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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Sự phát triển văn hoá âm nhạc dân tộc luôn giữ vị trí quan trọng trong
chiều dài lịch sử đất nước và trong nền văn hóa của nhân loại. Việt Nam là một
quốc gia đa dân tộc, đa văn hóa, có một nền âm nhạc cổ truyền phong phú và
đặc sắc. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, âm nhạc cổ truyền luôn được đặt ở vị
trí xứng đáng. Nhạc khí dân tộc nói chung và cây đàn tam thập lục (TTL) nói
riêng là những thành tố tạo nên các giá trị văn hoá âm nhạc dân tộc.
Như chúng ta được biết, đàn TTL là một nhạc cụ được du nhập vào
Việt Nam, tuy có nhiều tài liệu và những cách lý giải khác nhau về nguồn gốc
và xuất xứ, nhưng sự có mặt của đàn TTL đã dần khẳng định được vai trò
trong âm nhạc truyền thống Việt Nam, trong dàn nhạc dân tộc với vai trò hoà
tấu, độc tấu hay đệm cho các nhạc cụ độc tấu khác.
Chính vì vậy, đàn TTL đã trở thành một trong các chuyên ngành nhạc
cụ dân tộc có trong chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp
như: Học viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí
Minh, Trường Cao Đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Học viện âm nhạc Huế, Trường
ĐHSK&ĐAHN…
Âm nhạc dân tộc nói chung và âm nhạc trong sân khấu nói riêng luôn
có sự xuất hiện của đàn TTL, điển hình như âm nhạc trong sân khấu Chèo thì
đàn TTL thuộc biên chế trong bộ Gẩy của dàn nhạc. Trong âm nhạc sân khấu
Chèo ngày nay có rất nhiều nhạc cụ tham gia để tạo nên màu sắc trong sân
khấu Chèo như: trống, nhị, sáo,bầu, thập lục và tam thập lục.... Tuy đàn TTL
không phải là nhạc cụ chủ chốt trong biên chế dàn nhạc sân khấu Chèo,
nhưng không thể phủ nhận những yếu tố tính năng của cây đàn đã góp phần
làm cho sự phong phú, đa dạng màu sắc, âm thanh,đặc biệt góp phần làm cho
tính tiết tấu rõ ràng mạch lạc hơn trong dàn nhạc sân khấu Chèo.
Cũng vì sự đa dạng trong công tác đào tạo, Khoa Kịch hát Dân tộc
thuộc Trường Đại học Sân Khấu và Điện Ảnh Hà Nội là một cái nôi đào tạo
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về lĩnh vực Sân Khấu chuyên nghiệp trong đó có đầy đủ các ngành : Tuồng,
Chèo, Cải Lương, nhạc cụ truyền thống.... Và cây đàn TTL được đào tạo tại
đây với mục đích chính là đào tạo ra những nhạc công chuyên nghiệp hoạt
động trong sân khấu Chèo.
Với 35 năm đào tạo chuyên ngành đàn TTL, bên cạnh việc dạy các
lòng bản Chèo cổ,thì một số các làn điệu Chèo cũng được soạn lại mang tính
kỹ thuật nhằm nâng cao, phát huy tính năng của đàn TTL.Tuy nhiên, sinh
viên học tại trường phần lớn được học theo lối dạy truyền ngón (không kinh
qua trường lớp), vì vậy các em chưa có được những kỹ thuật chơi đàn, cách
đệm tòng, lối đệm hát cho các hệ thống của làn điệu Chèo, nên sinh viên chưa
thể chủ động trong học tập.
Là một giảng viên âm nhạc tại Khoa Kịch hát Dân tộc thuộc Trường
ĐHSK&ĐAHà Nội tôi nhận thấy việc dạy học các kỹ thuật đàn TTL qua một
số làn điệu Chèo thuộc hệ thống Đường trường ở đây là cần thiết.
Để dạy học tốt một số làn điệu Chèo trên đàn TTL, người giảng viên cần phải
nghiên cứu sâu các vấn đề về kỹ thuật diễn tấu, cảm xúc âm nhạc, về cấu trúc,
giai điệu, hoàn cảnh sử dụng và tính chất của làn điệu…
Với mong muốn nâng cao chất lượng dạy học kỹ thuật đàn TTL cho
một số làn điệu Chèo, tôi chọn đề tài “Dạy học đàn Tam thập lục tại Trường
Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu luận văn Cao
học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc.
2. Lịch sử nghiên cứu
Trong quá trình thực hiện đề cương luận văn, học viên sưu tầm, nghiên
cứu và tham khảo một số tài liệu khoa học, chương trình, giáo trình giảng
dạy, một số những bài báo đăng tạp chí, luận văn, luận án có liên quan tới đề
tài “Dạy học đàn Tam thập lục tại Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh
Hà Nội” cụ thể gồm:
Sức sống của nền âm nhạc truyền thống Việt Nam, của tác giả Tô Vũ,
nhà xuất bản (Nxb) Âm nhạc 1996: tác giả đề cập nhiều về lý lẽ trong âm
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nhạc truyền thống Việt Nam, đặc biệt là ông đã đề xuất việc thành lập khoa
thanh nhạc cổ truyền; từ trang 281 đến trang 313, nói về những vấn đề kịch
hát truyền thống qua hội diễn sân khấu 1970, trong đó có phần viết về nhạc
Chèo cổ một cách khái quát đại cương như: đề cập về vấn đề nhạc cổ, đại
cương về kỹ thuật Chèo cổ…
Lịch sử nghệ thuật Chèo của tác giả Hà Văn Cầu, Nxb Thanh Niên, năm
2011: là công trình nghiên cứu về lịch sử các giai đoạn hình thành và phát triển
của loại hình nghệ thuật Chèo (chủ yếu là 3 thời kỳ: thời kỳ từ thế kỷ XI - XV,
thời kỳ từ thế kỷ XV - XVIII và thời kỳ từ thế kỷ XIX đến nay.)
Tìm hiểu các làn điệu Chèo cổ, Nxb Sân khấu Nhà hát Chèo Việt Nam
năm 2001 của nhạc sĩ Hoàng Kiều. Tác giả đã dày công sưu tầm được rất
nhiều làn điệu Chèo trong cả nước; tập trung nghiên cứu sâu về phần lý luận
của các làn điệu Chèo cổ, chỉ có chép lời hát mà không có nốt nhạc ký âm để
minh họa. Theo tôi, cuốn sách này thích hợp cho các diễn viên chuyên nghiệp,
những người am hiểu về Chèo hơn những người không chuyên.
Cuốn sách Những làn điệu Chèo cổ chọn lọc, Nxb Văn hoá - Thông tin
năm 2007 của hai tác giả Hoàng Kiều và Hà Hoa đã nghiên cứu khá toàn diện
và sâu sắc về làn điệu Chèo. Điểm khác biệt của cuốn sách này khác với
quyển Tìm hiểu các làn điệu Chèo cổ của nhạc sĩ Hoàng Kiều đó là chỉ tập
trung nghiên cứu những làn điệu Chèo cổ ở tỉnh Thái Bình, nơi đây là một
trong những cái nôi của nghệ thuật Chèo, và có nhiều làn điệu mang đặc trưng
rất riêng, đặc sắc mà không thấy có ở nơi nào khác; Đặc biệt cuốn sách còn
nghiên cứu 64 làn điệu Chèo cổ, có chọn lọc và ký âm đầy đủ các trổ hát
trong làn điệu thành bản nhạc 5 dòng kẻ. Ngoài ra, sách còn giải mã điển cố
lời thơ, khảo dị, tính chất, hoàn cảnh sử dụng,… của những làn điệu Chèo cổ
do các nghệ nhân Chèo ở Thái Bình hát. Có thể nói, cuốn sách Những làn
điệu Chèo cổ chọn lọc giúp ích rất nhiều cho những người đã, đang học nghề
Chèo và các nhà nghiên cứu âm nhạc.
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Chèo một hiện tượng sân khấu dân tộc của tác giả Trần Bảng, Nxb Sân
khấu, năm 1994: chủ yếu nghiên cứu về sân khấu Chèo (sân khấu dân tộc, sân
khấu tự sự), nghệ thuật Chèo (nghệ thuật ngẫu hứng) và những vấn đề bảo tồn
và phát triển.
Về nghệ thuật Chèo của tác giả Trần Việt Ngữ, Viện Âm nhạc Việt
Nam, năm 1996: là công trình nghiên cứu về nguồn gốc, quá trình hình thành,
phát triển của Chèo; các đặc điểm của Chèo cổ, Chèo văn mình, Chèo cải
lương; nắm vững nghệ thuật cổ xây dựng Chèo mới.
Những nguyên tắc cơ bản trong nghệ thuật Chèo của tác giả Trần Đình
Ngôn, Nxb Sân Khấu, năm 2005:Chủ yếu nghiên cứu các nguyên tắc và
phương pháp sáng tác trong Chèo truyền thống.
- Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức (1996), Lý luận dạy học đại học.
- Lê Huy và Lê Trân (1984), Nhạc khí dân tộc Việt Nam, Nxb Văn hóa.
- Đôn Truyền (2001), Đến với nhạc Chèo, Viện sân khấu - Trần Vinh
(2011), Nhạc Chèo, Nxb Sân Khấu.
- Quách Hoàn Sinh (1997), Nhập môn Yangqin, Nxb Thượng Hải.
- Nguyễn Thị Tuyết (2000), Giáo trình hát Chèo, Trường Đại học Sân
khấu và Điện ảnh Hà Nội.
- Lương Thu Hương (2009), Giáo trình cao đẳng đàn Tam thập lục,
Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
Những cuốn sách kể trên đều là những tài liệu quý để luận văn của
chúng tôi tham khảo và làm bệ đỡ cho cơ sở lý luận của đề tài.
Về nghiên cứu dạy học đàn TTL có một số luận văn sau:
- Luận văn Thạc sỹ của Nguyễn Thị Phúc (2000),"Một số vấn đề giảng
dạy đàn 36 dây tại Nhac viện Hà Nội ". Đối tượng nghiên cứu luận văn bao
gồm chương trình giảng dạy đàn TTL nói chung và những giải pháp nâng cao
chất lượng đào tạo đàn TTL tại Nhạc viện Hà Nội nói riêng. Nội dung đề cập
tới xuất xứ của đàn TTL qua các tài liệu trong và ngoài nước. Quá trình phát
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triển đàn TTL tại Việt Nam, đồng thời tác giả cũng so sánh đàn TTL với
những cây đàn có dây gõ khác trên thế giới. Trong luận văn, tác giả đề cập tới
những kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật biểu diễn mới của đàn TTL. Do mục đích và
đối tượng nghiên cứu chính của luận văn là chương trình giảng dạy đàn 36
dây nên nội dung luận văn chủ yếu bàn và phân tích về hệ thống bài bản trong
chương trình đào tạo và một số vấn đề giảng dạy đàn 36 dây.
- Luận văn Thạc sỹ của Nguyễn Thị Thanh Hằng (2003),"Một số
nghiên cứu về kỹ năng hoà tấu - đệm đàn tam thập lục".Do tác giả xác định
chức năng chủ yếu của đàn TTL là đệm cho các nhạc cụ dân tộc và hoà tấu
trong các dàn nhạc truyền thống, nên tác giả đã đi sâu vào nghiên cứu các kỹ
năng đệm, kỹ năng hoà tấu các bài bản dân ca, bài bản truyền thống, các ca
khúc chuyển soạn và các tác phẩm mới.
- Luận văn Thạc sỹ của Bùi Hoài Nam (2016) “Dạy học đệm tòng làn
điệu hát Sắp trong Chèo cổ cho sinh viên đàn tranh tại trường đại học Sân
khấu Điện ảnh Hà Nội”. Tác giả đưa ra những phương pháp dạy học về kỹ
thuật cây đàn tranh cho các làn điệu hát Sắp trong Chèo cổ, kỹ thuật đệm
Tòng cho các làm điệu hát Sắp trong Chèo cổ.
- Luận văn Thạc sỹ Dương Thùy Anh (2016) “Dạy học tác phẩm mới
cho sinh viên chuyên ngành đàn Nhị tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà
Nội”.Luận văn nghiên cứu về các vấn đề về kỹ thuật diễn tấu, cảm xúc âm
nhạc, về cấu trúc, điệu thức, giai điệu của tác phẩm và phong cách biểu diễn,
và vai trò của đàn Nhị trong đời sống xưa và nay.
Từ các tư liệu trên và qua thực tiễn, học viên thấy rằng việc nghiên cứu
về dạy học kỹ thuật đàn TTL cho một số làn điệu Chèo cho sinh viên ở trường
Đại học SK&ĐA là chưa có. Với yêu cầu thực tiễn cùng với trách nhiệm của
người giảng viên đang giảng dạy bộ môn TTL học viên lựa chọn đề tài “Dạy
học đàn Tam thập lục tại trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội”
sẽ không bị trùng lặp nội dung với các công trình nghiên cứu đi trước.
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3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1 Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu, đề xuất biện pháp dạy kỹ thuật đàn TTL cho SV chuyên
ngành đàn TTL tại Trường Đại học SK&ĐA Hà Nội.
3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
Luận văn sẽ lần lượt nghiên cứu các nhiệm vụ sau đây:
- Nghiên cứu về nguồn gốc, tính năng và vai trò, các kỹ thuật của đànTTL.
- Nghiên cứu về thực trạng dạy học đàn TTL hệ Cao đẳng tại Trường
ĐHSK&ĐAHà Nội.
- Một số biện pháp dạy học kỹ thuật đàn TTL qua các làn điệu Chèo trong hệ
thống Đường trường cho sinh viên Cao đẳng tại Trường ĐH SK&ĐAHà Nội.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên
4.1 Đối tượng nghiên cứu
Luận văn lựa chọn các đối tượng chính để nghiên cứu như:
- SV hệ cao đẳng nhạc công chèo tại trường ĐHSK&ĐAHà Nội.
- Một số làn điệu Chèo cổ trong hệ thống Đường trường.
- Các PP và biện pháp nâng cao chất lượng dạy học đàn TTL qua các làn điệu
Chèo cổ trong hệt hống Đường trường tại trường ĐHSK&ĐAHà Nội.
4.2 Phạm vi nghiên cứu
Các biện pháp được nghiên cứu với đối tượng sinh viên chuyên ngành
đàn TTL năm thứ 2 hệ Cao đẳng tại Trường ĐHSK&ĐAHà Nội.
Trong nội dung luận văn chỉ nghiên cứu dạy học đàn TTL qua một số
làn điệu Chèo cổ trong hệ thống Đường trường cho sinh viên nhạc công
Chèo.
5. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng một số các phương pháp nghiên cứu chính sau:
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- Phương pháp phân tích tổng hợp: Việc sưu tầm và sắp xếp các tư liệu
liên quan thông qua tìm hiểu, đọc, phân loại, phân tích đánh giá các tư liệu
được học viên thực hiện.
- Phương pháp nghiên cứu điền dã: gồm các hoạt động quan sát, phỏng
vấn, ghi chép, điều tra...
- Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: phương pháp này được thực
hiện sau khi đã xác định được giải pháp cụ thể nhằm đáp ứng mục tiêu nghiên
cứu của đề tài, tổ chức dạy thực nghiệm để đánh giá kiểm chứng các giải
pháp.
6. Những đóng góp của luận văn
Thông qua kết quả nghiên cứu của đề tài, luận văn sẽ góp một phần bổ
sung kiến thức về âm nhạc cũng như kiến thức chuyên môn cho chính bản
thân học viên và sẽ là tư liệu tham khảo cho Khoa Kịch hát Dân tộc - Trường
ĐHSK&ĐAHN. Luận văn đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng
dạy học các làn điệu Chèo cổ cho đàn TTL tại Trường ĐHSK&ĐAHN.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Tài liệu tham khảo, nội dung
luận văn gồm hai chương:
Chương 1: Đàn Tam thập lục và Khoa Kịch hát Dân tộc Trường Đại
học Sân Khấu và Điện ảnh Hà Nội.
Chương 2: Biện pháp dạy học kỹ thuật đàn Tam thập lục qua làn điệu
chèo ở hệ thống Đường trường.
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Chương 1
ĐÀN TAM THẬP LỤC VÀ KHOA KỊCH HÁT DÂN TỘC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU VÀ ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI
1.1. Một số khái niệm
Về cơ sở lý luận thì một trong những vấn đề cần nghiên cứu đó là xem
xét các khái niệm và thuật ngữ có liên quan mật thiết đến của đề tài là vô cùng
cần thiết.
Trong luận văn văn, chúng tôi sẽ nghiên cứu một số khái niệm như:
Đàn tam thập lục, chèo, làn điệu chèo, lưu không, xuyên tâm, hệ thống Đường
trường, truyền dạy, đệm tòng... để có cơ sở thiết yếu mở lối cho những nghiên
cứu tiếp theo.
1.1.1. Chèo
Với khái niệm của Chèo, có nhiều cách giải thích khác nhau ngay tại
các sách từ điển, ví dụ như Theo từ điển Tiếng Việt của Trung tâm Từ điển
học Vietlex, Nxb Đà Nẵng in năm 2008: “Chèo là một loại hình kịch hát dân
gian cổ truyền, làn điệu bắt nguồn từ dân ca Bắc Bộ” [26, tr.15]. Trong cuốn
Việt Nam từ điển của Hội Khai Trí Tiến Đức in năm 1954 lại cho rằng Chèo là
“lối hát tựa như hát Bội” và trước đó Bội là “cuộc diễn trò, cuộc hát Tuồng” [12].
Hay Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn Ngữ có giải thích Chèo là “kịch hát dân
gian cổ truyền, là điệu bắt nguồn từ dân ca” [36]. Còn Từ điển Văn học lại ghi:
“Chèo là hình thức kịch hát dân gian Việt Nam, một loại hình kể chuyện bằng sân
khấu độc đáo của dân tộc...”[25].
Còn một số nhà nghiên như Tô Vũ, Hoàng Kiều, Đình Ngôn, Hà Hoa
có cái nhìn như sau
Theo tác giả Tô Vũ cho rằng:
Chèo là một sự tích “hát” và “diễn” trên sân khấu với sự cộng tác
của một dàn nhạc đệm; Chèo là một sản phẩm nghệ thuật sân khấu
gồm một nội dung phong kiến bình dân (do bình dân tạo tác hay mô
phỏng) dưới những triều đại thịnh trị đóng kinh đô ngoài Bắc và
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một hình thức đặt trên cơ sở ngôn ngữ và âm thanh tiếng nói Bắc Bộ
[37, tr.318].
Như vậy, hầu hết các vở Chèo đều bắt nguồn từ một tích truyện nào đó.
Dựa vào, các nghệ nhân đã sáng tạo “bẻ làn, nắn điệu” nên những lời ca tiếng
hát, những giai điệu, điệu múa, nhạc đệm ... cho phù hợp với nhân vật.
Trong cuộc thảo luận khoa học về nghệ thuật sân khấu Chèo tại trường Đại
học Sân khấu và Điện ảnh (tháng 10 năm 2014) tác giả Trần Đình Ngôn cho
rằng: “tích là văn” (cốt truyện) còn “dịch là diễn”. Tác giả Hà Hoa lại đưa ra
một công thức về Chèo đó là: Tích + DịchTrò. Theo tác giả, Chèo là chữ Trò
đọc chệch”, chữ Trò chính là bao hàm nhiều loại hình, thể loại nghệ thuật như
cốt truyện, trang trí, hát, múa, diễn, nhạc cụ, đạo cụ, trang phục... thông qua
các nghệ nhân, nghệ sĩ và khán giả tạo thành. Trong nghệ thuật Chèo có ba
thành tố căn bản nhất là Múa, Hát, Diễn theo các thủ pháp có những đặc
điểm, đặc trưng riêng biệt mới tạo thành Trò, tức là Chèo [15].
Tóm lại, Chèo là một nghệ thuật sân khấu lâu đời mang đậm bản sắc
dân tộc Việt, được tộc người Kinh sáng tạo và phát triển chủ yếu ở vùng
Châu thổ sông Hồng. Đây là một trong những loại hình sân khấu dân gian
vô cùng phong phú, đậm tính quần chúng, giàu tính ước lệ, cách điệu, tổng
hợp từ nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau dựa trên ba yếu tố không thể
tách rời: Hát, Múa và Diễn.
1.1.2. Làn điệu chèo
Làn điệu là điệu hát dân ca. Làn điệu cách gọi một điệu hát, có thể gặp
cách gọi này trong nghệ thuật sân khấudân gian và dân ca.
Tác giả Hoàng Kiều nhận định “trong Chèo cổ có khoảng trên dưới 200
làn điệu và chúng ta mới chỉ sử dụng tối đa dưới 100 làn điệu, còn khoảng
100 làn điệu chưa hề được khai thác sử dụng” [15, tr.5].
Sự đa dạng và phong phú các làn điệu trong Chèo cổ một phần là sự
sáng tạo không ngừng của các lớp thế hệ nghệ nhân nối tiếp nhau, một phần
khác cũng hết sức quan trọng đó là sự tiếp thu, học hỏi từ các loại hình nghệ
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thuật khác như từ ca hát dân ca cổ truyền vùng Châu thổ Bắc Bộ như: Hát Xoan,
hát Cò lả - trống quân, hát Xẩm, hát Ả Đào, hát Quan họ, hát Văn… thậm chí
Chèo còn tiếp thu cả hát dân ca Huế ví như vở Chèo cổ Chu Mãi Thần.
Trong cuốn “Âm nhạc sân khấu Chèo nửa cuối thế kỷ XX”, Trường Đại học
Sân khấu và Điện ảnh, Hà Nội của tác giả Nguyễn Thị Thanh Phương (2004)
có đoạn:
Làn điệu trong âm nhạc Chèo không phải là chung một phạm trù mà
hai: Làn và điệu. Cái hơi nhạc (air musical) được gọi là làn - làn không định
hình trong một thể nhất định. Làn là sản phẩm của nghệ thuật ứng tác, ứng
diễn tự do theo phương thức dân gian... Điệu cũng lấy chất liệu từ làn nhưng
cấu trúc chặt chẽ, định hình nghiêm chỉnh có sử dụng kỹ thuật cao hơn. Điệu
có thể phát triển đến phức tạp nhưng nhất thiết không được chệch khỏi làn
[28, tr.89].
Từ những nhận định trên, ta hiểu Làn điệu là cách gọi một điệu hát; có
thể gặp cách gọi này trong nghệ thuật sân khấu dân gian và dân ca; điệu hát
dân ca, về mặt cấu trúc có nhịp điệu riêng, ví dụ như làn điệu dân ca Nam Bộ,
làn điệu Quan họ, làn điệu hát Sắp trong Chèo cổ… Như vậy, bản thân làn
điệu phải có hình thức và cấu trúc đầy đủ, chứa đựng nội dung đặc trưng phản
ánh điệu hát đó. Trong Chèo có rất nhiều làn điệu, những làn điệu có một số
đặc điểm (khúc thức, cấu trúc, tiếng đệm, thể thơ, cách lồng điệu, tính
chất, …) khá tương đồng với nhau được xếp thành từng nhóm riêng biệt
gọi lại Hệ thống làn điệu, chúng được sắp xếp theo các hệ thống khác nhau,
như các Hệ thống: Sắp, Hề, Vỉa, Vãn, Sử, Đường trường, …
1.1.3. Hệ thốnglàn điệu Chèo
Trong Chèo có rất nhiều làn điệu, những làn điệu có nhiều yếu tố
tương đồng (khúc thức, tiếng đệm, thể thơ, tính chất giai điệu,…) thường
được xếp thành từng nhóm riêng biệt gọi lại Hệ thống làn điệu. Mỗi hệ
thống làn điệu được xây dựng gần như có quy chuẩn khá rõ ràng, tạo nên
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những đặc điểm nhận biết khác nhau cho từng hệ thống làn điệu Chèo, như
Hệ thống Đường trường, Vãn, Sử, Hề, Sắp, Vỉa …
Như trên đã trình bày, làn điệu Chèo có nhiều hệ thống. Các làn điệu đó
có cấu trúc, lời thơ, tiếng đệm, lưu không, xuyên tâm khá tương đồng, chưa
kể chúng có ít nhất một câu nhạc giống nhau thì được xếp chúng vào thành
một hệ thống. Chưa kể về tên gọi, phần lớn chúng được gọi tên những chữ
đầu giống nhau, VD như hệ thống hát Sắp có các làn điệu Sắp đan lồng, Sắp
cổ phong, Sắp mưa ngâu, Sắp bắt hề, Sắp qua cầu, Sắp thường, Sắp Chờ …;
Hệ thống Đường trường có các làn điệu Đường trường tiếng đàn, Đường
trường duyên phận, Đường trường trong rừng, Đường trường thu không,
Đường trường trên non... Hoặc trong hệ thống hát Vãn có các làn điệu Vãn
canh, Vãn cầm, Vãn xô, Vãn theo,... hay trong hệ thống làn điệu hát Sử có Sử
xếp, Sử bằng, Sử chuyện, Sử xuân, Sử chúc ...
Trong tập Tìm hiểu làn điệu Chèo của cố tác giả Hoàng Kiều đã tổng
hợp các yếu tố cấu thành tạo nên một hệ thống làn điệu trong hát Chèo, đó là:
- Làn điệu đó phải có cùng một tên điệu
- Cấu trúc nhạc và thơ có sự tương đồng
- Nội dung biểu hiện có tình cảm khá tương đồng
- Trong làn điệu tối thiểu phải có một câu nhạc giống nhau
- Có tiếng đệm, Lưu không, Xuyên tâm, Ngân đuôi, có tiết tấu tương
đồng [18, tr.17].
1.1.4. Đệm tòng cho làn điệu Chèo
Đệm tòng trong biểu diễn Chèo nói chung, trong những làn điệu Chèo
nói riêng khá phong phú đa dạng. Có thể đệm ở tốc độ rất nhanh, đồng thời
cũng có tốc độ chậm rãi hoặc tính chất tha thiết trữ tình, lại có làn điệu mau
lẹ, dứt khoát, khỏe khoắn. Cách đệm tòng trong Chèo của đàn TTL có nhiều
kiểu, nhưng phổ biến nhất là kiểu đệm tòng cho người hát và đệm tòng cho
một số nhạc cụ đi giai điệu.
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Đệm tòng cho người hát
Đệm tòng cho người hát của đàn TTL là đệm làm nền cho các làn điệu
Chèo có người NS/NN hát lên giai điệu có lời ca ở các hệ thống làn điệu Chèo
(hệ thống hát sắp, hệ thống hát trữ tình, Hệ thống hát vãn, hệ thống hát Đường
trường…). Người hát có thể hát trình trong trình diễn vai/vở diễn, cũng có khi
hát “suông” những làn điệu ngoài tích trò, không có biểu diễn. Đệm tòng cho
hát thường lấy giai điệu làm điểm tựa, không lấy âm lượng, sự phô diễn hay
các kỹ thuật làm tiền đề để đệm, mà thường coi trọng sự nắn nót nâng giấc,
tâm sự thủ thỉ, tung hứng cho người hát. Sao cho âm thanh của đàn TTL
không quá lộ liệu, mà tinh tế, đan xen hòa quyện với người diễn viên khi hát
nhất là khi họ thể hiện nhân vật trong khi biểu diễn..
Các kỹ năng đệm tòng cho hát thường linh hoạt, coi trọng sự lắng nghe,
tập trung và truyền cảm hứng cùng người hát sao cho đẹp giai điệu, rõ lời (có
thể giọng nữ ở cung bậc trầm thì đệm tòng các nốt đi lên cao trên một hoặc
hai quãng tám đúng). Nguyên tắc đệm tòng trên nhạc cụ không bao giờ được
lấn át làm mờ giai điệu, mờ lời ca người hát.
Trong các làn điệu Chèo, hầu hết đều có những khúc nhạc LK, XT và
Ngân đuôi. Thế nên vai trò đệm tòng của các nhạc cụ nói chung của đàn TTL
nói riêng khi thể hiện những câu nhạc, đoạn nhạc không lời này khá quan
trọng. Nghĩa là, các LK, XT và Ngân đuôi người hát sẽ không hát nữa, chỉ
biểu diễn (múa hoặc diễn hay nói hoặc ngâm ngợi…) cho nên, người đệm đàn
thường bám sát hay đi gần với giai điệu, và rất coi trọng, chú ý những âm kết
của LK, XT, Ngân đuôi phải về đúng âm (cả giai điệu và tiết tấu, nhịp phách).
Tuy vậy đệm tòng vẫn có cách dùng nhiều kỹ thuật trên nhạc cụ để vừa làm
đẹp được giai điệu, đồng thời lại phô diễn được tiếng đàn và kỹ thuật cũng
như tài năng của mình (các kỹ thuật của đàn TTL sẽ trình bày kỹ ở những
phần sau).
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Đệm tòng cho các nhạc cụ đi giai điệu
Người nhạc công đàn TTL trình diễn nhạc cụ của mình khi thực hiện
đệm tòng cho các nhạc cụ đi giai điệu (Sáo, Bầu, Nhị…) thường luôn giữ vai
trò đệm, ít khi lấn át sang những âm thanh luyến láy, tha thiết như các nhạc cụ
đi giai điệu kể trên. Sở dĩ như vậy, vì các nhạc cụ Sáo, Bầu, Nhị… trong dàn
nhạc Chèo từ xa xưa đã được xếp vào các nhạc cụ chuyên đi giai điệu với các
lợi thế về tính năng của chúng. Đàn TTL với chức năng và đặc điểm cũng như
tính năng của mình thì lợi thế là đệm vì có âm thanh vang, dầy, khỏe hơi cứng
âm nên, khi đệm cho nhạc cụ đi giai điệu TTL có thế mạnh sử dụng những âm
thanh cao vút, hay trầm ấm, hoặc kỹ thuật chồng âm, vê, song long (những kỹ
thuật này sẽ trình bày kỹ ở các mục sau) sẽ rất lợi thế. Hơn nữa khi trong một
dàn nhạc Chèo đã có tới 3, 4 nhạc cụ đi giai điệu rồi, thì tất yếu rất cần phải
có nhạc cụ âm khác có âm thanh dầy, ấm, trầm khỏe hơn để làm nền, giúp cho
giai điệu chắc chắn, vững vàng, không mỏng manh, yếu ớt. Đây chính là thế
mạnh của đàn TTL mà ít nhạc cụ khác có thể làm được.
Ngoài ra, đàn TTL cũng có thể đệm tòng cho hát Chèo hiệu quả ở
những câu hát ngâm ngợi, sử, vỉa, nói… Tuy nhiên, đây không phải là thế
mạnh về tính năng nhạc cụ này, nên đàn TTL thường đi một số những âm cơ
bản, có tính chất âm lướt, rải âm, hay vê âm thanh nhè nhẹ làm nền cho các
nhạc cụ có tính năng biểu cảm nuột nà, luyến láy, kỹ thuật cao mà thôi.
1.1.5. Phương pháp dạyhọc đàn Tam thập lục qua làn điệu Chèo
Phương pháp dạy học đàn TTL thông qua làn điệu Chèo chính là phương
pháp dạy học thực hành mà ở đó được thể hiện về hình thức tổ chức học tập chủ
yếu là một thầy, một trò. Đồ dùng dạy học là không thiếu nhạc cụ đàn TTL, bản
nhạc lòng bản các làn điệu Chèo cổ và một số phương tiện khác như: băng đĩa,
bảng phấn, sách tham khảo… Về nội dung phương pháp dạy đàn TTL gồm các
bước lên lớp cơ bản như: Chép bài, tìm hiểu, phân tích, vỡ bài, luyện kỹ thuật,
phối hợp với hát, với đàn và ôn bài, trả bài, kiểm tra, đánh giá…
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Đối với bất kỳ bộ môn nào và với bất kỳ một thể loại phong cách âm nhạc
nào, vai trò của người Thầy là vô cùng quan trọng. Do vậy phương pháp
giảng dạy là yếu tố quyết định, ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo chung cũng
như sự phát triển tư duy âm nhạc của mỗi SV. Phương pháp giảng dạy làn
điệu Chèo hiện nay còn rất chú trọng về kỹ thuật và phần nào còn hạn chế coi
trọng yếu tố lòng bản (tạm coi là giai điệu lời hát), nên chưa khuyến khích
được tính chủ động, tự tìm tòi, khám phá của người học.
Hiện nay tại các cơ sở đào tạo đàn TTL chuyên nghiệp có thuận lợi hơn trong
việc tìm hiểu các tài liệu, bài bản Chèo đã được nhiều các nhà nghiên cứu sư
tầm, ký âm thành nhạc 5 dòng kẻ các lòng bản của làn điệu Chèo cổ. Tuy
nhiên, những bản ký âm này cũng có những khác nhau do Chèo mang tính
dân gian nên tính dị bản khá phổ biến. Do đó trong quá trình giảng dạy, người
thầy cần phân loại đối tượng SV về trình độ và khả năng, năng lực của các
em đồng thời sẽ có những phương pháp giảng dạy cho phù hợp, sát với từng
đối tượng.
Tại Trường Đại học SK&ĐAHN môn Nhạc cụ (đàn TTL) được giảng dạy
chủ yếu dưới hình thức một thầy - một trò, tiến hành kết hợp giữa phương
pháp truyền ngón và phương pháp thực hành trên bản ký âm (dùng bản phổ
nhạc 5 dòng kẻ). Tuy nhiên, hiện nay các GV của Khoa Kịch hát Dân tộc chủ
yếu thiên về phương pháp dùng bản phổ khi dạy học ở các phần vỡ vài, phân
tích, tìm hiểu; còn đến phần học các kỹ thuật của đàn TTL thì lại dùng chủ
yếu phương pháp truyền nghề, truyền ngón.
1.2. Đàn Tam thập lục
1.2.1. Nguồn gốc, du nhập và quá trình phát triển
Tam thập lục là nhạc khí dây, chi gõ. Đàn có 36 dây nên được gọi là
Tam Thập Lục (TTL). Tuy nhiên, ngày nay một số nghệ nhân đã cải tiến đàn
này bằng cách mắc thêm nhiều dây nữa để có nhiều âm hơn, kể cả những âm
nửa cung.
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Tuy số lượng dây đã vượt quá con số 36 nhưng người ta vẫn quen gọi
là đàn TTL. Một số người lại gọi nhạc cụ này là “Đàn bướm” vì hình dáng
của nó giống hình con bướm, có người còn gọi là “Dương cầmdân tộc” như
cách ta thường gọi đàn Piano phương Tây.
Ở luận văn, tác giả Nguyễn Thanh Hằng đưa ra hai giả thiết cho rằng
đàn TTL có từ thời Lý (theo Đại Việt Sử Ký quyển 2) và giả thiết cho rằng
đàn TTL vào Việt Nam từ đầu thế kỷ XX, thuộc họ gõ. Tác giả Nguyễn Thị
Phúc có tổng kết về quá trình hình thành và phát triển của đàn dây gõ như
sau:
Đàn dây gõ có sớm và phát triển sâu rộng ở Châu Âu thế kỷ XV, sau đó
lan sang Hungari, Rumani thế kỷ XVI và phát triển mạnh ở đây. Từ trung tâm
này chia làm 2 nhóm: một nhánh phát triển sang các nước hệ ngôn ngữ
Xlavơ; một nhánh sang Thổ Nhĩ Kỳ thế kỷ XVII rồi hình thành một trung
tâm, sau đó phát triển sang các nước vùng Trung Cận Đông và các vùng lân
cận. Đàn dây gõ được truyền bá tới Trung Quốc bằng đường biển thế kỷ XVI,
XVII và phát triển mạnh mẽ cho tới ngày nay. Từ Trung Quốc nó sang Việt
Nam khoảng đầu thế kỷ XX [27, tr.15].
Như vậy có thể nói nguồn gốc của cây đàn TTL còn chưa rõ ràng cũng
như thời điểm của nó du nhập vào Việt Nam hiện nay chúng tôi chưa đủ tài liệu
để đưa ra được chứng cứ thuyết phục. Chỉ có thể khẳng định rằng, đàn TTL
không phải là gốc thuần Việt và được du nhập vào nước ta qua sự giao lưu văn
hóa với Trung Hoa, qua thời gian phát triển nó đã được cải tiến, Việt hóa ngày
càng chiếm một vị quan trọng trong dàn nhạc dân tộc của nước ta [27].
Cho đến nay thì đàn Tam thập lục được hình thành và phát triển như thế
nào vẫn còn là câu hỏi lớn trong việc tìm hiểu cây đàn này. Các tài liệu trên
thế giới đã hiếm và thiếu hệ thống thì tài liệu trong nước lại càng thiếu và rất
khó tìm. Đàn TTL được sử dụng ở nước ta có nhiều ý kiến khác nhau về
nguồn gốc, sự có mặt của cây đàn TTL tuy còn những lý giải khác nhau song
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là hệ quả của một diễn trình văn hóa của các tộc người trong nội bộ quốc gia;
giữa Việt Nam với các quốc gia khu vực Đông Nam Á và thế giới trong mối
quan hệ giao lưu văn hóa có tính lịch sử.
Qua nhiều nghiên cứu, người ta thấy rằng cây đàn TTL có mặt trong
nhiều dàn nhạc cổ, không chỉ là những nước trong khu vực Đông Nam Á,
Trung Quốc như nhiều người vẫn nhầm tưởng.
Một số nước Châu Âu như: Pháp, Đức, Italia, Hungari, Rumani cũng
có cây đàn với hình dáng tương tự như đàn TTL như: Psaltérion Tympanon
(của Pháp), Hackbertt (của Đức), Salterio (của Italia), Ximbal (của Hungari),
Tambalmic (của Rumani).
Theo “Từ điển nhạc cụ Đức” xuất bản năm 1981 thì đàn TTL xuất hiện
đầu tiên tại Trung Âu (vào khoảng thế kỷ XV), sau đó được lan rộng sang
Trung Á, Trung Đông rồi qua Trung Hoa, Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á
với các nước như Uzơbekistan, Iran, Ấn Độ, Nhật Bản, Triều Tiên, Trung
Hoa và Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là tài liệu tham khảo thêm, vì theo
PGS.TS Hà Thị Hoa thì tại Bảo tàng của người Do Thái ở Ba lan, năm 2018
có trưng bày khá nhiều nhạc cụ, trong đó có cây đàn rất giống hình dạng và
đôi que gõ của đàn TTL.
Một số tài liệu khác cho thấy cây đàn TTL đã xuất hiện ở Trung Hoa từ
trước đó. Nhưng theo cuốn“Nhập môn Yang Quin” của Quách Hoài Sinh,
Nxb Trung Quốc năm 1999 thì, đàn TTL không phải gốc từ Trung Quốc và
cũng không phải gốc từ Châu Âu. Theo ông, đàn TTL có xuất sứ từ Trung
Đông (cụ thể là Iran). Cây đàn đã theo chân các nhà buôn bán (liên quan đến
Con đường tơ lụa) thời Trung Nguyên du nhập vào Trung Hoa từ thời nhà
Minh (1368 - 1644). Đàn này đầu tiên được người dân ở vùng Duyên Hải Quảng Đông sử dụng, sau đó lan ra rộng khắp Trung Hoa.
Qua các tài liệu đã nêu trên, chúng ta thấy có nhiều nước trên thế giới
đã và đang sử dụng loại nhạc cụ dây gõ giống đàn TTL của Việt Nam.Những
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cây đàn này có nguồn gốc ra đời sớm, ít nhất là cách ngày nay vài thế kỷ.
Nhạc cụ dây gõ và đàn TTL của Việt Nam hiện nay có cùng họ, nó có quá
trình hình thành và phát triển ở nhiều quốc gia phương Tây và phương Đông
chứ không chỉ ở Trung Quốc hay Việt Nam. Qua đây ta thấy rõ được sự phát
triển của đàn TTL còn quá non trẻ so với sự phát triển chung của những cây
đàn cùng họ trên thế giới.
Trong quá trình phát triển, nhạc cụ dây gõ và đàn TTL đã được hoàn
thiện về kỹ thuật và tính năng, khẳng định được vị trí của nó trong đời sống
âm nhạc của nhiều quốc gia nói chung và của Việt Nam nói riêng.
Rất khó để xác định được thời điểm cây đàn TTL vào Việt Nam là khi
nào. Nguồn gốc cây đàn cũng không có tài liệu nào đủ dữ kiện thuyết phục.
Chỉ biết rằng, dù đàn TTL không phải là nguồn gốc thuần Việt, đàn được du
nhập vào nước ta qua sự giao lưu văn hóa Việt – Trung, qua thời gian thì cây
đàn TTL đã được Việt hóa và trở thành một nhạc cụ quan trọng trong dàn
nhạc dân tộc Việt Nam hiện nay.
1.2.2. Cấu tạo
Sau khi du nhập vào Việt Nam đàn TTL (đàn 36 dây) trở thành nhạc
khí dây, chi gõ của nhạc cụ dân tộc Việt Nam.

