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ngành. Nhật Hạ còn mở Nhật Hạ Studio
– nơi làm makeup, permanent make
up, chụp ảnh, thuê trang phục cưới và
một Nhà Hàng ARTIST. Công việc kinh
doanh thuận lợi đã lôi cuốn Nhật Hạ
xao lãng dần việc ca hát.
Sau khi lập gia đình với Nhạc Sĩ
Huỳnh Thái Bình, ca sĩ Nhật Hạ đã trở
lại sân khấu với niềm đam mê ca hát
tràn đầy như lúc trước... mặc dù sau
hơn 10 năm vắng bóng. Thật vậy,
Nhật Hạ không thể lãng quên âm nhạc
được vì đã có máu nghệ sĩ từ nhỏ, Nhật
Hạ nói: “Ba Hạ là một nhạc sĩ, và trong
nhà Hạ luôn vang tiếng nhạc. Ba là
người thường nói chuyện với Hạ về âm
nhạc và các nghệ sĩ... Và, từ bé, Hạ đã
thuộc lòng rất nhiều bài hát, tên các ca
sĩ và nhạc sĩ... Phải nói, Hạ lớn lên trong
âm nhạc và luôn yêu nhạc suốt cuộc
đời... Âm nhạc quan trọng lắm ! Nó làm
đời sống phong phú,thơ mộng và tươi
đẹp hơn. Hạ không thể tượng tượng
được cuộc đời sẽ ra sao nếu không có

âm nhạc “
Nhật Hạ cũng tin vào duyên sốtrong
tình cảm cũng như nghề nghiệp
nênnói rất thật lòng“Dù lúc nhỏ Hạ
chưa bao giờ có ước muốn làm một ca
sĩ, không chịu cố gắng học hát, không
tham vọng. Tới Mỹ, đặt chân tới San
Jose ngày thứ Sáu, theo bạn bè tới 1
quán cafe nhạc, được mời lên hát giúp
vui, và ngay trong tối đó Hạ đã được
hợp đồng mời hát thường trực. Qua
thứ Bảy,một ngày sau khi đặt chân tới
San Jose, Hạ được trả thù lao như một
ca sĩ chuyên nghiệp.Còn chuyện làm
người mẫu cũng vậy, Hạ không tưởng
được chỉ với 1 tấm hình bạn chụp chơi
cho Hạ, gửi tới PROFESSIONAL MODEL
MANAGEMENT (ngay chính Hạ cũng
không biết) và Hạ đuợc Agency Mỹ
này mời làm người mẫu trong thị
trường Mỹ... Nếu đó không phải là
định mệnh, là duyên số thì Hạ không
biết giải thích sao nữa ! “
Nhật Hạ khi vào nghề ca sĩ thì rất

mê hát nhưng cũng muốn khám phá
con đường kinh doanh nên Nhật Hạ
đã thử sức mìnhvà thành công với
Nhật Hạ Studio, Nhật Hạ Production
và nhà hàng Cafe Artist. Ngoài tài năng
ca hát, Nhật Hạ có khiếu về hội hoạ,
cộng với kinh nghiệm từ những năm
tháng làm việc với những người Make
Up Artist, Photographer, American
Designer và với sự đam mê học hỏi
từ những trường lớp chuyên nghiệp,
Nhật Hạ trở thành một Make Up Artist
cho hầu hết các Ca Sĩ tên tuổi và là một
Permanent Make Up Artist (xâm thẩm
mỹ) nổi tiếng trong cộng đồng người
Việt ở OC. Nhật Hạ cũng thích viết
văn, làm thơ, từng cộng tác với vài tờ
báo... và đã viết lời Việt cho nhiều bài
hát ngoại quốc. Sau này khi gặp nhạc
sĩ Huỳnh Thái Bình, Hạ đã viết lời hơn
trăm bài cho những bài hát của anh và
cũng sáng tác những bài hát của riêng
mình. Nhạc sĩ Bảo Chấn, nhạc sĩ Quốc
Dũng và Nhạc Sĩ Huỳnh thái Bình đã
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