Thu Phương- Đan Trường trở lại Praha tại Miss Áo Dài Việt Nam
Lần đầu tiên ông trùm chân dài Vũ Khắc Tiệp - người gắn liền với những show diễn đẳng cấp sẽ mang một chương
trình đặc biệt tới Praha vào ngày 7.12.2017, sau Đêm Hội Chân Dài gây tiếng vang tại Berlin tháng 6, Hoa hậu quý bà
tại Úc tháng 8 vừa qua thì điểm đến tiếp theo là Praha với đêm chung kết Miss Áo Dài Việt Nam World 2017 với sự
tham dự của 30 thí sinh người Việt từ mọi nơi trên thế giới về tham dự. Đặc biệt với sự tham dự của 2 ngôi sao ca
nhạc Thu Phương và Đan Trường cùng Quách Ngọc Ngoan, Huỳnh Tiên.. . Cũng khá lâu 2 ngôi sao này mới quay trở
lại Praha trong đêm diễn ấn tượng này. Thu Phương và Đan Trường cho biết đang rất háo hức cho lần trở lại này với
những với tiết mục vô cùng thú vị được chuẩn bị chu đáo.
Đặc biệt với sự tham gia của dàn Ban Giám Khảo là những nghệ sĩ diễn viên hot nhất hiện nay như NSND Hoàng
Dũng, Diễn viên Việt Anh...
Một chương trình hoàn toàn mới lạ, một màu sắc khác hẳn với các chương trình trước đây, với sự dàn dựng của ekip
chuyên nghiệp bậc nhất Việt Nam sang cùng dàn âm thanh, ánh sáng sân khấu thiết kế hiện đại được đầu tư lớn
chắc chắn sẽ mang lại một đêm thú vị cho khán giả Praha. Ngoài những tiết mục ca nhạc thì chương trình sẽ mang
đến một đêm thi nhiều màu sắc của các bông hoa đẹp nhất với các màn thi áo dài, dạ hội và bikini. Chắc chắn đây sẽ
là một chương trình đáng mong chờ nhất của Praha trong năm 2017 này!
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