H: 1.1
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Tuy nhiên, ngày nay một số NN đã cải tiến đàn này bằng cách mắc
thêm nhiều dây hơn để khi gõ que đàn vào dây âm thanh sẽ vang, dầy hơn,
Ngoài ra, các NN còn cải tiến thêm ngựa đàn để tạo ra các âm mới (nửa cung:
cromatic và diatonic). Mục đích cải tiến cây đàn là để làm sao dễ dàng thể
hiện những tác phẩm, bài bản có chuyển điệu hoặc tác phẩm lớn được chuyển
soạn từ những tác phẩm âm nhạc cổ điển có nhiều quãng cromatic và quãng
diatonic, VD như tác phẩm Hành Khúc Thổ nhĩ Kỳ.
Hiện nay, tại Việt Nam có nhiều loại đàn TTL khác nhau, các NN, NS
thường gọi là đàn TTL hai cầu hoặc đàn TTL 4 cầu. Trong luận văn này,
chúng tôi chỉ giới thiệu đàn TTL 4 cầu (gọi chung là đàn TTL) hiện đang
được sử dụng vào đào tạo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và
Trường ĐHSK&ĐAHN.
Hình dáng của đàn TTL có hình thang cân.Đáy lớn 110cm, đáy nhỏ
70cm, cao (dày) 42cm. Mặt đàn hơi vồng lên ở giữa được làm bằng gỗ nhẹ
xốp. Trên mặt đàn có đặt 2 hàng cầu dây (ngựa đàn). Mỗi hàng cầu dây có từ
16 đến 18 ngựa đàn. Ngựa đàn của 2 hàng đặt so le nhau. Thành đàn làm bằng
gỗ cứng. Bên phải là hàng trục dây, bên trái là hàng móc gốc dây.
- Khoảng âm dưới (trầm): Trong những khoảng âm trầm, âm thanh rất
ấm áp, rõ nét.
VD 1 (Trích) Hành Vân - Nhạc Huế

