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Special programs
Christmas in July

Giáng Sinh Trắng

17/Jul

The first show of Saigon Live 2.0 will have the audience
dance the cold winter away with electrifying dance-pop
and disco performances from interstate artists. Patrons will
receive invitations with White dresscode. The dance floor
will be filled with a beautiful White, creating a romantic
atmosphere for the Winter special.

Chương Trình Saigon Live 2.0 đầu tiên sẽ sua tan cái lạnh mùa đông
Melbourne bằng những vũ điệu díco nóng bỏng và đặc sắc nhất của
những nghệ sỹ liên bang. Quý khách tham gia chương trình với những
trang phục lộng lẫy màu trắng và kháng phòng Groove Bar sẽ được
trang trí với sắc trắng tinh khôi để chúng ta cùng đắm chìm trong không
khí lãng mạn thật tuyệt vời của mùa đông.

Top local / interstate artists and the Vietnamese live band.

14/Aug

9/Oct

Ca Sỹ local và Liên Bang cùng band nhạc được yêu thích nhất hiện
nay.

1st Anniversary Saigon Live

Kỷ Niệm 1 Năm Saigon Live

A special one-year anniversary of Saigon Live that re-lives
the best moments and the best performances of the
past successful year. The all-star cast of Saigon Live most
beloved local performers will return for their signature
songs and celebrate with their supportive audience. 8 fan
favorite performers will light up the dance floor, as LED
also displays previous footage of Saigon Live throughout
the past year.

Chương trình đặc biệt để kỷ niệm Saigon Live tròn 1 tuổi, hãy cùng
sống lại những khoảnh khắc đẹp và sống động nhất của Saigon Live
một năm thành công vừa qua. Những Ca Sỹ được yêu mến nhất sẽ trở
lại với những bản tình ca bất hủ và những bản nhạc mang dấu ấn của
từng cá nhân để dành tặng riêng cho quý khán giả tại Saigon Live. 8 Ca
Sỹ được quý khán giả yêu thích nhất sẽ hâm nóng sàn nhảy với vũ điệu
tuyệt vời và màn hình LED sẽ đưa chúng ta quay trở lại những khoảnh
khắc đẹp của Saigon Live trong năm vừa qua.

Top local / interstate artists and the Vietnamese live band.

11/Sep

Chương trình đặc biệt

Ca Sỹ khách mời liên bang cùng local Band nhạc được yêu thích
nhất hiện nay.

Saigon “Live” - The Live Show

Saigon Live Phát Sóng Trực Tiếp

For the first time, Saigon Live is fully livestreamed to
the stay-at-home audience through partnership with the
popular local TV Channel (ABTV). The night highlights
the best performers from Saigon Live, as well as exciting
games and special guest appearances that promises a
major brand awareness campaign for Crown and the
program, and also an enjoyable and fun night for the live
audience

Lần đầu tiên chương trình Saigon Live sẽ được phát sóng trực tiếp cho
những khán giả yêu mến Saigon Live sẽ được thưởng thức ngay tại
nhà với sự cộng hưởng hợp tác với kênh truyền hình ABTV. Chương
trình sẽ được trình diễn những bản nhạc ấn tượng nhất của Saigon
Live ngoài ra khán giả tại khán phòng sẽ cùng tham gia những trò chơi
hấp dẫn vui nhộn cùng với sự xuất hiện của một khách mời đặc biệt
để giới thiệu với quý khách về cuộc vận động nhận thức thương hiệu
quan trọng của Crown và chương trình. Khán giả theo giỏi chương trình
Saigon Live trực tiếp qua mạng hoặc kênh truyền hình ABTV sẽ cùng
thưởng thức một Saigon Live vui nhộn và hấp dẫn.

Halloween Party

Lễ Hội Halloween

Halloween Dance Party returns for the 2nd year, as
Patrons are treated to another fantastic decorations
and thrilling performances. An all-star cast will rock the
dance floor away, and a party cannot be complete without
a special guest appearance from interstate and the
Vietnamese live band.

Sự trở lại của mùa Halloween ma mị tại Groove Bar với một Saigon
Live Vũ Điệu Halloween lần thứ hai. Khán giả sẽ được thưởng thức
một đêm nhạc sôi động và một không gian được trang hoàng thật ly kỳ
hấp dẫn. Hãy cùng các ca sỹ làm rung động sàn nhảy và đêm nhạc sẽ
không được tron vẹn nếu thiếu đi sự xuất hiện của một Ca Sỹ khách
mời liên bang.

DREAMS LIVE - Singing Contest

Bừng Cháy Giấc Mơ - cuộc thi tìm giọng hát hay

13/Nov

Saigon Live transforms into a talent show for its beloved
audience and supporters, as the November special will
act as the finals of Saigon Live’s first-ever singing contest
- DREAMS - with passionate performances and exciting
prizes. The finalists are carefully chosen from preliminary
rounds (TBA), and competing to persuade other audience
as well as interstate special guests who will be the judges.

Saigon Live sẽ được chuyển thể thành một chương trình tìm kiếm tài
năng cho những khách hàng thân thiết và những khán giả đã yêu mến
ủng hộ chương trình nhiệt tình nhất. Chương trình Saigon Live tháng 11
sẽ được dành trọn Sân khấu cho đêm chung kết cuộc thi “Bừng Cháy
Giấc Mơ “ lần đầu tiên một cuộc thi tìm giọng hát hay được các thành
viên Saigon Live tổ chức với những giọng ca đầy những đam mê và
những giải thưởng hấp dẫn. Những giọng ca lọt vào vòng chung kết
được chọn lọc kỹ từ vòng đầu, họ đã thuyết phục được những khán
giả và cả những ca sỹ khách mời liên bang sẽ trở thành những vị giám
khảo đặc biệt trong đêm diễn.

Noel

Mùa Noel

11/Dec

Christmas End-of-year Party returns for the 2nd year
with Santa, Elf, and Xmas jingles. As a celebration for
another year ending, Groove Bar will be decorated to the
Christmas atmosphere, with special photo booth for the
audience to take photos with friends and performers. Like
the Halloween theme party, this is also an opportunity
for the all-star cast to perform, and special games with
audience throughout the night.

Lễ Giáng Sinh và Tiệc Tất Niên sẽ trở lại với Saigon Live tại Groove Bar
lần thứ 2 với sự xuất hiện của ông già Noel và những bản nhạc Noel
bất hủ. Để kết thúc năm 2018 Groove Bar sẽ được trang hoàng lộng
lẫy của không khí mùa Noel. Chúng ta sẽ có Photoshoot để cùng ghi
lại những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ cùng với những người thân
và bạn bè cùng các Ca Sỹ ngôi sao của Saigon Live. Những Ca Sỹ sẽ
trình bày những bản nhạc sôi động và những trò chơi vui nhộn hấp dẫn
cùng khán giả sẽ được diễn ra trong suốt chương trình.

Top local / interstate artists and the Vietnamese live band.

Ca Sỹ cùng band nhạc local được yêu thích nhất hiện nay.

*All performances are subject to change. Changes will be uploaded 48 hours prior to performance.
*Tất cả các lịch biểu diễn của chương trình có thể sẽ thay đổi. Thông tin sẽ được cập nhật 48 tiếng trước giờ trình diễn.

