Lady Gaga sẽ hát cùng Elton John trong
album mới
Huyền thoại âm nhạc Elton John tiết lộ về việc hợp tác cùng Lady Gaga trong sản phẩm
âm nhạc mới.
Chia sẻ với Zane Lowe trên Beats 1, giọng ca huyền thoại Elton John úp mở thông tin hợp tác
cùng "mẹ quái vật" Lady Gaga.

Lady Gaga và Elton John rất thân thiết với nhau.

"Tôi vừa nghe 2 ca khúc của Gaga và cả 2 đều có tính "sát thương" cao. Đó là những bài hát rất
tuyệt vời" - Elton John nói "Nó giống như việc quay trở lại với những thứ thuộc về cô ấy
như You and I, Bad Romance".
Trước đó, ở hậu trường lễ trao giải Quả cầu vàng 2016, Lady Gaga từng xác nhận: “Tôi sẽ phát
hành album. Tôi chưa thể nói chính xác thời điểm nhưng sẽ là trong năm nay”.

Điều này khiến cho người hâm mộ có thể khẳng định, đĩa nhạc mới của Lady Gaga sẽ có sự góp
giọng của Elton John.

Lady Gaga và Elton John thường xuyên sát cánh trong các sự kiện của làng giải trí.

Lady Gaga và Elton John vốn có mối quan hệ rất thân thiết. Thậm chí huyền thoại âm nhạc nước
Anh từng mời Lady Gaga làm mẹ đỡ đầu của con trai ông, bé Zachary.
2015 là năm không có quá nhiều hoạt động ồn ào nhưng Lady Gaga lại rất thành công với các
giải thưởng. Cô được tạp chí Billboard vinh danh là Người phụ nữ của năm trong âm nhạc. Sau
đó, giọng ca The Famethắng giải Quả cầu vàng cho vai diễn đầu tiên trong phim American
Horror Story: Hotel. Cô cũng nhận được đề cử giải Oscar cho hạng mục Ca khúc nhạc phim hay
nhất với Til It Happens to You.