- Khoảng âm giữa (trung)
Khu âm trung của đàn có âm thanh đẹp nhất, vừa vang, dầy ấm, không
rè… nên cũng được các NN, NS khai thác và thể hiện tối đa các kỹ thuật (vê,
song long, chồng âm, bịt âm…).
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VD 2 (Trích) Từ Radolip đến Pắc Bó

- Khoảng âm cao:
Âm thanh phát ra trong trẻo, thanh thoát, nghe giống tiếng đàn tranh
khi thể hiện giai điệu ở âm vực cao, tuy nhiên âm thanh có khô khan, nghe
cứng hơn đàn tranh.
VD 3 (Trích) Polonaise –Tác giả Orginski

1.2.3. Một số kỹ thuật của đàn Tam thập lục
1.2.3.1. Tư thế ngồi
Tư thế ngồi là điều quan trọng đầu tiên mà chúng tôi muốn đề cập đến,
vì đây chính là một kỹ thuật thường cho là khá đơn giản nhưng lại phải có
những quy tắc nhất định. Do đó, các bạn nên ngồi trên ghế cao vừa phải (hai
chân phải chạm đất), hai cánh tay mở ra vừa phải (từ vai xuống khuỷu tay đến
bàn tay), không nên giang rộng, lên gân vì như vậy là sai tư thế sẽ dễ bị mỏi
dẫn tới việc không thể đàn được.

H: 1.2
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1.2.3.2. Kỹ thuật cầm que
Không giống với các nhạc cụ khác, đàn TTL phải dùng đến đôi que
bằng tre gõ xuống phần dây đàn để tạo ra âm thanh, Âm thanh được phát ra to
hay nhỏ, tiếng đàn mềm mại hay thô kệch đều phụ thuộc vào kỹ thuật cầm
que ban đầu của người học đàn.

H:1.3
Đôi que đàn được làm bằng tre với độ đàn hồi tương đối, có chiều dài
khoảng 30cm, khoảng cách ước chừng 8cm từ phần đuôi que đàn hất về phía
đầu que đàn đó là phần để cầm que.
Năm ngón tay trên một bàn tay sẽ có những vị trí cầm que như sau:
+ Ngón cái và ngón trỏ cùng cầm mím vào thân que đàn
+ Ba ngón tay còn lại sẽ bám sát thân que đàn, nhiệm vụ của ba ngón
tay này rất quan trọng đó là tạo lực bật vào thân que đàn để que chạm vào dây
đàn và phát ra thành âm thanh. Lúc này âm thanh phát ra to hay nhỏ, tròn và
chắc tiếng đàn hay không sẽ phụ thuộc vào lực bật của ba ngón tay còn lại.
(Kỹ thuật cầm que đàn được áp dụng cho cả 2 tay).

H: 1.4
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1.2.3.3. Kỹ thuật song long, hợp âm, ngắt tiếng, rải nốt, vê.
Qua rất nhiều sự nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo không ngừng của các
lứa nghệ sĩ đã thành danh trong lĩnh vực chơi đàn TTL, họ đã để lại cho
những thế hệ sau với rất nhiều những kỹ thuật chơi đàn TTL khác nhau.
Những kỹ thuật này đã luôn góp phần tạo ra cho những nghệ sĩ chơi đàn một
cách chuyên nghiệp hơn, sáng tạo trong cách thể hiện những bài bản hay tác
phẩm mang tính chuyên nghiệp.
Trong luận văn này, tôi xin được đưa ra một số kỹ thuật đặc trưng của
cây đàn TTL được sử dụng nhiều nhất đó là
- Kỹ thuật song long: Sự kết hợp giữa cổ tay và ngón tay sao cho hai
que đàn rơi (gõ) xuống dây đàn kế tiếp nhau tạo thành hai âm thanh đuổi nhau
trên hai nốt.
VD 4:

- Kỹ thuật hợp âm:Đây là kỹ thuật kết hợp giữa cổ tay và cánh tay sao
cho hai tay gõ hai nốt (khác cao độ hoặc quãng 8) cùng một thời điểm gõ
xuống dây đàn nhưng tiếng đàn phải đều và chắc tiếng.
- Kỹ thuật ngắt tiếng:Kỹ thuật ngắt tiếng có tác dụng ngắt âm thanh
bằng cách một tay đánh đàn, tay còn lại sử dụng 2 -3 ngón chặn lại ngay sau
đó để tiếng đàn không vang lên nữa (âm thanh này, một số nghệ sĩ TTL còn
gọi là ngón bịt).
VD: 5
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- Kỹ thuật rải nốt:Kỹ thuật rải nốt yêu cầu có sự kết hợp giữa các ngón
tay và cổ tay để bật đuôi que đàn sao cho các nốt nhạc nối tiếp nhau tạo thành
một rải âm thanh nghe mềm mại (gần với liền âm)
- Kỹ thuật vê: Kỹ thuật này là sự kết hợp giữa ngón tay và cổ tay phối
hợp đều, nhịp nhàng để cho đầu que đàn gõ xuống dây đàn liên tiếp tạo ra sự
nhanh nhạy, lưu loát trong hiệu ứng âm thanh. Phải dùng lực chủ yếu ở các
ngón tay đẩy lên, hạ xuống thật nhanh để gõ xuống dây đàn tạo chuỗi âm
thanh gần mà không dính, vang mà không thô. Kỹ thuật vê được dùng khá
phổ biến của cây đàn TTL, nó giúp cho người nghệ sỹ thể hiện hoàn thành tác
phẩm âm nhạc tốt hơn, bởi tính năng của cây đàn có ưu thế độ vang rộng và
dày. Hơn nữa, ở thế tay này, độ nhấc que gõ không quá cao, mà phụ thuộc
nhiều vào độ linh hoạt của các ngón tay nên dễ tạo ra âm thanh dày, như làm
nền cho dàn nhạc.
Màu sắc âm thanh của kỹ thuật vê khá đa dạng
Những làn điệu có tính chất lắng sâu, trữ tình, trầm, buồn, chậm…
thường sử dụng kỹ thuật vê quãng 8 hoặc quãng 4 hay quãng 5, đôi khi có cả
quãng 3 ở khu âm trầm và trung.
VD 6:

Những làn điệu có tính chất vui, nhanh, khỏe…thường sử dụng kỹ
thuật vê các quãng 4, quãng 5, hoặc quãng 3 ở khu âm trung và cao.
Kỹ thuật này giúp cho người nghệ sỹ thể hiện hoàn thành tốt một tác
phẩm, góp phần đưa tiếng đàn đến với người nghe một cách truyền cảm hơn.
Kỹ thuật này là sự kết hợp giữa ngón tay và cổ tay phối hợp đều, nhịp nhàng
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để cho đầu que đàn gõ xuống dây đàn liên tiếp tạo ra sự nhanh nhạy, lưu loát
trong hiệu ứng âm thanh.
Ngoài các kỹ thuật diễn tấu cơ bản của đàn Tam Thập Lục ta có thể áp
dụng một số kỹ thuật diễn tấu mới cho một số tác phẩm Việt Nam hay tác
phẩm nước ngoài.
1.3. Khoa Kịch dân tộc, trường Đại học sân khấu và Điện ảnh Hà Nội
1.3.1. Sự Hình thành và phát triển
Năm 1959, trường Ca Kịch dân tộc được thành lập với mục tiêu đào tạo
nghệ sĩ sân khấu dân tộc cho đất nước. Năm 1965, trường đổi tên thành
Trường Nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Ngày 17 tháng 12 năm 1980, Trường
Đại học Sân khấu và Điện ảnh được thành lập từ sự sáp nhật hai trường:
Trường Điện ảnh Việt Nam và trường Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam, chính
là tiền thân của Khoa Kịch hát dân tộc ngày nay.
Người chèo lái đầu tiên của khoa Kịch hát dân tộc là cố NGND Hoàng
Kiều. Ông đã cùng cán bộ, giảng viên của Khoa thực hiện nhiệm vụ đào tạo
nghệ sĩ ở các chuyên ngành biên kịch, đạo diễn, diễn viên, nhạc công … cho
sân khấu kịch hát dân tộc: Tuồng, chèo, cải lương, dân ca và múa rối.
Những năm đầu mới nhận quyết định nâng cấp trường Đại học, Khoa
đã duy trì và mời các nghệ nhân, nghệ sĩ tài năng tham gia giảng dạy cho
khóa 1 như: NSND Dịu Hương, Trần Kinh, Thanh Mai, Bùi Trọng Đang,...
Khoa KHDT là cơ sở đào tạo ra các nghệ sỹ diễn viên và nhạc công
cho sân khấu kịch hát (Tuồng, Chèo, Cải Lương) của các tỉnh phía Bắc, ngoài
ra khoa còn đào tạo nên những nhà đạo diễn, lý luận phục vụ cho sân khấu
dân gian. Các hình thức múa rối của ông cha ta để lại cũng được toàn thể các
thầy cô trong khoa khôi phục lại và đào tạo nhằm khôi phục và phát huy
những tinh hoa cổ truyền. Các ngành đào tạo, bằng cử nhân, hệ chính qui 4
năm cụ thể là:
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Diễn viên Chèo - Diễn viên Cải Lương - Diễn viên Tuồng - Diễn viên
rối - Diễn viên ca kịch - Đạo diễn kịch hát dân tộc - Biên kịch kịch hát dân tộc
- Sáng tác - Chỉ huy dàn nhạc kịch hát dân tộc - Nhạc công kịch hát dân tộc
Tuồng - Chèo - Cải Lương (Hệ đào tạo cao đẳng 3 năm).
1.3.2. Quy mô đào tạo
Đến nay, hơn 30 năm Khoa Kịch hát dân tộc đã đào tạo được nhiều
khóa diễn viên chèo, cải lương, nhạc công kịch hát dân tộc ở các bậc trung
học, cao đẳng và đại học; diễn viên tuồng cho Nhà hát Tuồng Trung ương,
Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh; Diễn viên Múa rối, Dân ca và Tuồng cung
đình Huế; Đạo diễn, biên kịch kịch hát dân tộc, Sáng tác và Chỉ huy dàn nhạc
dân tộc… ở trình độ đại học.
Hàng nghìn học sinh, sinh viên, học viên của Khoa đã tốt nghiệp và
đang có nhiều cống hiến cho sự nghiệp sân khấu kịch hát truyền thống của
nước nhà.
Một số các sinh viên đã thành danh cũng được đào tạo tại Khoa, có thể
kể tên như NSUT Xuân Hinh; các NSND Hồng Ngát, Quốc Trượng, Tự
Long; Quỳnh Mai, … Đặc biệt có nhiều sinh viên ở khóa 1 của hai lớp (diễn
viên, nhạc công) Chèo và Cải lương đã trở thành những nhà quản lý giỏi như
NSND Tiến Thọ (nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT&DL), NSND Hoàng Khiềm
(GĐ Nhà hát Tuồng Trung ương), NSUT Quốc Chiêm (PGĐ Sở VHTT&DL
Hà Nội, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội), NGUT Thu Hà (Nguyên
Hiệu trưởng trường Cao đẳng VHNT&DL Hạ Long).
Nhà nghiên cứu khoa học như PGS.TS Hà Thị Hoa (Trưởng phòng
KHCN&HTQT, trường ĐHSPNTTW), PGS.TS Đinh Quang Trung (Viện
trưởng viện Sân khấu - Điện ảnh, TS. Phạm Trí Thành (Trưởng Khoa Kịch
hát dân tộc)…
Bên cạnh công tác đào tạo, các GV, trong khoa còn tích cực nghiên cứu
khoa học, biên soạn bài giảng, tài liệu tham khảo, giáo trình … Phương châm
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mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tăng cường liên kết đào
tạo giữa nhà trường với các nhà hát từ trung ương đến địa phương để tạo
nguồn diễn viên, nhạc công có nghề cho cơ sở phục vụ giảng dạy. Cơ sở đào
tạo ra các nghệ sỹ diễn viên và nhạc công cho sân khấu kịch hát (Tuồng,
Chèo, Cải Lương) của các tỉnh phía Bắc, ngoài ra khoa còn đào tạo nên những
nhà đạo diễn, lý luận phục vụ cho sân khấu dân gian. Các hình thức múa rối
của ông cha ta để lại cũng được toàn thể các thầy cô trong khoa khôi phục lại
và đào tạo nhằm khôi phục và phát huy những tinh hoa cổ truyền. Các ngành
đào tạo, bằng cử nhân, hệ chính qui 4 năm và hệ Cao đẳng 3 năm cụ thể theo
bảng thống kê sau:
Hệ ĐH
(4 năm)
Hệ CĐ
(3 năm)
HệLiên thông
(2 năm)
Hệ TC
(3 năm)

Sáng tác,
Diễnviên
DV,NC Chèo DV,NC Cải Lương
Chỉ huy dàn
múa rối
nhạc KHDT
Nhạc công Chèo Nhạc công Cải lương
DV Chèo

