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Thứ ba, 15/11/2011 13:16 (GMT+7)

ÂM NHẠC  NHẠC VIỆT

Miu Lê tung 'Giấc mơ thần tiên' mừng Ngày
nhà giáo

Nữ diễn viên "Thiên thần áo trắng" thừa thắng thực hiện MV cho
ca khúc với hình ảnh vô cùng dễ thương.

Sau khi chính thức chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ (cũng là
đơn vị quản lý Khổng Tú Quỳnh), Miu Lê dành một thời gian khá dài

để chuẩn bị cho các kế hoạch trong sự nghiệp ca hát của mình. Và với
sự hỗ trợ của Avatar Entertainmnet, Miu Lê chính thức đánh dấu sự
trở lại bằng một dự án mới toanh với tên gọi Giấc mơ thần tiên.

Giấc mơ thần tiên là một sáng tác về những tình cảm ngây thơ, hồn
nhiên của tuổi học trò do nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh viết riêng cho

Miu Lê. Sau khi nghe qua bản demo từ nhạc sĩ, Miu Lê rất thích và
muốn dành tặng đặc biệt cho khán giả của mình nhân dịp Ngày Nhà

Giáo Việt Nam 20/11.

“Có thể nội dung ca khúc Giấc mơ thần tiên không liên quan trực tiếp

đến ngày lễ đặc biệt của tháng 11, tuy nhiên, Miu Lê vẫn muốn tung ra
vào dịp này vì nó cũng rất ý nghĩa với các bạn học sinh đã và đang
ngồi ở ghế nhà trường. Miu Lê tin rằng bạn sẽ thấy hình ảnh của mình

trong ca khúc này” - Miu Lê chia sẻ về sản phẩm mới của mình.

Một vài ngày trước đây, ca khúc Giấc mơ thần tiên đã được phát hành

online trên mạng và nhận được phản hồi vô cùng tích cực từ khán giả.
“Thừa thắng xông lên”, Miu Lê tiếp tục tung ra MV của ca khúc này do

cô nàng cùng ekip tại công ty mới của mình thực hiện. Những cảnh
quay trong MV xung quanh mái trường với lớp học, bạn bè… thân

thuộc. Cùng với đó, hình ảnh Miu Lê xuất hiện tinh khôi trong tà áo
dài trắng chắc chắn sẽ khiến khán giả bất ngờ.
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Theo Bưu Điện Việt Nam

 Miu Lê

Sau dự án Giấc mơ thần tiên, Miu Lê sẽ tiếp tục giới thiệu đến khán giả
single mà mình ấp ủ suốt thời gian qua.

Thanh Ngọc

Theo Bưu Điện Việt Nam
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BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

BlackPink hời hợt
00:03 6/11/2022  ÂM NHẠC
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XEM NHIỀU

Ngành giải trí Nhật Bản chấn động vì
nam ca sĩ qua đời ở tuổi 19
11:37 6/11/2022  ÂM NHẠC

Tô Hữu Bằng đánh bại 31 tài tử ở show
'Anh trai vượt mọi chông gai'
07:09 5/11/2022  ÂM NHẠC

 Sức khỏe 30 khán giả ngất xỉu vì bị
chen lấn ở concert NCT 127
07:52 5/11/2022  ÂM NHẠC



 Tranh luận việc nữ ca sĩ 14 tuổi biểu
diễn vũ đạo gợi cảm
15:09 6/11/2022  ÂM NHẠC



Kim Tử Long: ‘Cuộc tình nào, tôi cũng
trở về con số 0’
12:20 5/11/2022  ÂM NHẠC
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SCB cam kết đảm bảo quyền lợi khách hàng
mua trái phiếu
22:52 6/11/2022   TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN

SCB cho biết sẽ nỗ lực làm việc với các bên có liên quan, trong khả năng
và thẩm quyền theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi và lợi ích
hợp pháp của khách hàng.

Sa thải trưởng phòng và 2 phó phòng ngân
hàng vì vỡ nợ
21:07 6/11/2022   PHÁP LUẬT

Lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín vừa cho
nghỉ việc 3 cán bộ Phòng giao dịch Cam Ranh vì liên quan hoạt động vay
vốn ở bên ngoài rồi vỡ nợ.

