Bầu trời khát vọng thắp sáng sông Hàn
trong đêm pháo hoa thứ tư DIFF 2018
Ngày đăng: 09/06/2018
Đêm 09/6/2018, một bầu trời khát vọng đã được vẽ lên bên dòng sông Hàn bằng những khúc
ca sôi nổi, căng tràn sức sống và ánh sáng huyền ảo của những bông pháo từ hai đội Bồ Đào
Nha và Thụy Điển, làm nên một đêm pháo hoa thứ tư của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng –
DIFF 2018 thật thành công.
Tới dự đêm thi thứ tư Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2018 có các vị khách quốc tế,
các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các cơ quan Trung ương và thành phố
Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư
Thành ủy Đà Nẵng, ông Võ Công Trí – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, ông
Huỳnh Đức Thơ- Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đại diện các cơ
quan thông tấn báo chí cùng hàng chục ngàn khán giả đến từ khắp mọi miền đất nước và du
khách quốc tế.
Đi qua gần hết chặng đường của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng- DIFF 2018, trong đêm
pháo hoa thứ tư với chủ đề Nhịp cầu khát vọng, khán giả đã cảm nhận một sức trẻ, nhiệt
huyết và đam mê cống hiến lan tỏa khắp không gian bên bờ sông Hàn, qua chương trình
nghệ thuật được dàn dựng trau chuốt, quy mô, xâu chuỗi hoàn hảo với phần trình diễn pháo
hoa ấn tượng bởi hai đội Grupo Luso – Bồ Đào Nha và Göteborgs FyrverkeriFabrik- Thụy
Điển.
Màn flashmob của quận đoàn Ngũ Hành Sơn – tiết mục cuối cùng lọt vào chung kết cuộc thi
flashmob “Nhịp bước thanh xuân” trong khuôn khổ DIFF 2018 – đã mở màn đêm thi không
thể hoàn hảo hơn, bằng những vũ điệu tràn căng thanh xuân trên nền nhạc hai bài hát
“Welcome to Danang” và “Sẻ chia từng khoảnh khắc”. Ngay tiếp đó, liên khúc “Hồ trên núi
& Em gái H’Mông” từ các nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương đã đem đến cho đêm hè Đà Nẵng
một không khí tươi mới, thú vị.

Khán giả cũng được sống lại những giây phút đầy cảm xúc, khi những hình ảnh pháo hoa rực
rỡ, ấn tượng trong 3 đêm thi đầu tiên được trình chiếu. Một lần nữa, sự đột phá của đội Việt
Nam, “bức họa ánh sáng” vẽ bằng các kỹ thuật đỉnh cao của Mỹ, hay màn pháo hoa xứng
tầm đẳng cấp đương kim vô địch của Ý… lại khiến người xem tự hào về Việt Nam, về Đà
Nẵng với Lễ hội pháo hoa xứng tầm quốc tế.
Hội ngộ hàng loạt các gương mặt trẻ được yêu thích nhất hiện nay như Uyên Linh, Văn Mai
Hương, Hoàng Quyên, Mai Tiến Dũng… “Nhịp cầu Khát vọng” đã “chiêu đãi” hàng vạn khán
giả một chương trình nghệ thuật mới lạ và vô cùng đặc sắc. Đó là trái tim nồng ấm cùng với
khát khao chinh phục đỉnh cao trong ca khúc “Girl On Fire” của Uyên Linh, là sự lan tỏa của
đam mê và tuổi trẻ từ Văn Mai Hương với “The Winner Takes It All & Dancing Queen”, là
một Hoàng Quyên ngọt ngào với “Lung linh đêm Đà Nẵng”, hay liên khúc “Chuyện tình thảo