DV Cải lương

DV, NC Chèo

DV, NC Tuồng

1.3.3. Đội ngũ giảng viên
Hiện tại đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa là các tiến sĩ, thạc sĩ,
NGƯT, NSƯT, có kinh nghiệm trong nghề và trong công tác đào tạo nghệ
thuật dân tộc (danh sách cán bộ, giảng viên của Khoa KHDT tại phụ lục 2, tr.
94). Bên cạnh đó, Khoa cũng mời nhiều giảng viên là những người có khả
năng sư phạm nghệ thuật tinh tế, chuyên môn vững vàng như PGS Trần Trí
Trắc, TS Trần Đình Ngôn, các NSND Mạnh Tưởng, Hoàng Khiềm, Mẫn Thu,
Minh Gái, Hương Thơm, Thúy Mùi; NGUT Triệu Quang Vinh; các NSUT:
Quỳnh Mai, Trung Kiên, Thanh Ngoan, Quang Hảo, … và nhiều giảng viên là
nhiều nghệ sĩ khác ở trong nước tham gia giảng dạy. NGUT Triệu Quang
Vinh, Quỳnh Mai, Trung Kiên, Thanh Ngoan, Quang Hảo, … và nhiều giảng
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viên là nhiều nghệ sĩ khác ở trong nước tham gia giảng dạy [Xem bảng thống
kê, PL trang 85].
1.3.4. Đặc điểm sinh viên và một số PP học tập
Sinh viên chuyên ngành nhạc công Chèo tại Trường ĐHSK&ĐAHN đa
phần đến từ các tỉnh, xuất thân gia đình làm nghề nông, rất ít trường hợp là
con nhà nghề/nhà nòi. Điều này khá khác biết với những khá đào tạo nhạc
công trước những năm 2000. Khi điều tra hồi cố, chúng tôi được các GV gạo
cội kể lại những năm trước đây, các khóa nhạc công Chèo có những SV học
rất giỏi, họ đệm tòng các làn điệu Chèo rất thuần thục, phần lớn các SV này
đều con nhà nòi (VD như PGS.TS Hà Hoa, NSUT Đình Lợi, NSUT Văn
Thắng, NSUT Văn Trung, NN Hoàng Bắc...).
Những năm gần đây, mặt bằng về trình độ âm nhạc của các em SV còn
rất hạn chế, đa phần các em chỉ biết qua về nhạc lý, thậm chí khi vào học
chuyên nghiệp các em mới biết nốt nhạc. Thi tuyển đầu vào, SV chỉ ôn từ 1
đến 2 bài đàn để có đủ điều kiện dự tuyển, có trường hợp SV biết sử dụng một
cây nhạc cụ nhưng lại mắc nhiều lỗi kỹ thuật cơ bản. Vì lý do khác nhau, học
gấp, có nhiều em lại tự tìm tòi, tự học nên, sau này vào học chính thức cũng
có trở ngại cho bản thân và khó khăn cho các GV khi phải nắn, chỉnh kỹ thuật
cơ bản lại từ đầu cho từng trường hợp.
Vào học chính thức, SV ngoài tập luyện những kỹ thuật cơ bản, đồng
thời phải làm quen với bài bản các làn điệu Chèo, luyện kỹ năng thị tấu trên
bản nhạc, cách dịch chuyển tông, chuyển điệu… Đây là một vấn đề hết sức
nan giải và khó khăn, đòi hỏi người học phải say mê với môn nghệ thuật Chèo
nói riêng và âm nhạc dân gian nói chung đồng thời dành rất nhiều thời gian để
học hỏi, luyện tập mới có thể theo học đàn TTL và thành công được.
Khảo sát việc học tập kỹ thuật đàn TTL, thấy rõ SV có những hoạt
động và PP học như sau:
SV thường về nhà chép bài và tự vỡ bài. Việc chép bài được thực hiện
không quá khó khăn hầu hết các em SV. Tuy nhiên, chép bài bản không chỉ
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đơn thuần chéo đúng, đủ bài mà còn phải hiểu bài. Những bài bản từ đơn giản
đến phức tạp của đàn TTL khá khó hơn với một số nhạc cụ thiên về giai điệu
khác như Sáo, Nhị, Trống, Bầu… Các nốt ở dòng kẻ phụ xuất hiện nhiều, tiết
tấu khá phức tạp, các ký hiệu về kỹ thuật (vê, song long, luyến, lướt, hợp
âm…) hầu như bài bản nào cũng có. Tuy nhiên, chép bài xong, hiểu bài, phân
tích cấu trúc, đặc điểm âm nhạc của bài bản hầu như SV chưa quan tâm để
học hỏi vấn đề này.
Phần PP vỡ bài cũng được SV đa số tự tìm, tự xếp ngón, tự nhìn nhạc
và thực hành trên đàn ở nhà. Sau đó sẽ đến trả bài trên lớp cho GV bộ môn
TTL. Trong quá vỡ bài, đôi khi các tư xếp ngón còn bị ngược, chéo tay, hoặc
một số kỹ thuật chạy quãng, vê, song long chưa đạt thì có Sv tập đi tập lại
choc khóa nhiều lần, có SV lại không mà đàn lướt một lượt.
Do mỗi một học kỳ SV học TTL phải hoàn thành từ 5 đến 8 làn điệu
chèo cổ. Với hình thức làm quen chứ chưa được thật sự kỹ càng về các kỹ
thuật ứng dụng vào bài bản, nên phần nào chưa đủ để SV cảm nhận được tính
chất của từng hệ thống, cũng như tính chất đặc điểm âm nhạc của từng làn
điệu. Vì thế, trong 3 năm học số lượng bài bản làn điệu Chèo cổ SV được tiếp
cận thưởng khoảng 35 đến 40 làn điệu, nhưng các kỹ thuật và ứng tác đệm
tòng cho các làn điệu khác ngoài chương trình còn rất hạn chế. Trong khi số
bài bản Chèo/làn điệu Chèo ông cha ta để lại có trên 100 làn điệu, nên đòi hỏi
sức học và sáng tạo của SV là rất nhiều. Những kiến thức được học trên lớp 3
năm tại Trường ĐHSK&ĐAHN chỉ là những kiến thức cơ bản. Còn việc học
thêm, tìm tòi về khác biệt trong hệ thống làn điệu Chèo, tính chất hoàn cảnh
sử dụng và kỹ thuật xử lý ngón đàn trên đàn TTL của SV lại phụ thuộc hoàn
toàn khae năng, nhận thức của từng em. Cho nên, thấy ít khi chất lượng đầu ra
của SV chuyên ngành TTL không đồng đều, giống nhau, mà rất khác (có
những SV rất giỏi nghề, ngược lại có SV lại rất yếu nghề).
1.3.5.Chương trình, giáo trình
Âm nhạc Chèo là một thể loại mang đậm bản sắc của dân tộc Việt
Nam, với sự phong phú về nội dung, tính chất đã mang lại những giá trị nghệ
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thuật cao giúp cho loại hình nghệ thuật này vẫn đang tồn tại và phát triển một
cách mạnh mẽ. Trong đó không thể thiếu sự góp mặt của cây đàn TTL trong
suốt mấy thập kỷ qua, từ khi cây đàn được các nghệ nhân ưu ái và sử dụng.
Nghệ thuật Chèo cũng đã được đưa vào chương trình giảng dạy chính thức tại
Trường ĐHSK&ĐAHN từ trước đến nay.
Ngoài việc xem xét, khảo sát, đánh giá về chương trình, giáo trình, tài
liệu tham khảo phục vụ dạy học của đội ngũ giảng viên tại Khoa KHDT và bộ
môn đàn TTL. Từ thực trạng đó, sẽ giúp cho tác giả luận văn có cơ sở lí luận
và thực tiễn để tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học
nhạc Chèo truyền thống cho HSSV bộ môn đàn TTL tại ĐHSKĐAHN.
1.3.5.1. Chương trình
Chương trình đào tạo cho SV hệ Cao đẳng nhạc công Khoa KHDT
Trường ĐHSK&ĐA HN là 3 năm, với hình thức học là truyền nghề chuyên
sâu về nhạc công sân khấu kịch hát. Ngoài chuyên ngành chính được theo học
các môn kiến thức chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đề ra,sau khi tốt nghiệp SV phải đạt được khả năng là nhạc
công của các nhà hát Chèo, là nghệ sĩ độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc của các
đoàn ca múa chuyên nghiệp, tham gia thể hiện nhạc phim, về đài phát thanh
và truyền hình, giao lưu cùng nghệ sỹ nước ngoài…
Đối với yêu cầu về trình độ thi đầu vào của Khoa KHDT,mỗi thí sinh
phải biết trình tấu 1 - 2 làn điệu Chèo, biết sử dụng một loại nhạc cụ ở trình
độ cơ bản, biết đọc xướng âm, có kỹ năng cảm thụ về âm nhạc.
Chương trình đào tạo cho SV nhạc công Chèo hệ Cao đẳng tại Khoa
KHDT Trường ĐHSK&ĐAHN cũng không giống như các cơ sở đào tạo
chuyên nghiệp khác đó làsau khi học xong hệ sơcấp 5 năm với đầy đủ các kỹ
thuật cơ bản tốt thì các em SV mới bắt đầu vào học nhạc phong cách hoặc
chơi các tác phẩm. Nhưng đối với SV của Khoa KHDT tại Trường ĐH
SK&ĐAHN thì việc học kỹ thuật cơ bản và học nhạc phong cách Chèo phải
tiến hành song song, nên đây cũng chính là những thách thức rất khó khăn
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cho cả GV và SV tại cơ sở đào tạo nơi đây,nó đòi hỏi niềm say mê yêu nghề
và kiên trìcủa đội ngũ GV Trường ĐH SK&ĐAHN.
Chương trình đào tạo và kế hoạch học tập ngành nhạc công KHDT hệ
Cao đẳng [xem PL 2; tr.92] đã quy định rõ ràng cả mục tiêu đào tạo và nội
dung đào tạo. Cho nên, chương trình và kế hoạch dạy học cho sinh viên nhạc
công Chèo chi phối và đòi hỏi quản lý điều hành chương trình, cũng như PP
dạy học rất khác với các cơ sở đào tạo chuyên ngành TTL ở cơ sở đào tạo
khác (Học viện Âm nhạc Quốc gia VN, Học viện Âm nhạc Huế, …).
1.3.5.2. Giáo trình
Giáo trình là những bài bản Chèo tiêu biểu đã được chọn lọc để biên
soạn các hệ thống làn điệu Chèo theo chương trình của nhà trường đề ra. Hiện
nay giáo trình cụ thể cho đàn TTL vẫn chưa thật đầy đủ. Toàn bộ chương
trình bài bản Chèo dành cho SV đàn TTL hệ Cao đẳng tại Trường
ĐHSK&ĐAHN vẫn đã và đang sử dụng là những bản được ký âm và chuyển
soạn cho riêng đàn TTL của cố NN Trần Kinh và GV Lục Minh Chỉnh [39],
bên cạnh đó, giáo trình Hát Chèo của Nguyễn Thị Tuyết [32] cũng là một
trong những tài liệu hữu ích để cho SV nhạc công hệ Cao đẳng có thể tham
khảo, bổ sung thêm kiến thức về làn điệu Chèo, từ đó sẽ giúp cho SV nhạc
công nắm vững hơn về cấu trúc, lời ca của mỗi làn điệu Chèo.Tuy nhiên, qua
thực tế, học viên thấy giáo trình kể trên vẫn còn một số hạn chế như sau:
- Một số bài bản gồm 3-4 trổ, thậm chí 5 trổ nhưng trong giáo trình chỉ
giới thiệu, biên soạn 1- 2 trổ [39]. Ví dụ:Làn điệuTò Vò (gồm 5 trổ, nhưng
trong giáo trình chỉ soạn 2 trổ) [39]; Làn điệu Đào liễu gồm 4 trổ nhưng, trong
giáo trình chỉ giới thiệu 2 trổ… Trong quá trình học, mỗi SV không nhất thiết
phải học hết tất cả các trổ trong mỗi làn điệu, bởi đó là các trổ có cấu trúc
tương đối giống nhau được gọi là các trổ nhắc lại của trổ thân bài. Tuy nhiên,
mỗi làn điều, nhất là hệt hống Đường trường thường có trổ kết. Đây là một trổ
có cấu trúc âm nahcj khác biệt, thế nhưng giáo trình lại không biên soạn trổ
này. Rất cần thiết phải bổ sung hoàn chỉnh mỗi làn điệu trong giáo trình để SV
nắm được đầy đủ cấu trúc của làn điệu. Đồng thời thêm nhiều lựa chọn cho các

30
giảng viên và dành cho các SV có mong muốn tìm hiểu kỹ hơn về đặc điểm các
làn điệu Chèo.
- Một số bài bản được soạn với tông (tone), giọng chưa phù hợp khi hòa
tấu dàn nhạc, hay biểu diễn Chèo. Lý do là đối với bài dành riêng cho đàn
TTLdiễn tấu thường được soạn với các quãng sao cho phù hợp với tính năng,
âm vực của cây đàn, nâng cao được tầm âm cho nhạc cụ đó. Nhưng đối tượng
SV mới học, không phải em nào cũng có những phản xạ nhanh để chuyển
dịch tone trực tiếp tên cây đàn như các NN hay NS của các nhà hát chuyên
nghiệp. Đây cũng là một khó khắn và khiếm khuyết của giáo trình.
- Các bài bản trong giáo trình tuy biên soạn thể hiện các kỹ thuật khá rõ
của cây TTL, những lại thiếu chú thích để phân chia cấu trúc rõ ràng, ví dụ
chia từng trổ, lưu không, xuyên tâm.
- Số lượng bài bản của Chèo khá nhiều (trên 100 làn điệu), tuy nhiên
trong giáo trình số lượng bài chưa được phong phú nên, giảng viên ít có sự
lựa chọn cho phù hợp với sở trường của SV.
- Khi thực tập hay làm nghề sau này của SV ở các nhà hát Chèo, Đoàn
Chèo thì, đàn TTL cùng với các cây đàn khác đều phải đệm được hầu hết các
bài bản trong các hệ thống làn điệu Chèo (ngoại trừ các câu vỉa, ngâm, nói sử
thì đàn TTL ít sử dụng mà do các đàn giai điệu: sáo, nhị đảm nhiệm để gợi
hơi, lấy giọng). Do đó, cần bổ sung thêm một số bài trong hệ thống Vãn,
Buồn (hệ thống có vị trí, hay được sử dụng khi biểu diễn Chèo) chưa có bài
bản nào trong giáo trình để SV được học tập, làm quen.
Như vậy, tuy giáo trình của nhà trường đã có, nhưng chưa thật đầy đủ
về nội dung và số lượng bài bản theo yêu cầu thực tiễn đề ra. Tuy nhiên giáo
trình cũng phần nào đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản trong việc giảng dạycho
các SV hệ Cao đẳngnhạc công đàn TTL tại Trường ĐHSK&ĐAHN.
Thiết nghĩ, Với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng nâng cao chất lượng đào
tạo, việc chỉnh lý, bổ sung thêm một số bài bản, hệ thống làn điệu khác nữa để
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tạo sự phong phú đa dạng, nâng cao chất lượng diễn tấu Chèo cho SV là công
việc hết sức cần thiết và nên làm.
1.4. Thực trạng dạy học kỹ thuật đàn TTL
Với việc dạy học do tính đặc thù của ngành nghề nên trong day học kỹ
thuật đàn TTL tại Trường ĐHSK&ĐAHN ít nhiều vẫn áp dụng hình thức, PP
truyền nghề chuyên sâu, thầy thao tác trước và trò bắt trước nắm bắt kỹ thuật
và làm theo. Hình thức dạy học này cốt cho thuộc được giai điệu lòng bản, để
uốn nắn cho được một sinh viên biết sử dụng TTL trình tấu một làn điệu Chèo
truyền thống tốt về cả lòng bản và kỹ thuật là một quá trình kiên trì, nỗ lực
của người dạy.
Cách thể hiện đúng như giai điệu của lòng bản có thể thuận lợi cho các
cây nhạc cụ giai điệu như sáo, nhị, bầu, nhưng đối với cây nhạc cụ gõ mà cụ
thể là đàn TTL thì hề dễ. Chưa kể, TTL về tính năng của nó không phải là sở
trường thể hiện giai điệu. Dẫn tới việc đàn trên nhạc cụ này, mà chỉ đánh
đúng như hát (giai điệu) thì sẽ khá tẻ nhạt và rời rạc ở các làn điệu trữ tình,
buồn. Tuy nhiên, với tính chất của các làn điệu nhanh vui trong hệ thống hát
Sắp thì TTL lại khá phù hợp.
Các PP dạy học này thiên về đào tạo công thức, máy móc chỉ thuộc
lòng bản chính của thầy soạn. Bởi vậy nên việc dạy học thực hành đàn TTL
hiện tại có phần thiên về độc tấu làn điệu và dạy học phong cách Chèo, chưa
phát huy được khả năng ứng diễn và kỹ năng khai thác, tận dụng tính năng
nhạc cụ cho SV.
Trong khi đó, thực tế tại các nhà hát, đoàn Chèo lại đòi hỏi người nhạc
công Chèo là người dẫn dắt, định hình, gợi mở, gợi thức, gợi cảm hứng, giữ
hơi, giữ nhịp cho diễn viên, họ không khác gì người mở đường cho làn hát.
Cho nên nhạc công Chèo đòi hỏi phải biết đệm tòng cho hát. Còn người đệm
hay, tốt thường là người nhạc công có một trình độ vượt bậc so với nghệ sỹ
hát về sự am hiểu tính chất của làn hát.
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Hiện tại, khảo sát thực tiễn chúng tôi thấy các GV dạy TTL nơi đây có
mô hình dạy thực hành kỹ thuật như sau:
- Chép bài bản và tìm hiểu làn điệu Chèo: Với quan niệm truyền thống,
các GV nơi đây coi môn học TTL là thực hành, nên việc chép bài, tìm hiểu
làn điệu Chèo cũng hết sức sơ sài, thậm chí Sv tự chéo, tự tìm hiểu, thày.cô
không phân tích, giải thích và tọa đàm tranh luận. Bằng PP tự học là chủ yếu,
nên bước này thường khá mờ nhạt về cách thức triển khai và PP dạy học.
- Vỡ bài: GV yêu cầu SV về tự vỡ bài, sau đến gặp thày/cô trả bài, nếu
chỗ nào khúc khắc, không làm được thì GV mới làm mẫu, rèn giũa cho SV.
PP dạy học cho SV vỡ bài, thường có thày/cô luôn kèm cặp từ đầu giờ cho
đến cuối giờ. Đôi khi thày đọc xướng âm mẫu, cùng kết hợp gõ nhịp để làm
điểm tựa cho SV nghe, vững, nhớ kiến thức bài học hơn. Cách dạy học vỡ bài
cũng phong phú, đa dạng, tùy từng khả năng, năng lực của học trò, mà GV
lựa cho SV học nhiều hay ít.
- Hòa nhạc và ôn luyện: Bước học này hầu như triển khai một bài bản
nào trong dạy học kỹ thuật đàn TTL đều có. PP thiên về thực hành, GV ít
phân tích, gợi mở, mà tích cực làm mẫu, thậm chí nhiều lần cho SV cảm nhận
và làm theo. Các kỹ thuật như vê, song long, chồng âm… được GV thỉnh
thoảng nhắc để sinh viên nhớ bài đồng thời áp dụng kiến thức, kỹ năng đó vào
bài bản, làn điệu chèo cho phù hợp. Phần này, GV dạy quan sát thấy SV
không thực hiện được những chỗ khó (chạy quãng xa, tốc độ nhanh…)
thường yêu cầu SV làm đi làm lại nhiều lần. Đến khi gần thuộc bài, GV sẽ có
thể hòa nhạc/hát cùng với SV.
- Dặn dò ra bài tập về nhà: Bước dạy học này khi khảo sát thực tiễn
chúng tôi thấy các GV nơi đây đều thực hiện khá nghiêm túc, bài bản về PP
sư phạm. PP thuyết trình và làm mẫu lại được GV phát huy ở cuối giờ học
như khắc họa kiến thức bài học cho SV nhớ, hiểu bài học hơn. Đồng thời cuối
GV ra bài tập, yêu cầu SV về luyện tập, thuộc bài và chép bài - vỡ hoang bài
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mới hoặc những phần tiếp theo (GV thường chỉ trong giáo trình và dặn rõ SV
vỡ bài từ đâu đến đâu).
Trong các làn điệu Chèo, có nhiều hệ thống, mỗi một hệ thống thường
có nhiều làn điệu, nhưng mỗi một hệ thống đó, sinh viên nơi đây chỉ được học
1 đến 2 làn điệu mang tính đại diện. Trong khi hệ thống Đường trườngvới
nhiều bài bản diễn tả nội tâm sâu sắc, mang tính tự sự trữ tình, thổ lộ tình
cảm, tức cảnh sinh tình, dạt dào cảm xúc, những nỗi niềm thương nhớ xa cách
(ví dụ như các làn điệu Đường trường duyên phận, đường trường bắn chim,
đường trường thu không) là những làn điệu khá rất phù hợp cho cây đàn TTL.
Vậy nên, cần nghiên cứu một số biện pháp dạy học kỹ thuật đệm, dành riêng
cho chuyên ngành đàn TTL sao cho phù hợp. Đòi hỏi với người dạy và cả
người học đều phải nghiên cứu kỹ lưỡng về đặc điểm âm nhạc của nó mà sử
dụng kỹ thuật sao cho phù hợp, dễ nhớ, giàu khoảng trống để tạo sự dồi dào
chất sáng tạo của cây đàn.
Tiểu kết
Chèo là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian của Việt Nam, phát
triển mạnh ở vùng Châu thổ sông Hồng. Chèo mang tính quần chúng và được
coi là một loại hình sân khấu hội hè.Cho đến nay vẫn có nhiều ý kiến khác
nhau về nguồn gốc của nghệ thuật Chèo mà chưa đi được đến thống nhất. Tuy
vậy, đa số đều tán thành quan điểm hát múa Chèo được kế thừa, chèo hóa và
phát triển từ kho tàng văn hóa nghệ thuật dân gian, dân tộc Việt Nam, cụ thể
là vùng châu thổ Bắc Bộ.
Trong chương 1, luận vănđã được giới thiệukhái quát về tên gọi, làn
điệu, dần TTL… nhằm đem lại một cái nhìn tổng quan từ những đặc điểm
chung của nghệ thuật Chèo; Đàn TTL được trình bày về nguồn gốc, cấu tạo,
tính năng, những kỹ thuật cơ bản sử dụng trong khi thể hiện bài bản Chèo
cũng như dàn nhạc Chèo truyền thống.
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Âm nhạc Chèo là một thể loại mang đậm bản sắc của dân tộc Việt
Nam, với sự phong phú về nội dung, tính chất đã mang lại những giá trị nghệ
thuật cao, là một thành tố quan trọng giúp cho loại hình nghệ thuật này tồn tại
và phát triển. Sự có mặt của cây đàn TTL trong suốt mấy thập kỷ qua, là một
sự ưu ái và cũng là sự khẳng định vị trí, vai trò của TTL đối với dàn nhạc
Chèo. Nghệ thuật Chèo đã được đưa vào chương trình giảng dạy chính thức
tại Trường ĐHSK&ĐAHN từ trước đến nay, hệ đào tạo nhạc công Chèo gồm
nhiều nhạc cụ dân tộc, trong đó có đàn TTL.
Ngoài việc xem xétvề giáo trình, PP giảng dạy của giảng viên tại Khoa
KHDT và bộ môn đàn TTL, đặc điểm SV và cách thức PP học tập trên đàn
TTL của SV nơi đây, luận văn tiến hành khảo sát khảo sát về dạy và học đàn
TTL đồng thời sẽ phân tích kỹ về đặc điểm của làn điệu Chèo để có cơ sở lí
luận và thựctiễn nhằm tìm ra một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học
kỹ thuật đàn TTL tại Trường ĐHSK&ĐAHN.
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Chương 2
BIỆN PHÁP DẠY HỌC KỸ THUẬT ĐÀN TAM THẬP LỤC
QUA LÀN ĐIỆU CHÈOTRONG HỆ THỐNG ĐƯỜNG TRƯỜNG
Phạm vi đề tài, chúng tôi đã trình bày rõ chỉ dành khuôn lại nghiên cứu
về cách dạy kỹ thuật trên cây đàn TTL cho sinh viên năm thứ ba, hệ cao đẳng
Khoa Kịch hát Dân tộc thể hiện một số làn điệu Chèo cổ trong hệ thống
Đường trường, nhằm bước đầu đưa ra một số phương pháp sử dụng kỹ thuật
của đàn TTL nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học cho cây đàn này.
2.1.Cấu trúc là điệu Chèo trong hệ thống Đường trường
Cấu trúc là phương thức, cách thức tổ chức tương đối bền vững của các
yếu tố trong một hệ thống. Nếu như khái niệm hệ thống bao quát các mặt hết
sức khác nhau của một khách thể, một chỉnh thể phức tạp nào đó (như: cấu
tạo, thành phần, phương thức tồn tại, hình thức phát triển) thì khái niệm cấu
trúc trước hết vạch ra những nhân tố như tính bền vững, tính ổn định của
khách thể hay đối tượng mà nhờ đóduy trì được chất của nó khi các điều kiện
bên ngoài hay bên trong biến đổi. Khi cấu trúc bị phá vỡ hoặc biến đổi thì hệ
thống không tránh khỏi bị phá vỡ hoặc biến đổi. Nếu hệ thống là sự liên kết
các yếu tố có mối liên hệ qua lại và quy định lẫn nhau thì cấu trúc là thành
phần cấu tạo, là tổ chức bên trong của một chỉnh thể thống nhất.
Các làn điệu thuộc hệ thống này thường có khúc thức âm nhạc dài rộng
cả về cao độ (mở rộng tầm cữ của bài hát) và rộng dài về số lượng trổ hát. Có
một số làn điệu cao rộng âm thanh mở nốt trầm nhất đến nốt cao nhất lên tới
hai quãng tám như làn điệu Đường trường thu không, Đường trường trên non,
Tình thư hạ vị…
Trong các làn điệu Chèo cổ hiện còn đến hôm nay, thấy rõ khúc thức
của chúng hầu hết đi theo 3 lối:
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Lối 1: Trổ mở đầu - Trổ thân bài - Trổ nhắc lại - Trổ kết, ví dụ như các
làn điệu Đường trường thu không, Đường trường vị thủy, Đường trường tiếng
đàn, Đường trường trên non, Ván cờ tiên, ...
Lối 2: Trổ thân - Trổ nhắc lại - Trổ kết, ví dụ có các làn điệu như Đào
liễu, Sa lệch chênh,Hề đơm đó, ...
Lối 3: Trổ mở - Trổ thân, ví dụ có các làn điêu như Cấm giá, Hề mồi
thắt lưng xanh, ...
Lối 4: Trổ thân - Trổ nhắc lại có các làn điệu: Sắp thường, Hề mồi sư
cụ, Bình thảo, lới lơ, Sa lệch bằng, ...
Nói chung tuỳ thuộc vào mục đích nghệ thuật và sử dụng của nhân vật
trong tích, mà có những làn điệu có thể thay đổi ít nhiều về cấu trúc. Nhiều
khi, vì ngữ cảnh mà nhân vật đôi khi chỉ hát trổ thân, hoặc không có trổ kết…
để rồi biểu diễn, ngưng,nghỉ khá đột ngột, tạo tính cách, khắc họa thêm sâu
sắc nhân vật, ví dụ như nhân vật Thị Màu hát làn điệu Sắp thường trong vở
Quan Âm Thị Kính.
Cố tác giả Hoàng Kiều đã tổng hợp các yếu tố cấu thành tạo nên một hệ
thống làn điệu trong hát Chèo, đó là:
- Làn điệu đó phải có cùng một tên điệu
- Cấu trúc nhạc và thơ có sự tương đồng
- Nội dung biểu hiện có tình cảm khá tương đồng
- Trong làn điệu tối thiểu phải có một câu nhạc giống nhau
- Có tiếng đệm, Lưu không, Xuyên tâm, Ngân đuôi, có tiết tấu tương
đồng [16, tr.17].
Về cấu trúc âm nhạc của các làn điệu trong hệ thống Đường trường
thường mang tính chất rất dài rộng. Trong những thành tố cấu tạo nên Chèo
thì có thể nói âm nhạc là thành phần quan trọng nhất, nó là tín hiệu để nhận
dạng Chèo một cách rõ ràng; bởi chỉ nghe qua âm nhạc của nó chúng ta có thể
khẳng định được ngay đó là Chèo hay không phải là Chèo. Trong mỗi một
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điệu Chèo thường có nhiều trổ, người ta căn cứ vào tính chất, vị trí của nó mà
gọi tên cho các trổ đó khác nhau:
Trổ Mở Đầu: Thường được dùng để giới thiệu nội dung, tính chất của
bài. Trổ mở đầu này thường có giai điệu riêng, ít khi nhắc lại.
Trổ Thân Bài: là phần chính của bài, mang nét giai điệu chính, có cấu
trúc dài rộng thường xuất hiện thêm những trổ nhắc lại, có tính chất dài rộng.
Trổ Nhắc Lại: Các trổ nhắc lại có cấu trúc giai điệu giống nhau, chỉ
thay đổi một chút về lời ca. Có một số bài không có trổ kết.
Ngoài các phần như trên, trước khi vào làn điệu có thể có câu vỉa
thường do một số nhạc cụ giai điệu đảm nhiệm như: sáo, nhị để lấy cảm hứng,
dẫn dắt, lấy hơi, tông giọng cho diễn viên, phần này không bắt buộc, có bài
có, có bài không. Trong mỗi một trổ hát,ngoài phần giai điệu chính (mang nội
cơ bản, thường được phổ từ thơ) còn xuất hiện thêm phần lưu không; xuyên
tâm và ngân đuôi.
Theo từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng (2008) thì “Cấu trúc là toàn bộ
nói chung những quan hệ bên trong giữa các thành phần tạo nên một chỉnh
thể” [26, tr:167].
Bản chất của làn điệu Chèo cổ nói chung là tự hợp thành các nhân tố:
Lời ca, tiếng đệm, câu, Đoạn, Trổ, Xuyên tâm, Lưu không,Ngân đuôi mà
thành. Làn điệu Chèo có vai trò, vị trí như một thành tố không thể thiếu trong
biểu diễn nghệ thuật Chèo.
Khi tìm hiểu về cấu trúc của làn điệu hát Sắp thấy hầu hết các làn điệu
đều có Trổ, Đoạn, Lưu không, Xuyên tâm, Ngân đuôi … xuất hiện.
Cấu trúc của làn điệu Chèo trong hệ thống Đường trường được kết hợp
một hoặc nhiều đoạn nhạc mà thành. Trong Chèo, các nghệ nhân dân gian gọi
các đoạn đó là Trổ.
Khảo sát các làn điệu Đường trường, thấy các trổ hát khá phong phú
như có trổ mở, trổ thân, trổ nhắc lại, trổ kết.
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Hệ thống làn điệu Đường trường được xem có cấu trúc khá hoàn chỉnh.
Thường có lối cấu trúc Vỉa hay Ngâm hoặc Sử, sau đó vào Trổ mở, Trổ
thân, Trổ nhắc lại (nhắc lại 1, nhắc lại 2…) và Trổ kết.
VD, cấu trúc của làn điệu Đường trường thu khôngcó thể như mô hình sau:
Vỉa