Loạt siêu xe, du thuyền ế người mua của FLC
19:13 6/11/2022   KINH DOANH

Hai siêu xe Rolls-royce cùng một du thuyền của FLC bị đem ra đấu giá
để xử lý nợ. Tuy nhiên đến nay đã có hai tài sản đấu giá thất bại vì không
ai mua.

 Dàn người đẹp trong buổi casting 'Nóng
cùng World Cup 2022'
17:36 6/11/2022   THỂ THAO

Ban giám khảo của VTV đánh giá chất lượng thí sinh năm nay đồng đều
về ngoại hình, nhiều người đẹp còn có khả năng vũ đạo tốt và hứa hẹn
mang đến sự tươi mới cho chương trình.



 Ý nghĩa phía sau logo của các hãng xe
20:21 6/11/2022   ÔTÔ

Logo của các hãng xe trên thế giới chứa đựng những câu chuyện, tham
vọng và thông điệp mà thương hiệu muốn truyền tải đến người tiêu
dùng.



Neymar giúp PSG giải mã hiện tượng Ligue 1
21:12 6/11/2022   THỂ THAO

Tiền đạo người Brazil ghi bàn và kiến tạo trong trận thắng 2-1 của PSG
trước Lorient ở vòng 14 Ligue 1 tối 6/11 (giờ Hà Nội).
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 Amee, Liên Bỉnh Phát dự lễ cưới Masew
20:08 6/11/2022   GIẢI TRÍ

Masew tổ chức lễ cưới vào tối 6/11 với sự tham gia của nhiều đồng
nghiệp thân thiết như Amee, B Ray, Liên Bỉnh Phát, Đạt G, Quân A.P...



Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa rừng
20:18 6/11/2022   XÃ HỘI

Bé gái được phát hiện giữa rừng ở Quảng Nam trong tình trạng tím tái,
kiến bu khắp người.

 Đắp chăn đi thảm đỏ
18:15 6/11/2022   THỜI TRANG

Giống nhiều người đẹp Hollywood, Rosé (BlackPink) cũng trông gợi cảm
với bộ váy cắt xẻ nhiều ở eo.



Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya lên kế
hoạch kết hôn sau 12 năm yêu
21:54 6/11/2022   GIẢI TRÍ

Nadech Kugimiya tiết lộ đang chuẩn bị lễ cưới với Yaya Urassaya. Họ là
ngôi sao hàng đầu và có thu nhập cao tại Thái Lan.

Black Adam và Superman: Ai sẽ là người chiến
thắng
21:59 6/11/2022   SÁCH HAY

Sau khi phim "Black Adam" ra mắt vào hồi tháng 10 vừa qua, người hâm
mộ DC Comics không khỏi tò mò khi đặt ra các giả thiết rằng liệu
Superman có thể bị đánh bại bởi nhân vật này.
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Người đàn ông lên cơn co giật, tử vong trên
quốc lộ 1
21:07 6/11/2022   XÃ HỘI

Nghe tiếng động mạnh, người dân kiểm tra phát hiện người đàn ông bị
tai nạn, nằm trên quốc lộ 1, đoạn qua TP Tân An, Long An. Nạn nhân lên
cơn co giật rồi tử vong sau đó.

 Lật tẩy chiêu trò lừa đảo tinh vi trên không
gian mạng
21:22 6/11/2022   PHÁP LUẬT

Lợi dụng việc ngày càng có nhiều người tham gia mạng xã hội, tội phạm
lừa đảo đã đưa ra nhiều chiêu trò, thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản với số
lượng lớn.



Mỹ điều chiến đấu cơ áp sát Iran
22:58 6/11/2022   THẾ GIỚI

Máy bay chiến đấu Mỹ tại Trung Đông được điều động hướng về phía
Iran, sau khi xuất hiện tin tình báo cho rằng Tehran có thể phát động tấn
công quân sự vào Saudi Arabia.

Thắng Chelsea, Arsenal đòi lại ngôi đầu bảng
từ tay Man City
18:00 6/11/2022   BÓNG ĐÁ ANH

Trên sân Stamford Bridge, Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Chelsea
và tái lập khoảng cách 2 điểm với Man City.

