
Học Thanh Nhạc Tại TPHCM Với Top 5 Địa Chỉ
"Chuyên Ca Sĩ"

Khóa học thanh nhạc tại TPHCM

Bạn yêu thích ca hát nhưng chưa tìm

được trung tâm nào chất lượng và uy tín.

Đừng lo, dưới đây VietVocal sẽ đưa ra cho

bạn top 5 trung tâm thanh nhạc TP HCM

Hồ CHí MINH, QUậN 7, VIệT NAM, June

19, 2022 /EINPresswire.com/ -- Học

viện âm nhạc Đông Nam Á SEAMI

Học viện âm nhạc Đông Nam Á SEAMI

là học viện thanh nhạc tại TP HCM,

trước đây được biết đến với cái tên

VietSVoice. Hiện tại, SEAMI đang là một

trong những trung tâm có chất lượng

khá tốt, sở hữu các giảng viên dạy

thanh nhạc kì cựu và có nhiều kinh

nghiệm trong nghề, SEAMI đã nhanh chóng được nhiều khách hàng chú ý đến. 

Hầu hết giảng viên của SEAMI đều tốt nghiệp ở Nhạc Viện và Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật với

nhiều độ tuổi khác nhau với nhiều phong cách giảng dạy. 

Hiện tại SEAMI có 7 cơ sở học nhạc trải đều khắp Hồ Chí Minh. Và đã có trên 5000 học viên theo

học.

Với mức học phí từ cấp cơ bản đến nâng cao, chuyên sâu vào khoảng 1.700.000 – 1.960.000/1

tháng/8 buổi, đây là mức phí tầm khá, phù hợp với kinh tế của mọi người, không quá mặc mà

cũng không quá rẻ, và chất lượng giảng dạy tốt với số lượng học viên mỗi lớp chỉ từ 3 – 4 học

viên.Đặc điểm khóa học thanh nhạc tại Seami:

Được test giọng và trình độ miễn phí trước khi vào học

Giảng viên tạo lộ trình cá nhân tùy và trình độ của mỗi học viên

Có cam kết kết quả đầu ra sau mỗi khóa học

Học phí phù hợp nhưng chất lượng khóa học vẫn được đảm bảo 3-4 học viên/lớp

Có nhiều sân chơi và hoạt động để giao lưu học hỏi

http://www.einpresswire.com


Nhiều địa điểm học thuận tiện đi lại

Được tùy chọn giáo viên phù hợp với phong cách hoặc sự yêu thích của mình.

Địa Chỉ Liên Hệ SEAMI

+ 7A/2 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1

+ 31/09 Nguyễn Đình Khơi, Q. Tân Bình

+ 135-39 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh

+ 350C Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình

+ 66 đường D, LakeView City, An Phú, Q.2

Hotline: (028)7.30.30.369

+ Website: seami.vn/khoa-hoc-thanh-nhac

+ Khóa học thanh nhạc karaoke tại HCM

Học viện thanh nhạc trực tuyến VietVocal

Vietvocal là Học viện thanh nhạc trực tuyến thuộc trường Âm nhạc Young Hit Young Beat được

sáng lập bởi ca sĩ Mỹ Linh và ban nhạc Anh Em. 

Trường Âm nhạc YOUNG HIT YOUNG BEAT ACADEMY of ART (viết tắt là YHYB Academy), ra mắt

vào tháng 5/2015. Trường học đào tạo các khóa học nghệ thuật đa dạng như: Nhảy, Nhạc cụ,

Thanh nhạc, Mỹ Thuật, Cảm thụ âm nhạc… mục đích tạo lập một không gian nuôi dưỡng và phát

triển các nhạc sĩ và ca sĩ trẻ tuổi tài năng.

Được ra mắt trong “Thời đại Chuyển đổi số”, VietVocal chính là “đứa con tinh thần” mà ca sĩ Mỹ

Linh luôn ấp ủ và mong muốn xây dựng để giúp tất cả những người yêu ca hát được tiếp cận

thanh nhạc một cách bài bản trong thời gian ngắn nhất.

Nhà Văn hóa Thanh niên Tp. HCM

Được biết tới với nhiều khóa học kỹ năng mềm về luyện thanh và đội ngũ giảng viên giàu kinh

nghiệm, Nhà Văn hóa Thanh niên Tp. HCM –  trường thanh nhạc tại TP HCM sẽ giúp bạn cách cơ

bản để có thể kiểm soát giọng hát, hát có cảm xúc và đúng tiết tấu, giai điệu của bài hát. 

Trường Đào Tạo Thanh Nhạc Adammuzic

https://wakelet.com/wake/7t2ZAaR5d6r_YL87cP7ml


ADAM Music là trường thanh nhạc tại TP HCM với đơn vị đa năng đào tạo với nhiều lịch vực

chuyên sâu trong trong nghệ thuật: sản xuất âm nhạc, đào tạo giọng hát, thực hiện các dự án

thu âm, sáng tác, hòa âm phối khí,…Về đào tạo thanh nhạc chỉ là một dự án nhỏ của ADAM

Music. 

Công ty TNHH quảng cáo truyền thông giải trí FLYPRO

Công ty TNHH quảng cáo truyền thông giải trí FLYPRO là một trong những trung tâm uy tín trong

lĩnh vực đào tạo nghệ thuật như vũ đạo, thanh nhạc tại TP HCM.

Học phí tăng lên theo từng cấp học:

Khóa cơ bản học phí là 1.600.000 – 1.900.000đ/tháng

Khóa nâng cao học phí là 3.200.000 đến 3.500.000đ/tháng.

Với số lượng học viên khoảng 3 – 4 học viên/ lớp, việc theo sát học viên sẽ tốt hơn.

+ Top 5 Trường đào tạo chuyên ngành Thanh nhạc tốt nhất hiện nay
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