Trổ mở Trổ thân

Trổ nhắc lại 1 Trổ nhắc lại 2

Trổ kết

Tuy vậy có làn điệu không có trổ kết mà chỉ có trổ thân và trổ nhắc lại,
nhưng đã năm trong hệ thống Đường trường thường chúng có cấu trúc dài và
rộng hơn cấu trúc của hệ thống làn điệu khác.
Các làn điệu Chèo cổ hiện còn đến hôm nay chúng tôi khảo sát được, thấy
rõ khúc thức của chúng hầu hết đi theo3 lối:
Lối 1: Trổ mở đầu - Trổ thân bài - Trổ nhắc lại - Trổ kết.
Lối 2: Trổ thân - Trổ nhắc lại - Trổ kết
Lối 3: Trổ thân
Tuy nhiên, trong hệ thống làn điệu, không phải làn điệu nào cũng
đầy đủ cả ba lối trên, mà tuỳ thuộc vào mục đích nghệ thuật và cách sử
dụng phù hợp với nhân vật, mà có những thay đổi khác nhau. Nhiều khi, vì
ngữ cảnh mà nhân vật chỉ hát trổ thân, để rồi biểu diễn, ngưng nghỉ hát khá
đột ngột, tạo thêm sâu sắc nhân vật.
Ngoài những điều kiện về khúc thức, thì yếu tố về nội dung biểu đạt
nghệ thuật phải có chung một hướng và có sự tương đồng nhất định. Ví dụ
như trong hệ thống làn điệu Đường trường, các làn điệu Đường trường hay
dùng để hát về nội dung ngợi ca tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi
lứa, nói về sự khát vọng tốt đẹp trong cuộc sống, hay làn điệu thuộc hệ thống
Sắp lại thường ở nhịp điệu nhanh, tính chất vui, khỏe, cấu trúc câu nhạc, trổ
hát khá gọn gàng.

39
2.2. Phân loại và khảo sát các làn điệu trong hệ thống Đường trường
2.2.1. Khảo sát các làn điệu trong hệ thống Đường trường
Theo nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh, thì hệ thống đường trường có 17 làn điệu.
Tính chất diễn tả nội tâm, mang tính tự sự trữ tình, thổ lộ tình cảm, tức cảnh
sinh tình, dạt dào cảm xúc, những nỗi niềm thương nhớ xa cách. Ví dụ:
Đường trường duyên phận, đường trường bắn chim, đường trường thu không,
ngũ phúc chúc thọ…
Tuy nhiên, theo tác giả Hà Hoa thì hệ thống Đường trường có 29 làn
điệu, thống kê (danh sách) sau đây cũng chỉ là bước đầu của tác giả sưu tầm:
Danh sách các làn điệu chèo thuộc hệ thống Đường trường
1. Đường trường duyên phận,

16. Đường trường tiếng đàn

2. Đường trường bắn chim
3. Đường trường thu không
4. Ngũ phúc chúc thọ…

17. Đường trường vị thủy
18. Đường trường trên non
19. Tưởng vọng xuân tình

5. Tình thư hạ vị
6. Quân tử vu dịch
7. Chinh phụ
8. Tò vò
9. Đào lý một cành
10. Đò đưa
11. Gió thổi màn loan
12. Nhân khang

20. Chi tải vu quy
22. Chức cẩm hồi văn
22. Tuyết sương
23. Du xuân
24. Duyên tình
25. Hà vị/Chèo quế
26. Con nhện giăng mùng
27. Ván cơ tiên

13. Đào liễu
14. Quạt màn
15. Luyện tam tầng

28. Chèo quế
28. Tòng nhất nhi chung
29. Đường trường tải lương

2.2.2. Phân loại
Phân chia hệ thống làn điệu Chèo cũng có cách phân chia khác
nhau. Theo NS. Bùi Đức Hạnh trong“Tuyển tập 150 làn điệu Chèo cổ”có
cách sắp xếp như sau
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- Hệ thống các lối nói vỉa, ngâm vịnh
- Hệ thống các điệu sắp hề gậy
- Hệ thống hề
- Hệ thống các điệu ra trò
- Hệ thống Đường trường
- Hệ thống vãn, thảm
- Hệ thống đối đáp trữ tình
Cách phân chia này, chủ yếu ông dựa trên tính chất âm nhạc để
phân loại, bên cạnh đó cũng có hệ thống còn trùng lặp, ví dụ như hệ thống
các làn điệu hát có Sắp hề gậy và hệ thống Hề.
Ông liệt kê hệ thống các làn điệu sắp Hề gậy có 29 làn điệu và mô tả chúng
cótính chất nhanh gần với hát nói để đối đáp, vui vẻ,hoạt bát… còn hệ thống
hát Hề có28 làn điệu chúng mang tính chất của chúngdí dỏm, tự trào,
châm biếm...
Tuy nhiên, một số làn điệu thuộc hai hệ thống này không hẳn là có
tính chất âm nhạc tự trào, dí dỏm, hài hước,nhanh mà ngược lại có làn
điệu mang tính tự sự, buồn và châm biếm ví dụ như Hề có bốn mươi đồng,
Hề ba mươi tết, Hề chấn thủ lưu đồn… thế nên, theo chúng tôi liệt kê
những làn điệu vừa kể được liệt kê vào hệ thống Hề mà cho rằng chúng có
tính chất âm nhạc mau lẹ, tự trào, dí dỏm…thìchưa thật thỏa đáng.
Trong tập “Những làn điệu Chèo cổ chọn lọc” của Hoàng Kiều và Hà
Hoa lại phân loại hệ thống các làn điệu Chèo gồm:
- Hệ thống hát Sắp
- Hệ thống hát Hề
- Hệ thống hát Vãn
- Hệ thống hát Vỉa, ngâm,
- Hệ thống hát hơi Ả đào
- Hệ thống hát hơi Huế
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- Hệ thống Đường trường
- Hệ thống những bài ca lẻ [8]
Cách phân chia như trên có rõ ràng hơn theo tiêu chí chúng có thể
thơ, tiếng đệm, LK, XT khá tương đồng thì được liệt kê vào cùng hệ thống.
Tuy nhiên, ở hệ thống cũng có những các bài ca lẻ vẫn chưa thật hợp lý.
Có lẽ các tác giả đưa vào những làn điệu không chuyên dùng cho các vai
Hề (hề áo ngắn, hề áo dài), Nữ (Nữ chín, Nữ lệch), Nam(Nam thư sinh,
Nam lệch/Nam phản diện), Mụ (Mụ thiện, Mụ ác), Lão (Lão thiện, Lão
ác)… Đành rằng, tính cách nhân vật với tính chất âm nhạc của làn điệu
Chèo luôn gắn kết chặt chẽ với nhau. Rõ ràng, khi phân chia hệ thống làn
điệu, các tác giả, các nhà nghiên cứu cần phải có những tiêu chí thật rõ
ràng hơn nữa.
Cách phân chia hệ thống làn điệu Chèo (đã kể trên) của các nhà
nghiên cứu tuy có khác nhau nhưng riêng hệ thống Đường trường là khá
thống nhất. Ở luận văn này, chúng tôi sẽ trình bày, phân tích kỹ hơn về hệ
thống này để có cơ sở, triển khai nội dung coi đó là một trong những đối
tượng, phạm vi quan trọng trong quá trình nghiên cứu luận văn.
Theo cách phân loại của Hoàng Kiều thì Chèo gồm một số lượng lớn
hệ thống làn điệu như hệ thống Sắp, hệ thống Sa lệch, hệ thống Sử, hệ
thống Hề, hệ thống Văn, hệ thống Hát cách, hệ thống Bài ca lẻ, hệ thống làn
điệu Huế...và không thể không kể đến hệ thống Đường trường vì đây là hệ
thống với các bài bản lớn trong Chèo, tính chất của các bài thuộc hệ thống
đường trường nhanh, vui phù hợp với tính năng của đàn TTL.
Giải thích cho tên gọi điệu hát Đường trường có người cho rằng là bài
hát dài để đi đường hay là điệu để vừa đi vừa hát. Như vậy, hiểu “Đường” là
từ Việt (con đường), còn “Trường” là hiểu theo từ Hán (nghĩa là dài). Qua
cảm thụ âm nhạc tác giả thấy đây là điệu bộc lộ tình cảm, lòng vấn vương da
diết, chân thật từ đáy lòng mà ra. Vậy suy ra nghĩa bóng “Đường trường” là
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mang tính gan ruột. Hát Đường trường là khúc hát vọng ra từ nơi gan ruột,
thống thiết và chân thành. Các làn điệu trong hệ thống Đường trường như:
Đường trường phải chiều, Đường trường chim thước, Đường trường tiếng
đàn, Đường trường vị thủy, Đường trường trong rừng, Đường trường tải
lương...
2.3. Ý nghĩa lời ca của làn điệu chèo trong hệ thống Đường trường
Chèo là loại hình nghệ thuật dân gian mang đậm tính dân tộc ở vùng
đồng bằng Bắc Bộ. Chèo phản ánh rõ nét cuộc sống lao động, sinh hoạt, đời
sống văn hóa của người nông dân ở vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Qua
quá trình phát triển, Chèo không ngừng được cải tiến, nâng cao và hoàn
chỉnh. Đó là sự đóng góp to lớn của các thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ, là sự sáng
tạo nối tiếp của nhiều thế hệ, để ngày nay Chèo trở thành một loại hình sân
khấu chuyên nghiệp chiếm một vị trí quan trọng trong nền âm nhạc dân tộc
Việt Nam.
Trong các phương tiện diễn tả của nghệ thuật Chèo gồm: Hát, múa, diễn
và nhạc, có lẽ hát Chèo là phương tiện truyền tải nội dung một cách hiệu quả
và sâu sắc nhất, bởi người nghe có thể hiểu nội dung của các làn điệu Chèo,
các tích Chèo thông qua nội dung ngôn ngữ, ca từ trong các làn điệu.
Trong nghệ thuật Chèo truyền thống, mỗi một hệ thống thường gồm
nhiều bài hát có âm điệu giống nhau, có cách phổ nhạc, phân câu thơ và tiếng
đệm thống nhất. Cũng có những bài khác nhau về âm điệu nhưng lại được xếp
trong cùng một hệ thống làn điệu nếu giống nhau về tính chất mô tả hoặc
cùng dành cho một loại nhân vật thể hiện. Ngược lại, có bài mang tên gọi của
một hệ thống, tuy nhiên lại không được xếp trong hệ thống đó bởi cấu trúc,
cách phổ thơ, âm điệu cũng như hoàn cảnh sử dụng hoàn toàn khác nhau.
Lời ca trong các làn điệu Chèo hầu hết là các thể loại thơ, phổ biến như:
lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, thất ngôn... Tuy nhiên thể lục bát và song
thất lục bát là phổ biến hơn cả. Điều này ta thấy rõ ở một số làn điệu Chèo
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tiêu biểu, cụ thể có thể kể đến như: “Đường trường duyên phận” thuộc hệ
thống Đường trường
Trổ mở:

Đôi ta duyên phận phải chiều

Trổ 1:

Tơ hồng vấn vít chỉ điều xe săn
Cầm tay giao mặt dặn rằng

Trổ 2:

Chỉ thề nước biếc đạo hằng chớ quên
Rủ nhau lên miếu xuống đền [15, tr: 382].