Đoàn tàu chở gần 300 người trật bánh ở Seoul
22:48 6/11/2022   THẾ GIỚI

Đoàn tàu Mugunghwa chở 275 hành khách đã đi trật đường ray khi tiến
vào ga Yeongdeungpo ở trung tâm thủ đô Seoul. Vụ việc xảy ra ngày
6/11, Korea Times đưa tin.

 Tuyển Brazil là ứng viên số 1 vô địch World
Cup 2022
19:33 6/11/2022   THỂ THAO



03:44
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Brazil, Argentina, Pháp, Anh và Tây Ban Nha là 5 đội tuyển có cửa vô
địch World Cup 2022 cao nhất, theo sắp xếp từ nhà cái William Hill.

‘Virus cuồng loạn’ - bộ phim cẩu thả, thảm họa
của điện ảnh Việt
18:40 6/11/2022   GIẢI TRÍ

Dự án điện ảnh kinh dị đầu tay của đạo diễn trẻ Nhất Duy gây thất vọng
vì kịch bản chất lượng thấp cùng phong cách làm phim ngô nghê, thiếu
tôn trọng người xem.

Ông Dương Nghiệp Khôi làm Tổng thư ký VFF
20:45 6/11/2022   BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

Sau khi rút lui khỏi ứng viên Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, cựu chủ
tịch CLB Sài Gòn, ông Dương Nghiệp Khôi được chỉ định vào chức danh
Tổng thư ký VFF khóa IX.

Cách thức bất ngờ để lấy lại giấc ngủ
23:30 6/11/2022   SỨC KHỎE

Nhiều người mất ngủ cố gắng tìm cách chữa trị. Bạn có thể không nghĩ
đến nhưng thư giãn, dọn dẹp, thậm chí để đầu vào ngăn đá là những
cách hiệu quả hơn để ngủ ngon.

Bi kịch kéo dài của nhóm người bị cô lập ở
Nhật Bản
19:16 6/11/2022   ĐỜI SỐNG

Đối với những người bị gạt ra bên lề xã hội ở xứ Phù Tang, sự hỗ trợ dành
cho họ về mọi mặt vẫn còn quá ít ỏi.

Sức khỏe hiện tại của 'Khương Tử Nha'
22:44 6/11/2022   GIẢI TRÍ

Dư Tử Minh là diễn viên gạo cội của TVB từng tham gia nhiều tác phẩm
kinh điển. Sức khỏe của ông yếu đi sau cơn đột quỵ hồi đầu năm.

Fred bất ngờ với hành động của Ronaldo  TẠP CHÍ TRI THỨC TRỰC TUYẾN
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20:30 6/11/2022   BÓNG ĐÁ ANH

Tiền vệ sinh năm 1993 lần đầu lên tiếng về hành động bỏ vào đường
hầm của Cristiano Ronaldo trong trận đấu giữa Man United và
Tottenham.

Đảng Cộng hòa đang giành được ưu thế hơn
bao giờ hết
18:00 6/11/2022   THẾ GIỚI

Lịch sử cho thấy đảng của tổng thống đương nhiệm thường mất ghế vào
cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden có
khả năng đi theo con đường này.

Phản ứng của Casemiro khi MU thua Brentford
0-4
17:20 6/11/2022   BÓNG ĐÁ ANH

Casemiro từng dành thời gian theo dõi màn trình diễn tệ hại của Man
United trong trận thua 0-4 trước Brentford hồi đầu mùa.

Đào Tết chết hàng loạt, dân chặt làm củi đốt
21:05 6/11/2022   XÃ HỘI

Hàng chục nghìn cây đào bán Tết ở làng hoa Sa Cát (Thái Bình) chết rũ
trên đồng, đẩy người dân vào cảnh khốn đốn.

HLV Shin Tae-yong: 'ĐT Hàn Quốc khó vượt
qua vòng bảng World Cup 2022'
19:44 6/11/2022   THỂ THAO

HLV Shin Tae-yong đưa ra đánh giá của mình về cơ hội của ĐT Hàn Quốc
tại VCK World Cup 2022. Ngoài ra, vị HLV này cũng khuyên các cầu thủ
giữ chân cho giải đấu tại Qatar.

MU thua Aston Villa 1-3
20:11 6/11/2022   BÓNG ĐÁ ANH

Đêm 6/11 (giờ Hà Nội), Man United nhận thất bại khi hành quân đến sân
Villa Park ở vòng 15 giải Ngoại hạng Anh.
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