
Châu Đăng Khoa – “Cha đẻ” loạt hit
nhạc Xuân của Hồ Ngọc Hà, Đông
Nhi…

Bình luận bài viết này  

Đến nay, Châu Đăng Khoa đã sáng tác 8 ca khúc nhạc Xuân và là một trong những
hit-maker đình đám showbiz Việt. 

Mùa Xuân luôn là nguồn cảm hứng trong nghệ thuật, bởi khi Xuân về, không chỉ đất
trời tươi đẹp hơn mà lòng người cũng hân hoan. Xuân là mùa lễ hội, Tết là dịp đoàn
viên, vì thế cảm xúc từ thiên nhiên, con người - tình thân, tình yêu, tình bạn - chính là
chất xúc tác để nghệ thuật thăng hoa, đặc biệt là âm nhạc.

Từ xưa đến nay, dễ thấy đa số nhạc sĩ đều sáng tác một hay đôi - ba bài nhạc Xuân
nhưng hiếm thấy nhạc sĩ nào chăm viết nhạc Xuân đến mức đủ làm cả một album
nhạc mang tên mình, mà bài nào cũng do ca sĩ nổi tiếng hát - như Thu Minh, Hồ
Ngọc Hà, Thủy Tiên, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Bảo Anh… “Ông hoàng nhạc Xuân”
này chính là Châu Đăng Khoa – nhạc sĩ trẻ điển trai nhưng không kém phần quái
tính.

✉

 

Châu Đăng Khoa là cái tên quen thuộc với khán giả V-Pop trong ba năm gần đây –
từ 2014, với nhiều bài hit cho Thu Minh, Quang Dũng, Hồ Ngọc Hà, Đan Trường, Hari

Won... Ngoài những ca khúc viết về tình yêu, cuộc sống, anh còn rất “mát tay” khi
viết về mùa Xuân.
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Sao Việt được ví như chị
gái của con: Hiền Thục
vừa trẻ vừa sành điệu
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Chuẩn rich kid, Châu Anh
chi hơn 100 triệu đồng
cho một lần mua đồ Tết
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Tiệc sinh nhật bất ngờ của
"Kim Sa Ngư" Lương Bích Hữu

 31/08/2022  5 k   

Châu Đăng Khoa bất ngờ tiết
lộ mối quan hệ hiện tại với
Orange

 28/03/2022  1 k   

Châu Đăng Khoa bất ngờ tiết
lộ mối quan hệ hiện tại với
Orange
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Châu Đăng Khoa: "Yêu đại gia
đâu có gì sai, tôi sẽ đi nếu
được giá"
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Sofia trở lại đường đua âm
nhạc với MV cực nóng bỏng
và gợi cảm
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Lời bài hát Là Do Em Xui Thôi
- Sofia x Châu Đăng Khoa -
Khói (Lyrics)
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Let's talk about love - Văn Mai
Hương x Châu Đăng Khoa x
Blacka

 04/01/2022  1 k   

LyLy xin lỗi Châu Đăng Khoa
hậu ồn ào, động thái sau đó
gây chú ý

 09/12/2021  3 k   
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Đến nay, Châu Đăng Khoa đã sáng tác 8 ca khúc nhạc Xuân: Đón Tết Quê Hương,
Chúc Tết Mọi Nhà (Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh), Vui Như Tết (Thu Minh, Hà Lê),
Sớm Nay Mùa Xuân (Đông Nhi, Ông Cao Thắng), Những Ngày Xuân Rực Rỡ (Noo

Phước Thịnh), Mùa Đẹp Nhất (Hồ Ngọc Hà), Như Hoa Mùa Xuân (Hồ Ngọc Hà,
Thủy Tiên, Minh Hằng) và mới nhất là Đón Mùa Xuân Về (Bảo Anh).
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Châu Đăng Khoa bật mí cơ duyên đến với nhạc Xuân: “Thật ra ban đầu Khoa viết
nhạc Xuân là vì bị ép buộc. Trong suy nghĩ của Khoa, nhạc Xuân là một cái gì đó nó
khó khăn và cũ kĩ. Trước kia đối với Khoa, năm mới chỉ cần có HAPPY NEW YEAR là
đủ rồi. Cho đến một hôm vào một buổi tối mùa Xuân năm 2013 Khoa nhận được
lời nhờ cậy của chị Hồ Ngọc Hà rằng hãy viết cho chị một ca khúc để chị hát cùng
với Thủy Tiên và Minh Hằng và thế là ngay trong đêm thì Như Hoa Mùa Xuân đã ra
đời và trở thành ca khúc nhạc Xuân thành công nhất của Khoa tính đến thời điểm
này.