Do yêu cầu về nội dung và phong cách, những luật thơ thường bị phá
thể, thêm vào đó là những từ như: dẫu mà, thời này, này a, ấy mấy... được bắt
nối với lời hát làm thuận miệng để giai điệu trở nên chuẩn mực. Trong
điệu “Đường trường phải chiều” ta cũng thấy rõ điều này.
Duyên phận i / ta phải í chiều ì / này ai ơi í đôi thời/
Đôi / lứa i i ta thời / này duyên i / ới / i phận đôi ta
Thời duyên / í phận / ta phải / i ì chiều i / i i i i i/ í i ì.
Dây / tơ ì hồng thời / khéo í xe / mà vấn vít ì/ ì i i í / ì í i
Ấy / mấy i sợi ì / i í i i chỉ ỉ điều khéo i / khéo xe săn ơi/
Chứ ai ơi í cầm thời / cầm / lấy i í tay .
Thời / này ì thời giao i/ ới / í mặt cầm tay thời giao / í mặt/
Ta dặn í / i ì rằng i / i i i i ỉ / í ỉ ì.
Ơi / chỉ thề thời / có í bên / mà nước biếc ì / ì i i i / ì í i
Ấy mấy i đạo ì / i í i i ỉ hằng xin i / ai chớ quên ơi/
Chứ ai ơi í ta thời / ta / rủ i nhau.
Thời / cùng i lên i / ơi / i miếu rủ nhau cùng lên / i miếu/
Ta xuống / i ì đền i / i i i ỉ / ỉ í ì. [15, tr.187]
Chèo là nghệ thuật tổng hợp, muốn thấy được cái hay, cái đẹp, cái đặc
sắc của Chèo phải trực tiếp đến với các chiếu Chèo, các vở diễn. Đặc biệt, nếu
thuộc được một số làn điệu thì mới thấy được sức cuốn hút lạ kỳ của Chèo đối
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với người nghe. Phải hát được Chèo mới học được Chèo, từ đó mới có cơ sở
sáng tạo, nâng cao và bổ sung những đặc sắc mới cho nghệ thuật Chèo.
Hát Chèo là lối hát sân khấu, có thể một người, có thể nhiều người hát
đồng ca. Giai điệu của các làn điệu hát Chèo rất phù hợp với giọng tự nhiên
và ngôn ngữ của người Việt. Theo chúng tôi, hát Chèo chính là phương tiện
biểu hiện cơ bản quan trọng nhất của nghệ thuật sân khấu Chèo. Thông qua
lời ca, ta hiểu được nội dung của các làn điệu, trích đoạn và các vở Chèo. Hát
Chèo được hình thành bắt nguồn từ các làn điệu dân ca, lời hát Chèo lấy trong
các sáng tác văn học dân gian ở vùng đồng bằng Bắc Bộ là chủ yếu. Ngoài ra
các làn điệu Chèo còn chịu những ảnh hưởng từ Dân ca quan họ Bắc Ninh,
hát Xẩm, hát Ca trù, hát Chầu...
Hát Chèo là loại hình nghệ thuật dân tộc có sức sống lâu bền, độc đáo
và phổ biến. Nó đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ, giáo dục và phục vụ đắc lực
cho đời sống tinh thần của nhân dân nên Chèo luôn được nhân dân yêu mến,
gìn giữ.
Biểu diễn Chèo, vai trò của người nhạc công vừa dạo hơi, đệm hát,
tung hứng cùng sáng tạo với diễn viên để hoàn thiện tính cách nhân vật, tạo
cho trò diễn có tính nghệ thuật cao, sức hút khán giả hơn. Cho nên, nhạc công
không biết hát là một điều vô cùng khó khăn khi ngồi dàn nhạc Chèo. Chưa
kể, nhạc công còn phải hiểu về lời ca, cấu truc âm nhạc để biết diễn viên nói
hay hát, hát làn điệu gì, ý nghĩa của làn điệu, đặc biệt và tính chất âm nhạc
của làn điệu.
Nhạc công khi hiểu lời thơ, lời ca trong làn điệu Chèo thì sẽ có cơ nắm
chắc cấu trúc của làn điệu, hiểu ý nghĩa của thơ, tính cách nhân vật thì sẽ chủ
động thể hiện nhạc cụ của mình tốt hơn là khi nhạc công không biết hát,
không thuộc lời, không nắm được cấu trúc, ý nghĩa, tính chất của làn điệu.
Chưa kể, các làn điệu trong hệ thống Đường trường khá dài rộng (các NN,NS
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đều cho là một hệ thống có nhiều làn điệu khó), nếu không đầu tư trí lực sẽ
không tiếp nhận nổi hết kiến thức của hệ thống này.
2.4. Kỹ thuật thể hiện đàn Tam thập lục qua làn điệu Chèo
2.4.1. Kỹ thuật thể hiện Lưu không
Lưu không là không hát, không có lời mà chỉ có nhạc cụ thể hiện. LK
như một sự ngưng nghỉ, ngắt không có hát, chỉ có nhạc không lời (nhạc cụ)
thể hiện. Một cách ngưng, nghỉ hát hợp lý, cũng là để phân cách giữa các trổ
với nhau. LK thường đứng ở cuối cùng của mỗi trổ hát. Trong Chèo, LK được
sử dụng phổ biến nhất là LK bốn (LK4), ngoài ra còn có các LK6, LK8…
chưa kể, các LK3, LK5, LK7 cũng có dùng, nhưng chỉ các NN ở làng Khuốc
sử dụng LK là thuần thục hơn cả. Trong luận văn này, chúng tôi chỉ giới thiệu
một số LK phổ biến, như LK4, LK8
Khổ trống LK4 của các làn điệu hát như sau:

Tình
Lưu ý:

Tình Chát

Chát Tình Tình Tình Chát

+ Tinh là đánh vào mặt trống
+ Chát là đánh vào tang trống

Như vậy các LK (khổ trống) của các làn điệu Chèo là giống nhau về
lòng bản, còn bài bản lại tùy thuộc mỗi nhạc công, NS, NN thể hiện khác
nhau, nhưng dù có sáng tạo thế nào trên nhạc cụ của mình, thì vẫn chỉ trong
khuôn khổ là 4 nhịp.
Tuy vậy, về giai điệu, phần lớn các hệ thống làn điệu có khác nhau.
VD, LK4 của hệ thống hát Sắp có giai điệu

Giai điệu này cũng được một số làn điệu trong hệ thống Đường trường sử
dụng như các làn điệu Đường trường tiếng đàn, Đường trường phải chiều…
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Tuy vậy, LK4 trong hệ thống Đường trường có khi cũng khác, VD giai
điệu của LK4 trong một số làn điệu như Đường trường thu không, Đường
trường trên non, Đường trường vị thủy,như sau:
VD, LK4 Đường trường thu không

VD, LK4 Đường trường trên non

VD, LK4 Đường trường vị thủy

Từ lòng bản như trên, khi thể hiện trên đàn TTL có thể sử dụng một số
kỹ thuật để thể hiện bài bản như sau:
(trích) LK4 của làn điệu Đường trường thu không viết cho TTL

(Giáo trình làn điệu Chèo viết cho đàn TTL của GV Lục Minh Chỉnh)

Ngoài ra, LK8 cũng được các làn điệu trong hệ thống Đường trường sử
dụng khá nhiều.Ví dụ, LK8 sau đây, được sử dụng trong làn điệu Đường
trường phải chiều
Trích LK8, giáo trình làn điệu Chèo viết cho đàn TTL của NN Trần Kinh
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Hay LK6 có xuất hiện ở một số làn điệu Cấm Giá, Sắp chợt,…mà NN
Trần Kinh chuyển soạn cho đàn TTL như sau

2.4.2. Kỹ thuật thể hiện Xuyên tâm
Là câu nhạc không lời, có độ dài 2 hoặc 3 nhịp (nhịp 2/4, 4/4, 2/2) và
luôn nằm ở vị trí bên trong của Trổ hát. XT có vai trò xuyên suốt, móc nối các
câu hát trong Trổ với nhau.Trong các Làn điệu Chèo cổ, XT2 như một thành
tố không thể thiếu, là đặc trưng, sử dụng phổ biến hầu hết ở các làn điệu chèo.
VD, XT2 của nhạc trống như sau:

Tinh

Tinh Tinh

Chát

Lưu ý: + Tinh là đánh vào mặt trống
+ Chát là đánh vào tang trống

VD, Trổ nhắc lại (trích) trong làn điệu Đường trường tiếng đàn xuất
hiện 2 khổ XT2.
Tình con cá nó / mấy lội/ chốn so le i/ ới i lững thời xong/ bên lững
lờ(XT2) tình con cá í nó/ mấy lội/ chốn so/ le/ chứ kình ì /ngư/ cái /í con cá
lớn nó mấy lại i /ì í đè/ con cá con chứ /xong bên lững i ì/i ì lờ ì í i i ỉ ìi(XT2)
XT này, viết cho đàn TTL có thể đàn như sau:

Như vậy, XT là một thành tố quan trọng của làn điệu chèo. XT thường
đứng ở trong của Trổ hát, không đứng ở cuối hoặc đầu của trổ hát. Có XT sẽ
tạo cho diễn viên được ngưng nghỉ hát, lấy hơi, để kết hợp múa và diễn, khoe
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nhạc không lời.... thay đổi màu sắc nghệ thuật, tạo câu nhạc được ngắt nhịp, ngắt
thơ/lời cho câu hát đẹp hơn đồng thời lại bắc cầu cho những câu hát tiếp theo.
2.1.5.1. Ngân đuôi trong hệ thống Đường trường
Là những câu nhạc ngắn gọn, thường chỉ sử dụng tiếng đệm hư từ (i, a,
ì…) mà không dùng lời thơ. Ngân đuôi tuy là một nét nhạc khoảng từ 2 đến 4
nhịp (2/2, 2/4, 4/4), nhưng lại tạo hiệu quả cân đối, đầy đủ để về kết cho các
Trổ. Trong các làn điệu Chèo cổ nói chung, các làn điệu ở hệ thống Đường
trường nói riêng, hầu hết làn điệu nào cũng có ngân đuôi. Ngân đuôi luôn
luôn đứng gần cuối của Trổ hát và đứng trước LK.
VD, Ngân đuôi Trổ mở của làn điệu Đường trường phải chiều (4 nhịp)
Lời ca:

Ta phải/ i ì chiềuì/ ì ì ỉ ì/ í i ì(LK4)

Trích làn điệu Đường trường phải chiều, Sách Những làn điệu Chèo cổ
chọn lọc có giai điệu của ngân đuôi như sau:

Và khi thể hiện trên đàn TTL thì Ngân đuôi vẫn bám sát lòng bản, tuy
nhiên có sử dụng một số kỹ thuật (song long, vê...) để thể hiện tạo màu sắc
âm thanh dầy, và cung bậc trầm bổng (quãng 8) đàn TTL được phát huy
Trích Ngân đuôi làn điệu Đường trường phải chiềuviết cho đàn TTL
Ta phải/ i ì chiều ì/ ì ì ỉ ì/ í i ì

(GV Lục Minh Chỉnh chuyển soạn cho TTL)

Hay VD (trích) làn điệu Tình thư hạ vị sau đây cũng có ngân đuôi 4 ô
nhịp
Lời ca: Mái í i/ tranh /i êm ì đềmì /i ì i ì í / ỉ ì i (LK4)
Giai điệu của làn điệu Tình thư hạ vị
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(Tríchtrang 184, Những làn điệu Chèo cổ chọn lọc)

Hoặc VD (trích) làn điệu Đường trường tiếng đàn tương tự cũng có
ngân đuôi là 4 nhịp
Lời ca: Tình con cá í nó/ mấy lội/ ỉ i chốn so i/ í i ì i le i / i ì i i í/ ỉ ì
i(LK4)
Giai điệu ngân đuôi của làn điệu Đường trường tiếng đàn như sau

(Trích trang 156, Sách Những làn điệu Chèo cổ chọn lọc)

Khác với ngân đuôi của hệ thống các làn điệu trong hệ thông hát Sắp,
thường chỉ có 2 nhịp
VD, Ngân đuôi Trổ thân của làn điệu Sắp đan lồng (2 nhịp)
Lời ca:

xuôi i/ íì i

Giai điệu Ngân đuôi của làn điệu Sắp dựng như sau:

(Trích trang 35, sách Những làn điệu Chèo cổ chọn lọc)
VD: Ngân đuôi viết cho đàn TTL

(Trích làn điệu chèo do GV Lục minh Chỉnh soạn)

Như vậy, ngân đuôi trong các làn điệu ở hệ thống Đường trường
thường là 4 nhịp, con ở hệ thống hát Sắp thường là 2 nhịp.
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2.4.3. Hiểu tính chất và hoàn cảnh sử dụng của làn điệu Chèo để thể hiện
kỹ thuật đàn Tam thập lục
Về tính chất và hoàn cảnh sử dụng của các làn điệu trong hệ thống Đường
trường khá đa dạng và phong phú. Nó phụ thuộc vào nhân vật mà chi phối tính
chất, hoàn cảnh sử dụng khi nhân thế nào thì hát (âm nhạc) như thế ấy.
VD, làn điệu Đường trường phải chiều được trích trong vở Quan Âm
Thị Kính, dùng cho hát đôi (nam và nữ) hoặc hát tập thể. Làn điệu này được
hát trong hoàn cảnh hai nhân vật Thị Kính và Thiện sĩ trao duyên, hẹn thề
sống với nhau chung thủy trọn đời, nên tính chất âm nhạc và lời ca tha thiết,
chứa chan hạnh phúc và viên mãn.
Lời thơ:
Đôi ta duyên phận phải chiều
Tơ hồng vấn vít chỉ điều xe dây
Cầm tay giao mặt hẹn rằng
Có bên nước biếc đạo hằng chớ quên
Rủ nhau lên miếu xuống đền
Thì giai điệu âm nhạc cũng hết sức trữ tình và tha thiết[Xem PL1, tr.83]
Hay làn điệu Đường trường thu khôngđược trích trong vở Từ Thức, do
nhân vật Từ Thức (Nam thư sinh) hát khi ra trò. Đây cũng là một cách sử
dụng độc đáo của các nghệ nhân ở làng Khuốc, vì các vở Chèo trước đó đều
lấy làn điệu Hát cách dùng cho nhân vật Nam thư sinh khi ra trò hát.
Vì Từ thức là nhân vật Nam thư sinh, có học, hát trong hoàn cảnh ngao du
cảnh tiên, nên phong thái của nhân vật đường hoàng đĩnh đạc, lời thơ tả cảnh
chiều thu thanh bình của một làng quê êm đềm, no ấm… Từ Thức nghe thấy
điểm trống thu không mà tức cảnh, cảm thán :
Bóng ngả trống ngả thu không
Hưu hưu gió thổi non bồng lâng lâng
Cúc hoàng huê còn đương giãi tỏ dưới bóng trăng...
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Và giai điệu âm nhạc của làn điệu Đường trường thu không cũng hòa
cùng nhân vật mà vang lên thấy âm hưởng vừa sang trọng, vừa đường hoàng,
đĩnh đạc tỏ rõ khí phách của một kẽ sĩ như Từ Thức [Xem PL1, Tr. 81].
Khác với các làn điệu Cấm giá, Bình thảo (trong vở Chèo cổ Quan Âm
Thị Kính) do Thị Màu hát khi lên chùa. Khảo sát các vở Chèo cổ, chúng tôi
chỉ thấy làn điệu này dùng cho nhân vật là nữ hát. Đồng thời làn điệu Bình
thảolại dùng cho nhân vật Thị Màu và Thị Kính hát theo lối đối đáp.
VD, lời ca như sau
Thị Màu: Ấy i mấy i/ ì thầy /ì thẩy Tiểu ì/ í i ì ơi
Thị Kính: Niệm Nam Mô A Di Đà Phật Tôi Niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Cho nên, khi đàn TTL nếu như nhạc công, SV không nắm chắc lời thơ,
cấu trúc, giai điệu của làn điệu đặc biệt hoàn cảnh sử dụng, tính cách nhân vật
và ngữ cảnh của nhân vật khi biểu diễn… thì khó có thể thể hiện trước hết là
thuộc để “tòng” mà đi theo nhân vật, cũng như thể hiện tốt tính chất, hoàn
cảnh của nhân vật thì tất yếu tiếng đàn không thể sâu sắc được.
2.5. Sử dụng kỹ thuật đàn Tam thập lục thể hiện tốt phong cách Chèo
Nói tới phong cách, không thể một yếu tố nào mà làm nên được, nhất là
làn điệu Chèo. Với một nhạc cụ từ ngoại nhập, TTL hiện nay có vai trò vị trí
nhất định trong dàn nhạc Chèo. Tuy nhiên, thể hiện làn điệu Chèo ở hệ thống
Đường trường (như trên đã trình bày) là một hệ thống bao gồm nhiều làn điệu
khó. Nên người học không thể chỉ đàn đúng bài bản đã được ghi trên khuông
nhạc 5 dòng kẻ, mà còn phải hiểu thấu đáo tính chất, hoàn cảnh sử dụng, cấu
trúc, lời thơ, giai điệu, tiếng đệm, LK, XT, ngân đuôi … mới có thể hoàn
thành một cách cơ bản của đàn TTL khi thực hiện phong cách làn điệu Chèo.
Ở đây, đòi hỏi người nhạc công, sinh viên cần có sự nhạy cảm về âm nhạc,
khéo léo xử lý các nốt trên đàn một cách tinh tế, cùng với các kỹ thuật cơ bản
của đàn TTL như vê, bịt âm, song long, chạy quãng gần, quãng xa, chồng
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âm... (đã trình bày ở chương trên) mới có thể thực hiện được phong cách của
làn điệu Chèo.
Nói tới đây, chúng tôi tìm hiểu một số làn điệu về các thành tố làm nên
phong cách, phương vị riêng của Chèo thông qua những làn điệu trong hệ
thống Đường trường như một minh họa và cũng là đối tượng chủ yếu mà đề
tài chúng tôi nghiên cứu.
2.5.1. Hiểu và thuộc lời ca
Khi tìm hiểu lời ca trong qua làn điệu Chèoở hệ thống Đường
trườngthấy rằng nguồn cội của chúng khá phong phú, phần lớn có từ ca dao,
tục ngữ, dân ca, văn học... và phổ biến là thể thơ 6 - 8, ngoài ra cũng có một
số làn điệu ở thể thơ 7 từ hoặc thể 6-8 biến thể (tự do)
VD làn điệu làn điệu Đường trường phải chiều tiếp thu từ ca dao, dân
ca, sau đây (trích) có thể thơ 6-8
Đôi ta duyên phận phải chiều
Tơ hồng vấn vít chỉ điều xe dây...
Còn lời ca trong làn điệu Tình thư hạ vị lại có nguồn gốc từ văn học
(Hàn Thế Du chỉnh lý) ở thể tự do
Bóng quế giãi thêm, mái tranh êm đềm
Rượu đào tiên, đượm thắm lương duyên
Hay (trích) làn điệu Đường trường thu không thấy lời ca vừa ở thể thơ
6-8 lại được kết hợp với thể tự do (phá thể) như sau:
Bóng ngả trống ngả thu không
Hưu hưu gió thổi non bồng lâng lâng
Cúc hoàng huê còn đương giãi tỏ dưới bóng trăng...
Khác với một số làn điệu thuộc hệ thống hát Sắp, hát Hề lại có thể thơ
4 chữ, gần gũi với đồng giao, VD (trích) làn điệu Cách cú
Trèo lên trên non
Bắt con chim nhạn
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Con đương ăn trái
Tên ta khéo lái
Con lại tha mồi...
Hay làn điệu (trích) Hề mồi sư cụ
Hay đèn sư cụ
Đầu trọc lông lốc
Đầu trụi thui lủi
Râu ria chẳng có
Tay cầm dùi mõ
Tay gõ tiu cúng
Miệng niệm kinh cầu
Cứu khổ cho ai
Như vậy, ở hệ thống Đường trường thấy có sử dụng thể thơ, lời ca
phong phú, nhưng phổ biến vẫn là thể thơ 6-8. Đặc biệt ý thơ thường sâu sắc,
ngợi ca, đẹp đẽ, duyên dáng, trau chuốt, trữ tình, ít thấy khúc khuỷu, châm
biếm, hài hước.
VD, Làn điệu Đường trường phải chiều
Đôi ta duyên phận phải chiều
Tơ hồng vấn vít chỉ điều xe săn
Cầm tay giao mặt dặn rằng
Chỉ thề nước biếc đạo hằng chớ quên
VD, Làn điệu Đường trường tiếng đàn
Dàn ai khéo gảy tính tình
Một đàn cá lớn tựa ghềnh nó nghe
Lững lờ cá lội so le
Kình ngư cá lớn lại đè cá con…
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2.5.2. Kỹ thuật đàn cho tiếng đệm trong làn điệu Chèo
Tìm hiểu được tiếng đệm có ý nghĩa và giá trị nghệ thuật của nó sẽ
cùng với các kỹ thuật thể hiện trên đàn TTL không mờ ý thơ, không lấn át bao
trùm lên giai điệu mà ngược lại sẽ tung hứng, tạo đà, làm nền cho giai điệu
thêm đẹp, thêm hay.
Khi tìm hiểu làn điệu Chèo cổ, chúng tôi thấy tiếng đệm là yếu tố
không thể thiếu trong hầu hết các làn điệu Chèo cổ. Các hệ thống của làn điệu
cũng có những tiếng đệm khá đặc trưng. Nhưng tiếng đệm có tính phổ biến
đồng thời là đặc điểm của chèo đó là nguyên âm i, a, và các từ ơi hỡi, dậu mà,
này a… nhưng phổ biến nhất vẫn là âm i. Tuy nhiên, âm i kết hợp với một số
âm khác cùng với lời thơ tạo nên vẻ đẹp riêng của Chèo đồng thời có vai trò
làm cho nét giai điệu không bị cứng, thô, ráp mà ngược lại làm cho mượt mà,
đằm thắm hơn. Hơn nữa, tiếng đệm còn làm cho nghệ nhân, nghệ sĩ dễ hát bởi
có những hư từ để đưa hơi, nhã chữ dễ dàng hơn, khéo léo hơn và cũng tạo
cho các kỹ thuật hát của Chèo đạt được sự “tròn vạnh, rõ chữ” khi lên cao
ngoài phổ biến nhất là âm i thì còn có các âm ới, tình bằng ới...
Tình bằngớií/...ới...í ..i i ì khôn / ới i ì (XT)
Khi phổ tiếng đệm trên vào giai điệu âm nhạc sẽ như sau:

(Trích trang 173, sách Những làn điệu chèo cổ chọn lọc)

Với giai điệu ở trên, đàn TTL không vì chỉ “tòng” theo giai điệu mà
phải nắm bắt cơ hội để thể hiện chức năng của mình là đệm. Nên các kỹ thuật
như song long hoặc chạy ngón (khảng hẹp quãng 3, quãng 4) rải âm thanh từ
cao xuống thấp rất có hiệu quả.Kỹ thuật này vừa khoe được tiếng đàn TTL,
không át ý nghĩa của lời thơ, mà còn góp phần làm dầy âm thanh, đẹp thêm
cho giai điệu.
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(GV Lục Minh Chỉnh chuyển soạn cho TTL)

