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Sabino là một nhạc sĩ, ca sĩ người Bỉ nói tiếng Pháp đầy tài năng. Anh không những sở hữu một giọng 
ca tuyệt vời mà còn là một nhạc công thành thục nhiều loại nhạc cụ.
Âm nhạc của Sabino ẩn chứa khá nhiều mâu thuẫn: lúc trữ tình, khi tự sự, đôi khi thể hiện rõ sự nổi 
dậy và yêu chuộng tự do, khi thì chan chứa vui tươi gợi lên những điệu vũ truyền thống dân gian Ý, lúc 
lại u sầu lấy cảm hứng từ những bản ballad dân gian và đôi khi lại tinh nghịch theo phong cách Ennio 
Morricone. Ngay từ thời niên thiếu, anh đã đam mê thể loại pop-rock và điều này ảnh hưởng sâu sắc 
đến con đường âm nhạc của anh.
Album đầu tiên mang tên «Đợi chờ» (En attendant), ra đời năm 2009 đã cho thấy rõ sự phát triển nghệ 
thuật cũng như sự chặt chẽ trong phong cách sáng tác của anh. Năm 2012 anh tiếp tục cho phát 
hành album «Tiếc nuối» (A regret) kể về cuộc sống hiện đại đầy sôi động trong khi album «Chroniques 
Calabraises», ra đời năm 2014, lại mang dáng dấp câu chuyện «cao bồi miền Tây» nước Ý.
Lần này tới Việt Nam, tứ tấu của anh sẽ mang đến cho công chúng những bản pop-rock đầy sôi động. 
Đây chính là những bản nhạc nằm trong album mới mà anh dự tính cho ra đời vào mùa hè năm 2016.
Những sáng tác mới của anh sẽ kể cho chúng ta những câu chuyện về đô thị và sự hiện đại, sự cô đơn 
của con người và một cuộc sống bấp bênh ...

Sabino orSini est un auteur compositeur interprète francophone belge, multi-instrumentiste. C’est 
également un talentueux choriste. Tantôt amoureux des mots, tantôt conteur sentimental, tantôt 
enragé et épris de liberté, Sabino orSini imprégné de pop-rock depuis son adolescence, propose une 
musique emprunte d’ambivalence. 
Sa musique est enjouée évoquant ainsi les tarentelles ancestrales, mélancolique, inspirée des plus 
belles ballades folk et parfois malicieuse, à l’instar d’Ennio Morricone. 
Depuis son premier EP: «En attendant», sorti en 2009, l’évolution artistique de cet artiste est 
remarquable. Dans son album «A regret», sorti en 2012, il livre ses émotions et ses mélodies à la face 
d’un monde moderne, tandis que l’album «Chroniques Calabraises», sorti en 2014, est une sorte de 
Western à l’Italienne.
Cette fois au Vietnam, il apportera au public vietnamien un répertoire pop-rock plein d’atmosphère, 
répertoire de son prochain album qui paraitra en été 2016. Ses nouvelles chansons sont de véritables 
contes urbains, modernes, ceux de la solitude d’un homme et d’une vie qui bascule...
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