nguyên & Gọi tên ngày mới” rộn ràng từ ca sỹ Thu Hằng và Mai Tiến Dũng.
Nét văn hóa đặc trưng của Bồ Đào Nha được giới thiệu tới khán giả qua điệu múa dân gian
duyên dáng được thể hiện bởi các vũ công Ukraina. Đặc biệt, những hình ảnh đẹp về hai
quốc gia Bồ Đào Nha và Thụy Điển cũng đã được truyền tải đến khán giả thật gần gũi mà
sinh động, qua hai thước phim ngắn về cây cầu cảng nối liền Thụy Điển sang Đan Mạch và
cây cầu nổi tiếng ở Lisbon, tiêu biểu cho đất nước Bồ Đào Nha với nền văn hóa đặc sắc.
Với gu âm nhạc và kỹ thuật đẳng cấp, đội Thụy Điển đã mang đến đêm thứ tư một câu
chuyện thú vị về những dòng sông, cây cầu và tình hữu nghị, bằng âm nhạc hòa quyện nhịp
nhàng trong từng khoảnh khắc pháo bung nở lung linh trên sông Hàn.
Và đúng như chia sẻ của đội trưởng đội Bồ Đào Nha khi tới Đà Nẵng: “Pháo hoa là một loại
hình nghệ thuật, sứ mệnh của chúng tôi là đưa nghệ thuật đó đến đỉnh cao mới của sáng tạo
thiết kế và thực hiện những màn trình diễn đầy cảm xúc”, phần trình diễn của Bồ Đào Nha
đã khiến khán giả không ngừng nhún nhảy trong âm hưởng của rock và vũ điệu của ánh
sáng.
Một bầu trời đầy khát vọng đã được khắc họa thật đẹp bằng thanh âm, chuyển động, ánh
sáng và cả những trái tim rộn ràng. Một đêm pháo hoa tròn đầy cảm xúc đã mang đến cho
người dân và du khách tới Đà Nẵng nhiều kỷ niệm đẹp.
Là các đội Việt Nam, Ba Lan hay Mỹ, Pháp, Thụy Điển hay Bồ Đào Nha, là Hong Kong
(Trung Quốc) hay là đội đương kim vô địch Ý sẽ lọt vòng chung kết, kết quả sẽ được công bố
ngay trong ngày 10/6. Nhưng ngay khi những bông pháo cuối cùng của đêm thứ 4 rơi xuống,
chắc chắn mỗi khán giả pháo hoa đã có cho mình một sự lựa chọn, để háo hức đếm ngược
chờ ngày bục vinh quang xướng tên một đội pháo vô địch DIFF 2018, và tận hưởng những
màn trình diễn vô cùng ngoạn mục hứa hẹn đốt cháy sân khấu sông Hàn đêm Nhịp cầu hữu
nghị 30/6 tới.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2018 bắt đầu từ 30/4/2018 và kéo dài trong hai
tháng, tới 30/6/2018, với sự tham dự của 8 đội thi Việt Nam, Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Hồng
Kông, Thụy Điển và Bồ Đào Nha.
Với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu”, lễ hội gồm chuỗi 05 đêm thi với 05 chủ đề riêng
lần lượt là Tình yêu, Thời gian, Hạnh phúc, Khát vọng và Hữu nghị. Đêm khai mạc diễn ra tối
30/4/2018, tiếp theo là đêm thi của các đội Pháp – Mỹ (26/5/2018), Ý – Hồng Kông (Trung
Quốc) (02/6/2018), Thụy Điển – Bồ Đào Nha (09/6/2018). Đêm chung kết 30/6/2018 sẽ là
cuộc so tài của hai đội có số điểm cao nhất sau 4 đêm thi.
Cùng với đó là các lễ hội, sự kiện đồng hành tưng bừng hấp dẫn. Lễ hội “Diễu hành nghệ
thuật Carnaval đường phố 2018” với 12 xe hoa tượng trưng cho 12 cây cầu của Đà Nẵng và
8 quốc gia diễu hành, biểu diễn trên các tuyến phố trung tâm Đà Nẵng sẽ tiếp tục diễn ra
trong 4 tối cuối tuần các ngày 16/6, 17/6, 23/6, 24/6. Lễ hội ẩm thực “Bốn mùa hương sắc”
với hàng trăm món ăn ba miền… tại Sun World Danang Wonders cũng sẽ tiếp tục thu hút du
khách đến hết 30/6. Bên cạnh đó là nhiều sự kiện đồng hành thú vị, hấp dẫn du khách và

làm nên một mùa hè Đà Nẵng ngập tràn sôi động.