2.5.3. Hiểu hoàn cảnh và tính chất nhân vật của làn điệu Chèo
Hiểu được nguyên tắc cơ bản khi sử dụng làn điệu Chèo cho phù hợp
với hoàn cảnh và tính cách nhân vật
Trong nghệ thuật chèo những câu hát bộc lộ tính cách nhân vật thường
sẵn trong giai điệu. Ví dụ như vai Nữ chín thường hát các làn điệu Sử bằng,
Sử chuyện,Du xuân,Đào lý một cành, Chức cẩm hồi văn… Vai Nữ lệch
thường hát các làn điệu Sắp chượt, Bình thảo, Cấm giá… hay vai Nữ pha
thường hát các làn điệu Thánh trị vì, Dậm chân, Thiếp trả cho chàng…;
Như vậy, các vai Hề cũng ít thấy hát làn điệu ở hệ thống Đường trường
mà thường hát các làn điệu ở hệ thống hát Sắp và hát Hề. Tuy nhiên cũng có
những trường hợp đặc biệt, vai Hề cũng hát một số làn điệu khá dài rộng về
cấu trúc âm nhạc như các làn điệu Hề ba mươi tết, Nhịp đuổi…
Việc nắm chắc một số nguyên tắc như nói trên, khi thể hiện làn điệu trên
nhạc cụ dân tộc nói chung, đàn TTL nói riêng hoàn toàn có thể chủ động biết
rằng nhân vật sắp tới sẽ hát làn điệu gì. Để rồi, chuẩn bị tâm thế, trí tuệ và kỹ
thuật tay đàn của mình về các giai điệu âm nhạc của một hệ thống làn điệu ở hệ
thống nào, tổng thể lời thơ, thể thơ đến cấu trúc giai điệu cho đến tính chất,
hoàn cảnh sử dụng, tiếng đệm, LK, XT, ngân đuôi của hệ thống làn điệu đó.
Giai điệu trong các hệ thống làn điệu Chèo được phổ biến, nếu nhạc
công hay SV hiểu thì sẽ thấy khi diễn viên chỉ cần ra vai thì đã có thể đoán và
biết được nhân vật đó sẽ hát bằng làn điệu gì? Chưa kể trong hệ thống Đường
trườngthường được các NN sáng tạo lời ca rất đẹp, ý nghĩa và tính chất
thường ca ngợi tình yêu hạnh phúc lứa đôi, tình chồng vợ, tình cha con và
phong cảnh hữu tình, âm êm của làng xóm, quê hương… Nên nhạc công, sinh
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viên nếu thuộc lời ca, hiểu nhân vật, thuộc lòng bản của làn điệu sẽ có cớ để
khoe bài bản, kỹ thuật, tay nghề trên đàn TTL của mình.
Thực tế cho thấy, đây không còn là yếu tố lý luận nữa, mà nó có tính
thực tiễn, gần như một điều tiên quyết đối với một nhạc công hay một SV học
nhạc cụ Chèo nói chung, đàn TTL nói riêng. Thiết nghĩ, khi thể hiện làn điệu
chèo, ta không thuộc lòng bản, không hiểu ý thơ, hời hợt về nhân vật thì khó
có thể “tòng theo”, và lại càng không thể có cơ hội dành tâm trí vào việc sáng
tạo, ngẫu hứng những “ngón nghề” trên đàn TTL, tạo chất rất riêng của mình.
2.5.4. Xử lý các kỹ thuật đàn Tam thập lục ở tốc độ vừa phải
Đây là tốc độ rất phổ biến của các làn điệu Chèo trong hệ thống Đường
trường lời thơ viết cho nhân vật khi hát chủ yếu là nam thư sinh, nữ chín nên
tốc độ vừa phải tạo tính chất đường hoàng, đĩnh đạc của nhân vật trong Chèo.
Ví dụ như nhân vật Từ Thức hát khi ra trò làn điệu Đường trường thu không,
hay Lưu Bình và Châu Long hát đối đáp tại nhà Lưu Bình làn điệu Tình thư
hạ vị hoặc Dương Lễ và Châu Long hát khi tiễn biệt để Châu Long đi nuôi
bạn thay chồng làn điệu Quân tử vu dịch… Với hoàn cảnh, tính chất nhân vật
như vậy, âm nhạc cả từ cấu trúc, giai điệu, lời ca, tiếng đệm đều rất đồng bộ.
Với giai điệu lên cao, xuống trầm, những lại ít sử dụng tiết tấu đảo phách,
nghịch phách nên chất thơ của các làn điệu trong hệ thống này nghe rất bay
bổng; bên cạnh đó cấu trúc (các trổ mở, trổ thân, trổ nhắc lại, trổ kết, rồi XT,
LK, ngân đuôi… ) rất rõ ràng, khúc triết (các trổ thường dài rộng về câu, đoạn
nhạc) nên khi thể hiện các kỹ thuật của đàn TTL sẽ có nhiều cơ hội để thể
hiện đa dạng hơn. Tuy nhiên, với tốc độ vừa phải thì lối thể hiện một số kỹ
thuật sau đây được xem là khá hiệu quả
VD: Chạy ngón, âm thanh đi liền bậc hoặc các quãng hẹp (quãng 2, 3 và
quãng 4)
(Trích XT2 trong Đường trường Duyên phân, Long Thanh Hà ký âm)
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Kỹ thuật vê ở làn điệu đường trường:

(Trích trong bài Đường trường trong rừng,NN Trần Kinh chuyển soạn)

Kỹ thuật rải âm được thể hiện như sau:

Như trên đã trình bày, giai điệu trong hệ thống Đường trườngthường
được kết hợp có lời ca rất đẹp, nên nhịp điệu trong các làn điệu này khá bình
ổn, ở tốc độ, nhịp điệu trung bình, ít đảo phách, nghịch phách, sử dụng nhịp
nội nhiều hơn nhịp ngoại.
VD, Lời hát:
Bóng ơi bóng ơi i ngả (XT) Tiếng trống đã thu i/ i a/ ả à không i/ ông/
Nguyệt ì lặn ì này / ông/ nguyệt lặn này/ tiếng trống i đã í thu i ì
(Trích câu nhạc, viết cho TTL ở làn điệu Đường trường thu không)
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Câu nhạc trên đây có 19 ô nhịp, thì nhịp Nội chiếm tới 13 (11 nhịp có
lời ca, 2 nhịp XT) còn nhịp Ngoại chỉ có 6 nhịp. Cho nên, hiểu được tính chất
của lời ca, nhịp điệu sẽ thể hiện trên đàn TTL sâu sắc, nền nã, đường hoàng
cùng với diễn viên tạo khắc sâu nhân vật Từ Thức hát làn điệu Đường trường
thu không khi ra trò.
Như vậy, sử dụng nhiều kỹ thuật vê, song long, rải âm ở làn điệu này
rất phù hợp cho đàn TTL. Cũng ở nhịp nội, lời ca được nhấnhát rõ ràng hơn,
nên đàn TTL sẽ đi nền nã, âm thanh không quá nhiều, lại đầy, sẽ phần nào
góp phần bè đệm thêm trầm ấm, nền nã,vững chãi hơn, không ấn át lời ca/giai
điệu.
2.5.5 Xử lý kỹ thuật ở tốc độ chậm
Khi gặp tình huống diễn viên hát với tốc độ chậm, thậm chí là rất chậm
sẽ có lợi thế cho cây đàn TTL.
VD (trích làn điệu Bình thảo)
Lời ca:Niệm NamMô A Di Đà Phật tôi Niệm Nam Mô A Di Đà Phật

Các kỹ thuật chồng âm (quãng 3, quãng 4, quãng 5, hay quãng 8) tạo
âm thanh dầy góp sức thêm cùng diễn viên thể hiện tính chất buồn, tủi, không
lối thoát của Thị Kính. Cách thể hiện các kỹ thuật chồng âm tạo nền móng cho
dàn nhạc (các nhạc cụ sáo, bầu, nhị…) đi giai điệu da diết, khổ đau, nặng nề
của thân phận Thị Kính. Cho nên, hạn chế sử dụng các kỹ thuật rải nốt, chạy
ngón (quãng ba, quãng bốn) âm luyến, âm láy ở những câu nhạc, đoạn nhạc
như kể trên. Mà ngược lại, thể hiện thưa thớt các nốt, gõ tiếng đàn thật chắc,
tròn âm thanh, nhưng hơi ghìm lại hoặc có thể sử dụng kỹ thuật bịt âm, nhưng
ở tốc độ chậm. Tuy nhiên, thường làn điệu này, NS,NN hát câu nhạc trên lặp
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lại hai lần, tất yếu khi đàn TTL phải sáng tạo cung trầm, cung bổng hay lần
thứ nhất để gõ buông âm, lần thứ hai gõ và bịt âm.
VD, Lời ca:Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (1)
TôiNiệmNam Mô A Di Đà Phật (2)
Lần một đánh chồng âm, lần hai (có thể) gõ 1 bè và bịt âm

2.5.6. Kỹ thuật khi thể hiện Nhịp ngoại
Như trên đã trình bày, nhịp nội trong các làn điệu ở hệ thống Đường
trường được sử dụng nhiều hơn nhịp ngoại, tuy nhiên, nhịp ngoại vẫn có. Vậy
khi gặp tình huống này, đàn TTL nên sử lý như thế nào cho phù hợp với tính
chất làn điệu, không phá vỡ tổng thể, đồng thời lại phát huy được tính năng
của nhạc cụ
VD (Trích làn liệu Đường trường tiếng đàn)
Chứ kình ngư/ cái í/ i con cá lớn nó

Hay VD khác(Trích làn liệu Đường trường thu không, có dấu lặng hoặc ngắt…)

