọng ca đầy tự hào của mình trên mảnh đất quê hương, 

vừa qua đó ra lời kêu gọi sự bình chọn, ủng hộ từ người dân tại địa phương để họ có thể 

giành được tấm vé quyết định tiến vào đêm thi cuối cùng.   



 

 

Năm nay, Thành phố Huế tiếp tục được lựa chọn làm địa điểm tổ chức Đêm Chung Kết, dự 

kiến diễn ra vào ngày 10/11/2018. Tại đây, cùng với các HLV của mình, trên sân khấu rực 

rỡ của Huda Central’s Top Talent, 7 thí sinh xuất sắc nhất sẽ hát vang niềm tự hào miền 

Trung trong sự chào đón và ủng hộ của hàng ngàn người dân trên mảnh đất nghĩa tình.  

Cùng đón xem những diễn biến kịch tính và giàu cảm xúc trong hành trình Huda Central’s 

Top Talent 2018 dưới sự dẫn dắt của 2 HLV Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà cùng dàn thí sinh 

hội ngộ từ khắp dải đất miền Trung. Tập đầu tiên của chương trình được phát sóng vào 

ngày 06/10/2018 trên kênh Facebook (https://www.facebook.com/HudaBeer/) và 

YouTube chính thức của Huda Beer.  

*** 

Về Tập đoàn Carlsberg 

Tập đoàn Carlsberg là một trong những tập đoàn sản xuất bia hàng đầu thế giới, với nhiều 

sản phẩm bia và đồ uống. Thương hiệu hàng đầu của chúng tôi - Carlsberg - là một trong 

những nhãn hiệu bia phổ biến nhất trên thế giới. Baltika, Carlsberg và Tuborg nằm trong 

top 8 nhãn hiệu lớn nhất ở châu Âu. Hơn 41,000 nhân viên làm việc cho tập đoàn Carlsberg 

trên toàn thế giới, và những sản phẩm của chúng tôi đươc bán tại hơn 150 thị trường.  

Về Carlsberg Việt Nam 

Carlsberg là một trong những công ty đa quốc gia Đan Mạch đầu tiên vào Việt Nam và đầu 

tư lần đầu vào năm 1993. Trong 20 năm đầu tiên, Carlsberg điều hành hoạt động tại Việt 

Nam thông qua Carlsberg Đông Dương. Trong năm 2012 công ty Carlsberg Việt Nam hoàn 

chỉnh được thiết lập với văn phòng và nhà máy tọa lạc tại miền Bắc và Trung của Việt 

Nam. Các thương hiệu của Carlsberg Việt Nam gồm có Carlsberg, Tuborg, Huda, Huda Ice 

Blast, Huda Gold và Halida. 

Để biết thêm thông tin về Carlsberg Việt Nam cũng như các sản phẩm bia, vui lòng truy 

cập www.carlsbergvietnam.vn 

Fanpage Huda Beer: https://www.facebook.com/HudaBeer 
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