Một phần lý do khác đó là Khoa cũng hay nghe bố mẹ ở nhà nói rằng có con làm
nhạc sĩ gì mà Tết về chẳng có bản nhạc Xuân nào để mở nghe. Mày mà sáng tác
bài Xuân hay là bố mẹ mở khắp xóm và thế là mình làm thôi”.
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Video xem thêm: Video xem thêm: Lẻ loi - Châu Đăng KhoaLẻ loi - Châu Đăng Khoa
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Nhạc sĩ “mùa Xuân” chia sẻ về Tết của riêng mình: “Đối với Khoa, mùa Xuân là mùa
đoàn viên, là mùa dành cho gia đình nên Khoa vẫn sẽ như mọi năm luôn dành thời
gian ở bên gia đình, bố mẹ đi đâu thì Khoa đi đó, chỉ cần cả nhà cùng nhau Có lẽ

năm nay cả nhà sẽ cùng về quê ngoại Khoa ở Đà Nẵng để đón Tết.”
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Bình luận bài viết này  

 BỬU ĐẶNG | 21/01/2017

Châu Đăng Khoa Thu Minh Hồ Ngọc Hà Noo Phước Thịnh

Đông Nhi Bảo Anh

* Cùng đón xem những tin tức sao Việt mới nhất liên tục được cập nhật trên Thể
Thao Văn Hóa.

Tiệc sinh nhật bất ngờ của "Kim Sa Ngư" Lương Bích Hữu

Châu Đăng Khoa bất ngờ tiết lộ mối quan hệ hiện tại với Orange

Châu Đăng Khoa bất ngờ tiết lộ mối quan hệ hiện tại với Orange

 

Anh chàng không quên dành lời chúc Xuân đến các khán giả: “Năm mới đến rồi,
Khoa xin được chúc cho tất cả mọi người có một năm mới ngọt ngào, vẹn nguyên,

tròn đầy và hạnh phúc!”



✉

Chia sẻ trên facebookVIDEO XEM NHIỀU NHẤT

Châu Đăng Khoa – “Cha đẻ” loạt hit
nhạc Xuân của Hồ Ngọc Hà, Đông
Nhi…
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Đám cưới cách đây 7 năm của anh trai cô dâu
được trao 600 tỷ hồi môn
Là ái nữ của gia đình xuất khẩu thủy sản nổi tiếng ở Bạc
Liêu, không khó hiểu khi cô dâu này được trao 600 tỷ
đồng hồi môn bao gồm cả vàng và cổ phần công ty.

1 giờ trước 

Từ khi có kênh riêng, cặp song sinh bạch tạng
chăm đi chơi, mua đồ mới
Kể từ khi có kênh YouTube riêng, cuộc sống của hai chị
em Tâm chị, Tâm em dần trở nên tốt đẹp hơn. Cả hai cũng
không cần ngày nào cũng phải ở trong phòng nữa.

1 giờ trước 

Đi ăn ở quán bình dân, cô gái hết hồn với hóa đơn
gần 1 triệu/3 món
Với hóa đơn hơn 900 nghìn cho 3 món, đây quả thật là
mức giá trên trời so với một nhà hàng chuyên đồ ăn bình
dân.

1 giờ trước 

Bà con về quê nghỉ Tết dương lịch, “cửa ngõ” Thủ
đô ùn tắc kéo dài
Chiều ngày 30/12, nhiều người dân đang làm việc tại thủ
đô đã tranh thủ dịp nghỉ lễ kéo dài để về ăn Tết dương
cùng với cả gia đình.

1 giờ trước 

Trần Bảo Sơn: Hậu ly hôn có thêm ái nữ, gây chú
ý với nhan sắc khác lạ
Hậu ly hôn 8 năm với Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn có
thêm ái nữ với bạn gái, tiếp tục gây chú ý với nhan sắc
khác lạ như "trùng tu".

1 giờ trước 
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