Trong thực tế, chúng tôi thấy thể hiện cách đánh chồng âm hoặc ngắt
(bịt) âm sẽ tạo hiệu quả cao về âm thanh khi gặp tình huống giai điệu có các
tiết tấu đảo phách, nghịch phách. Kỹ thuật này tạo hiệu ứng ngưng nghỉ, ngắt
nhịp thơ rõ ràng hơn, sâu sắc, góp phần khắc hoạ nhân vật tốt hơn.
2.6. Kỹ thuật đệm tòng trong làn điệu Chèo ở hệ thống Đường trường
Với kỹ thuật đệm tòng cho hệ thống Đường trường, một hệ thống làn
điệu trữ tình, sâu lắng, nhiều luyến láy, nhịp hát ổn định (2/4; 4/4) với tốc độ
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vừa phải, đôi khi có làn điệu mang tính chất hơi nhanh, vui tươi, nhưng cũng
có làn điệu lại ở tốc độ hơi chậm, buồn mang mác. Hệ thống này các làn điệu
thường mang tính chất dài rộng, nên khi đàn đàn TTL cần chú ý tiếng đàn
phải sao cho bay bổng,tình tứ, nhưng không nhòe mà mạch lạc, rõ nhịp ở từng
câu, từng lời hát.
2.6.1. Đệm tòng cho người hát
Đệm tòng Chèo không thể lấy sự mạnh mẽ về âm lượng, sự phô diễn
hay khoa trương về kỹ thuật làm tiền đề, mà coi trọng sự nắn nót của tiếng
đàn, sự đan xen tinh tế hòa quyện pha trộn giữa các cây nhạc và lời hát. Kỹ
năng đệm tòng là nghệ thuật phô diễn tổng hợp các kỹ thuật cùng tư duy để
hợp tác giữa tay phải để khoe ngón, tay trái khoe tâm hồn, phần ngón và
hồn phải kết hợp thuần thục, linh hoạt, cộng với sự lắng nghe tập trung sâu để
cảm cùng làn điệu hát, cùng các cây nhạc cụ khác khéo kết hợp trổ ngón tâm
can của mình nhằm thêu dệt, tôn vinh làn điệu chính, nâng giấc khơi gợi, giữ
ổn định cho hát. Mỗi cây nhạc cụ giống như một bông hoa trong vườn
hoa mà đều có màu sắc dáng vẻ riêng, cái đẹp không giống nhau, vừa tôn
nhau, vừa đỡ cho nhau tạo nên một toàn cảnh đem lại cho người ngắm một
cảm xúc đẹp, một ấn tượng mạnh về tổng thể.
Khi gặp giọng hát nữ cao hay nữ trung có chất màu đẹp (e Chèo) thì
đàn TTL hoàn toàn có nhiều cơ hội để đệm cho loại giọng này. Hơn nữa, chất
giọng đẹp thường có tầm cữ âm thanh khá rộng, phù hợp với thể hiện các làn
điệu ở hệ thống Đường trường. Cho nên cách đệm cho hệ thống này không
cần dùng quá nhiều kỹ thuật, mà lựa chọn sao cho sử dụng đủ liều lượng, mà
vẫn phát huy được tính năng của nhạc cụ TTL.
2.6.2. Đệm tòng cho các nhạc cụ đi giai điệu
Người nhạc công, sinh viên nhạc cụ TTL khi trình diễn của mình phải
hiểu và biết chính xác được cái hay, sở trường của cây đàn, đồng thời cũng
như những hạn chế của nó. Ví dụ đàn TTL không có thế mạnh để đàn những
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kỹ thuật luyến, láy có tính chất mềm mại, thướt tha, nhưng lại mạnh về âm
lượng. Tuy là đệm tòng theo lòng bản có sẵn, có tính cố định cao (hát thế nào
thì tòng thế ấy), nhưng người nhạc công có nghề và am hiểu về các làn điệu
Chèo cổ thì sẽ chủ động, biết chọn lọc sao cho phù hợp với tính năng của
nhạc cụ. Các tình huống của nhân vật mà nhạc cụ TTL thể hiện phù hợp với
ngữ cảnh, có khi còn sáng tạo đi xa hơn để đạt tới mức khoe được nhạc cụ của
mình với khán giả.
Đàn TTL đệm tòng cho hát Chèo đã tạo ra được những hiệu quả trong
việc chuyển tải những làn điệu thêm bay bổng hơn, truyền cảm hơn và kỹ
năng đệm tòng cho hát Chèo trước hết là kỹ năng đệm tòng cho lối nói, đệm
tòng gọi hơi cho những câu ngâm ngợi, sử, vỉa, nói. Đàn TTL không phải là
cây đàn để gọi hơi hay đàn những câu vỉa như các loại nhạc cụ khác, chỉ có
thể đàn một số những âm cơ bản, những nốt chính để ra một nét nhạc mô
phỏng khái quát toàn bộ câu vỉa đó. Cũng là đệm tòng nhưng đệm tòng dạo
hơi, đón giọng, đỡ giọng cho diễn viên hát Chèo khác với hình thức đệm thơ
thông thường vì đệm thơ thường tự do không theo trình tự không gian, thời
gian, còn gọi hơi cho diễn viên hát Chèo trên sân khấu phụ thuộc vào tình
huống sân khấu, người nhạc công cần phải thiết kế chấm dứt câu dạo khi nào
để người hát nghe rõ được tông giọng và sắc thái ý tình của điệu ngâm mình
sẽ thể hiện.Tiếng đàn TTL dạo có tác dụng như những điểm lóe sáng, nổi lên
trong tuyến đai điệu réo rắt của các nhạc cụ khác, thổi bùng cảm xúc của
người ngâm, đàn ngọt hát sẽ hay hơn, dù chỉ là một vài nét nhạc có tính chất
mô phỏng khái quát nhưng âm nhạc đã đóng vai trò như một người dẫn
đường. Tất cả các lối nói đều khai thác tiếng đàn TTL và đặc biệt trong các
hình thức ngâm này đều không có phân tiết, phân nhịp, gạch nhịp. Giai điệu ở
thể tự do dùng để nói mở đầu rồi mới vào làn điệu hát. Nên khai thác kỹ thuật
chạy ngón quãng 8 nhanh, dồn ở những câu nói lệch, sử xuân mang tính chất
vui tươi, kết hợp với kỹ thuật tay trái vỗ và rung nhanh, tay phải gẩy tiến đàn
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chắc khỏe. Đối với những câu ngâm, sử, vỉa…có tính chất buồn tự sự cần
dùng kỹ thuật lướt câu, thong thả. Tay phải Gõ tiếng đàn nhẹ nhàng, nhanh,
vui, không quá to và chắc khỏe như dạo sử xuân, nhưng không vì thế mà tiến
đàn ẻo lả, yếu ớt không có sắc thái. Đòi hỏi sự thả lỏng để đạt được đến trình
độ kỹ thuật vừa nhẹ nhàng mà vẫn đảm bảo được độ chắc chắn và sâu lắng, sử
dụng phần quãng 8 trầm, dầy, sâu lắng nghe như nhỏ từng giọt đàn theo từng
câu ngâm ngợi của người diễn viên hát.
2.6.3. Đệm tòng cho hệ thống trữ tình, đường trường
Những làn điệu này chiếm đa số trong hệ thống làn điệu Chèo mẫu,
thường có tiết tấu vừa phải, thong thả, trữ tình, đĩnh đạc. Mỗi làn điệu có độ
dài tương đối là 4 đến 6 trổ, cấu trúc từng trổ dài hơn hát sắp, ít sử dụng nhịp
đảo như hát sắp nhưng vẫn gặp vì đặc tính của hát Chèo là hay sử dụng nhịp
ngoại. Hệ thống trữ tình này luôn tình tứ uyển chuyển, bay bổng và đĩnh đạc,
liền hơi, nên nhạc công có thể đệm tòng ngón đàn bật ra khỏi giai điệu để
khoe ngón chứ không cần sát lời như hát sắp. Chạy nhiều ngón móc kép, vẫn
sử dụng lợi thế đàn TTL chạy quãng 8 nhưng ít dùng hợp âm mà nên sử dụng
chạy song long.Đệm tòng hệ thống này nên khai thác tối đa cả 3 âm vực
quãng 8 của đàn nhằm tăng thêm hiệu quả khi trầm khi bổng réo rắt, thánh
thót của trữ tình đường trường. Trước khi vào hát hệ thống này thường có
ngâm ngợi, sử, vỉa…nên đệm tòng không lấy hơi bằng lưu không mà dạo hơi
theo điệu thức của làn điệu. Dạo từng câu rõ ràng từ chậm tới nhanh dừng
đúng chủ âm để diễn viên nắm bắt được tinh thần của điệu hát và hơi của giai
điệu, tận dụng khoảng trống khi diễn viên ngắt câu lấy hơi để trổ ngón khoe
ngón.Hệ thống trữ tình này yêu cầu tiếng đàn TTL đàn liền bậc, ngón đàn
chạy khi thưa, khi mau nhằm làm nổi lên tính chất của giai điệu, tuyệt đối
không đàn tiếng đàn thô, cứng và to hơn lời hát.
Trong làn điệu Chèo cổ còn một số làn điệu thuộc hệ thống buồn man
mác và tự sự. Với kỹ năng đệm tòng cho những làn điệu này của đàn TTL yêu
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cầu tiếng đàn thưa, có thể chạy ngón nhưng không nên chạy dồn dập sẽ phá đi
tính chất của làn điệu.Có sử dụng chạy ngón quãng 8 nhưng chạy ngón chậm,
đơn, không chạy kép như đệm tòng cho hát sắp.
2.7. Thực nghiệm kỹ thuật đàn Tam thập lục qua làn điệu Chèo trong hệ
thống Đường trường
2.7.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm
Với một số kỹ thuật và phương pháp dạy học đàn TTL được nêu ở trên,
Luận văn sẽ tiến hành thực nghiệm sư phạm, nhằm mục đích: kiểm định tính
khả thi và đánh giá hiệu quả của một số giải pháp, trong đó chỉ thực nghiệm
về một số kỹ thuật (vê, song long, chồng âm, đệm LK4 và XT2) nhằm ứng
dụng vào một số làn điệu thuộc hệ thống Đường trường (Đường trường thu
không, Đường trường tiếng đàn, Đường trường trên non và Đường trường vị
thủy)
2.7.2. Nội dung thực nghiệm
Nội dung chính sẽ thực hiện là dạy cho SV năm thứ 3 các làn điệu kể
trên, tuy nhiên, mỗi làn điệu có thể ứng dụng một số kỹ thuật cho phù hợp
chứ không phải ứng dụng, thực nghiệm tất cả các ký thuật này trên một làn
điệu.
Mỗi làn điệu có nhiều trổ, cho nên có thể tập trung vào một số nội dung
cụ thể trong 2 làn điệu:
- Làn điệu Đường trường thu không tập trung vào nội dung kỹ thuật
chạy quãng, thực nghiệm kỹ thuật ngắt, bịt âm;
- Làn điệu Đường trường trên non tập trung kỹ thuật vêvà kỹ thuật
song long
Mỗi một kỹ thuật có thể lồng ghép các phương pháp dạy học: phân
tích, gợi mở làm mẫu (đàn mẫu) và cho SV nghe, trải nghiệm thực tiễn từ nhà
hát, NN, NS, băng đĩa…
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Mỗi một làn điệu cần có nội dung phân loại so sánh (cấu trúc) những
câu nhạc, đoạn nhạc giống và khác nhau. Hiểu và nắm chắc ý thơ, tính cách
nhân vật, hoàn cảnh sử dụng của làn điệu để lựa chọn cách dạy, cách học tốt
nhất, phù hợp nhất.
Khi SV đã nắm được những kiến thức cơ bản, bắt đầu mới dạy vào bài
bản của từng làn điệu. Quá trình thực hiện bài học cần đi theo quy trình dạy
học đàn TTL như sau:
+ Tìm hiểu
+ Phân tích, khẳng định, thảo luận
+ Vỡ bài (theo cấu trúc, phân loại từng kỹ thuật hoặc để ứng dụng vào
bài cho phù hợp).
+ Ghép câu, ghép đoạn
+ Hòa đàn, hòa hát
+ Hoàn thiện bài
+ Ứng dụng thực tiễn
2.7.3. Đối tượng và phạm vi thực nghiệm
Học viên tiến hành thực nghiệm với SV thuộc lớp nhạc công, khóa 5,
năm thứ 3, Khoa Kịch hát Dân tộc, Trường ĐH SK&ĐAHN.
Giảng viên thực hiện: Cô giáo Long Thanh Hà (tác giả luận văn) và thầy Hà
Quang Hảo (giảng viên cộng tác, chuyên ngành đàn TTL).
Số tiết thực nghiệm: 8 tiết/mỗi SV 2 tiết/1 buổi (tổng cộng 4 buổi, trong đó có
2 buổi học chung, 2 buổi học riêng, hình thức dạu học 1 thày, 1 trò)
- Địa điểm: Phòng học chuyên ngành, nhà A, Trường ĐH SK&ĐAHN.
Phần ứng dụng thực tiễn thực hiện tại lớp học (hòa/ hát cùng với thày).
- Các kỹ thuật đàn TTL được thực nghiệm: Vê, Song long, chồng âm,
bịt âm và chạy âm (các quãng hẹp). Không sử dụng kỹ thuật rải âm hoặc kỹ
thuật lướt âm…
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- Thực nghiệm 2 làn điệu Chèo cổ trong hệ thống Đường trường
(Đường trường thu không, Đường trường trên non mà không thực nghiệm 2
làn điệu Đường trường tiếng đàn, và Đường trường vị thủy), và cũng không
thực nghiệm các làn điệu Chèo cổ ở hệ thống khác.
2.7.4. Tổ chức quá trình thực nghiệm
2.7.4.1. Các bước tiến hành thực nghiệm
Hoạt động 1: Giáo viên cho SV tìm hiểu các làn điệu Chèo cổ trong hệ
thống Đường trường, phân loại và chỉ ra những làn điệu có cấu trúc, giai điệu,
lời thơ, khá tương đồng.
Hoạt động 2: Thảo luận tìm ra kết quả những đặc điểm chúng của 4 làn
điệu Chèo cổ trong hệ thống Đường trường (Đường trường thu không, Đường
trường trên non).
Đàm thoại với SV và hỏi trực tiếp trong lớp về cấu trúc của làn điệu,
các trổ (LK, XT, Ngân đuôi); SV nghe GV giới thiệu khái quát về làn điệu,
cùng thảo luận để tìm thấy phần trọng tâm của bài (tính chất, giai điệu, cấu
trúc, lời thơ và hoàn cảnh sử dụng cũng như tiếng đệm…).
Hoạt động 3: Nghe băng, đĩa, xem và quan sát thày/ cô giáo làm mẫu các làn
điệu trên với nhiều hình thức
+ Độc tấu
+ Song tấu
+ Đệm hát
SV cảm nhận, hát thầm theo và thảo luận một số kỹ thuật trên đàn TTL
được sử dụng trong 2 làn điệu.
Giáo viên mở băng, đĩa nhạc hoặc đàn thực hành mẫu cho SV nghe
toàn bài. Hoạt động này kết hợp nhiều PP (PP thuyết trình, PP làm mẫu và PP
phân tích,... Nó như một hoạt động tiên quyết, đòi hỏi người GV thao tác
nhanh, chuẩn ở các khâu chuẩn bị phương tiện, giáo án, đồ dùng dạy, đặc biệt
là thao tác làm mẫu phải đạt đúng kỹ thuật và thể hiện tay đàn thuần thục).Sau
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đó GV hướng dẫn SV nhận diện, phân tích nhanh, chia câu, đoạn, phân tích
lời ca, hoàn cảnh sử dụng đặc biệt phát hiện một số kỹ thuật vê, song long,
chạy ngón quãng gần và chồng âm.
Hoạt động 4: Thực hành trên đàn theo các bước
+ Vỡ bài (các câu xuyên tâm, lưu không, ngân đuôi)
+ Tìm các câu nhạc giống nhau của 2 làn điệu vỡ bài trước và ôn luyện
+ Sáng tạo đưa các kỹ thuật của đàn TTL vào một số câu, đoạn nhạc
cho hợp lý.
Hoạt động này cần được thực hành nhiều thao tác kỹ càng, hướng dẫn
tỷ mỷ, chi tiết từng câu, từng đoạn, cách nhớ bài, cách sử dụng các kỹ thuật
của đàn TTL cho phù hợp với thực tiễn.
Hoạt động 5: Ôn bài theo các bước sau
+ Đọc tấu khúc lưu không/hoặc từng trổ
+ Hòa đàn cùng bạn từng trổ
+ Nhận xét, phân tích các kỹ thuật ứng dụng vào bài
+ Hòa đàn cùng thày/cô
Khi tổ chức học tập và luyện tập các làn điệu kể trên, học viên thấy GV
Hà Quang Hảo đã phối hợp nhuần nhụy (với nhiều hình thức tổ chức học
khác nhau: theo tổ, nhóm, cá nhân…) như những giải pháp trong phần trên
của luận đưa ra. Cụ thể như: GV đã mời các SV đàn cá nhân, sau đó cho cả
nhóm (3 SV) cùng hòa. Nhiều trổ hát GV còn cùng hát cho SV nghe, cảm
nhận phong cách “đệm tòng” của Chèo cho SV tiếp nhận kiến thức từ dễ đến
khó. Đồng thời triển khai cho SV thảo luận kết hợp với thực hành…
Các hình thức tổ chức học khá phong phú: thày và trò hát/đàn từng
đoạn, từng trổ hát và sau đó ghép toàn bài. Mỗi một lần hoạt động, thày/cô
đều có nhận xét, đánh giá sửa sai ngay trên đàn cho SV hiểu, biết và thể hiện
lại thêm tốt hơn.
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Kết thúc buổi học SV khá hứng thú học tập. Làn điệu mà SV vừa được
được học, GV tổ chức cá nhân, nhóm dưới nhiều hình thức khác nhau đồng
thời được sáng tạo để ứng dụng các ký thuật của đàn TTL vào hòa ca (đệm
cho hát) khá hiệu quả.
Hoạt động 6:
Nhận xét, đánh giá và hoàn thiện bài đi theo các bước sau
+ Nhận xét
+ Đánh giá
+ Sáng tạo hòa đàn và Đệm hát cho bạn
Đây như một hoạt động Củng cố, dặn dò:
Giảng viên mở lại băng, đĩa nhạc cho SV nghe lại 2 làn điệu, thày và
trò lại hòa tấu 1 lượt, hòa với ca 1 lượt. Sau đó nhắc nhở và lồng ghép đệm
hát lại 2 lượt có sáng tạo. GV nhắc lại chỗ khó, dặn dò SV về nhà luyện tập để
nhớ bài đồng thời nghiêncứu cứu kỹ thuật khác đưa vào làn điệu một cách
phù hợp. GV cũng yêu cầu SV cần nghe, trải nghiệm, tìm hiểu sâu sắc hơn về
hoàn cảnh sử dụng của làn điệu để khi phục vụ nhân vật hay đệm cho DV hát
sẽ chủ động sáng tạo, không cứng nhắc, rập khuôn.
Đặc biệt, thực tế, chúng tôi thấy, Thày giáo Hà Quang Hảo còn thị
phạm một số mẫu kỹ thuật (vê, song long, chồng âm) không gống như những
lần trước (bước 2) thày thể hiện, đồng thời thầy có yêu cầu, SV về nhà suy
nghĩ thêm các kỹ thuật đó, ứng dụng theo thị phạm của thầy đã phù hợp chưa?
Tại sao?
2.7.4.2.Kết quả thực nghiệm
Kết quả thực nghiệm được đánh giá qua bảng tổng hợp ý kiến của GV
dành cho SV về việc học thực hành một số kỹ thuật của đàn TTL, cho SV
Khoa Kịch hátDân tộc tại Trường ĐH SK&ĐAHN.
Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các em SV và đánh giá của GV trong quá
trình dạy học, học viên rút ra một số nhận xét như sau:
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- Về kiến thức: Các SV hiểu được nội dung làn điệu, biết được kiến
thức cơ bản về câu trúc, giai điệu, LK, XT, ngân đuôi, cách thể hiện và đưa
một số kỹ thuật của đàn TTL vào 2 làn điệu chèo cổ trong hệ thống Đường
trường (Đường trường thu không, Đường trường trên non).
- Các kỹ thuật vê, song long, chồng âm, chạy quãng hẹp… được SV
hiểu, nắm chắc ký thuật và bước đầu đã biết lựa chọn để đưa kỹ thuật đó vào
2 làn điệu khá hợp lý.
- Về kỹ năng: SV hiểu được câu từ, cấu trúc, hoàn cảnh sử dụng, LK,
Ngân đuôi, XT… làm nên phong cách của làn điệu Chèo, nhất là cách thể
hiện các kỹ thuật vê, song long, chồng âm và chạy quãng hẹp vào cụ thể một
làn điệu thế nào cho hợp lý.
Ngoài ra, SV còn biết sáng tạo như thế nào cho từng kỹ thuật của làn
điệu trên đàn TTL, được hòa với bạn, với thầy, nên kỹ thuật đàn, nhận biết
kiến thức, cách phân tích để tìm ra PP học hiệu quả, nhất là những kỹ năng về
kỹ thuật trên đàn thường sử dụng cho các làn điệu ở hệthống Đường trường
được SV ghi nhớ ngay ở trên lớp.
Tiểu kết
Bàn về một số đặc điểm của làn điệu Chèo trong hệ thống Đường
trường để thấy được cấu trúc, giai điệu, tiếng đệm, lời thơ, tính chất và hoàn
cảnh sử dụng của nó, từ đó có phương pháp dạy học sao cho khoa học.
Đối với GV giảng dạy thực hành trên đàn TTL trước hết phải nắm
chắc chương trình, giáo trình, luyện tập tay nghề thường xuyên để khi lên lớp
thị phạm, làm mẫu cho SV vừa phải chính xác, vừa phải truyền cảm hứng,
đam mê và các kỹ thuật trên đàn TTL một cách hợp lý.
Trong quá trình giảng dạy luôn kết hợp nhiều PP để giờ học sinh động,
không nhàm chán. Hơn thế nữa, GV biết lựa chọn phối hợp các kỹ thuật trên
đàn TTL như vê, rải âm, song long, chạy ngón quãng hẹp... áp dụng phù hợp
vào các làn điệu ở hệ thống Đường trường(làn điệu Đường trường thu không,
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làn điệu Đường tiếng đàn, làn điệu Đường trường trên non, làn điệu Đường
trường vị thủy) là vô cùng cần thiết.
Ngoài ra trong quá trình dạy học, SV luôn phải được thày cô động viên
khích lệ cùng hòa đàn, hòa hát, phối hợp biểu diễn, nghe băng, xem hình, đến
nhà hát để có cơ hội vừa ôn luyện vừa trải nghiệm thực tiễn thì chắc chắn việc
thu kiến thức về kỹ thuật của đàn TTL sẽ hiệu quả cao.
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KẾT LUẬN
Chèo là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian của dân tộc Việt
Nam vô cùngđặc sắc, có nguồn cội từ vùng Châu thổ sông Hồng.
Ở nghệ thuật Chèo luôn tổng hợp nhiều loại hình nghệ thuật (kịch bản,
âm nhạc, múa, biểu diễn, mỹ thuật) đồng lúc sáng tạo. Âm nhạc Chèo có vai
trò hết sức quan trọng, một thành tố không thể thiếu làm nên sự hoàn thiện
của Nghệ thuật Chèo.
Luận văn đã tìm hiểu về một số khái niệm, về nghệ thuật Chèo nói
chung, về làn điệu Chèo nói riêng đồng thời cũng giới thiệu và Khoa Kịch hát
Dân tộc Trường ĐH SK&ĐAHN để có cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu
về một số phương pháp dạy đàn TTL ở nơi đây.
Đàn TTL được trình bày về nguồn gốc, cấu tạo, tính năng, những kỹ
thuật cơ bản sử dụng trong khi thể hiện bài bản Chèo cũng như dàn nhạc
Chèo truyền thống. Từ đó có cái nhìn tổng quan từ những đặc điểm chung của
hệ thống các làn điệu Chèo, cấu trúc, giai điệu, lời ca, thơ,... của làn điệu và
hình thức tổ chức dàn nhạc cũng như những nét đặc trưng, cấu tạo của đàn
TTL trong dàn nhạc Chèo.
Âm nhạc Chèo là một thể loại mang đậm bản sắc của dân tộc Việt
Nam, với sự phong phú về nội dung, tính chất đa dạng,có nhiều giá trị nghệ
thuật cao về cách bè làn, nắn điệu, phổ thơ, phân chia hệ thống làn điệu, cách
sử dụng làn điệu Chèo vào các vai, nhân vật.
Dàn nhạc Chèo được sự góp sức của nhiều nhạc cụ, trong đó đàn TTL đã
có mặt, tồn tại và có ích, thậm chí hầu hết không thể thiếu trong khi biểu diễn
Chèo tại các đoàn chuyên nghiệp, các nhà hát Chèo trên cả nước hiện nay.
Trong suốt mấy thập kỷ qua, cây đàn được các nghệ nhân, các GV, SV
ngành Chèo ưu ái và sử dụng cũng như đưa vào đào tạo tại khoa Ca kịch dân
tộc, Trường ĐH SK&ĐAHN từ khi thành lập cho đến nay.
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Khảo sát quy mô đào tạo, đội ngũ GV, cơ sở vật chất, PP dạy học và
chương trình, giáo trình cho đàn TTL được luận văn xem xét, đánh giá.Đặc
biệt, nghiên cứu các phương pháp giảng dạy của GV TTL tại Khoa KHDT và
một số hình thức trải nghiệm, ghi chép, phỏng vấn, điều tra là vấn đề luận văn
coi trọng.
Đề tài khảo sát thực trạng kể trên, luận văn lần lượt nghiên cứu bàn về
một số đặc điểm của làn điệu Chèo cổ trong hệ thống Đường trường để thấy
được cấu trúc, giai điệu, tiếng đệm, lời thơ, tính chất và hoàn cảnh sử dụng
của nó, từ đó luận văn cũng xem xét kỹ về các PP dạy học tại đây thông qua
các GV bộ môn và trực tiếp HV cùng trải nghiệm thực tiễn.
Học viên cũng khẳng định GV giảng dạy thực hành trên đàn TTL
không chỉ đàn thuộc lòng các bài bản, mà còn phải nắm chắc chương trình,
giáo trình, tài liệu tham khảo phong phú từ nhiều nguồn khác nhau để có tri
thức sâu sắc về làn điệu Chèo, thực hành trên đàn, truyền cảm hứng, truyền
nghề, dạy học kỹ thuật đàn TTL thể hiện làn điệu Chèo thật tốt cho SV.
Luận văn cũng khẳng định vai trò, vị trí và sự rèn luyện tay nghề của
GV để tiếng đàn có chất lượng cao trong mỗi lần lên lớp trước quan sát, đánh
giá, nhận xét và cảm nhận được thường thức tiếng đàn của thày/cô thị phạm.
Cho nên, điều kiện tiên quyết đòi hỏi người GV khi dạy học đàn TTL cho SV
cần biết kết hợp đa dạng các PP (thị phạm, làm mẫu, thuyết trình, phân tích,
hòa đàn, hòa ca, chỉ huy, đánh nhịp,...). Để SV nhận thức được sự chính xác
trong làm mẫu trên đàn TTL của người thày, vừa như truyền cảm hứng, sự
đam mê và sự tài tình phối hợp các kỹ thuật trên đàn TTL một cách hợp lý
của người thày. Từ đó, SV mỗi ngày thêm yêu nhạc cụ mình (TTL) đang học,
say luyện tập và tìm ra cách học hiệu quả, đồng thời sáng tạo các kỹ thuật
mới, lồng ghép các kỹ thuật cơ bản vào bài học một cách hiệu quả.
Quá trình dạy học là thực hành là luôn sáng tạo, sáng tạo trong cách tổ
chức, sáng tạo ngay cả trong từng chi tiết bài học. Người thày dạy giỏi là
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người thày biết phát huy tối đa năng lực của học sinh, sinh viên. Luôn kết hợp
nhiều PP để giờ học sinh động, không gây lặp lại và tạo sự nhàm chán, thiếu
sáng tạo cho bài học của SV. Hơn thế nữa, GV biết lựa chọn phối hợp các kỹ
thuật trên đàn TTL như vê, rải âm, song long, chạy ngón quãng hẹp... áp dụng
phù hợp vào các làn điệu ở hệ thống Đường trường(làn điệu Đường trường
thu không, làn điệu Đường tiếng đàn, làn điệu Đường trường trên non, làn
điệu Đường trường bắn chim thước) là vô cùng cần thiết.
Đối với cây đàn TTL, một nhạc cụ ngoại nhập nhưng đã trở thành nhạc
cụ truyền thống của dân tộc ta, trong dàn nhạc Chèo từ rất lâu. Qua thời gian
đàn TTL đã và đang có vị trí, vị thế của mình trong dàn nhạc Chèo.
Việc nghiên cứu, khảo sát về thực tế giảng dạy cũng như đánh giá, tìm
ra một số biện pháp dạy học tốt hơn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, kỹ
thuật trên đàn TTL cho SV tại khoa KHDT, Trường ĐHSK&ĐAHN là cần
thiết, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong tình hình hiện nay.
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NGÀNH NHẠC CÔNG KỊCH HÁT DÂN TỘC ( HỆ CAO ĐẲNG)
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH
TT

TÊN MÔN HỌC / HỌC
PHẦN

SỐ

SỐ (TÍNH BẰNG ĐVHT/HỌC KÌ)

ĐVHT TC

NĂM I

NĂM II

NĂM III

HK HK HK HK HK HK
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I
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4

4
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IV

V

KIẾN THỨC GIÁO
DỤC ĐẠI CƯƠNG
KIẾN THỨC GD ĐẠI

I

CƯƠNG BẮT BUỘC
CHUNG

1

Những nguyên lý cơ bản
của CNMLN

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh
3

4

Đường lối cách mạng của
Đảng CSVN
Đường lối VHVN của
Đảng

8
3
4

2

5
2

3
4

3

2

1

5 Cơ sở văn hóa Việt Nam

4

3

6 Mỹ học

3

2

7 Tâm lý học

3

2

8 Lịch sử văn học Việt Nam

4

3

9 Lịch sử văn học Thế giới

6

4

10 Ngoại ngữ

10

6

11 Giáo dục thể chất

5

12 Tin học

3

2

13 Pháp luật

3

2

14 Giáo dục quốc phòng

4T

4
3
3
4
6
5

5
3

2
3
3

3*

1*

VI

GHI
CHÚ
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15 Triết học phương Đông

3

2

61

37

9

16 Sân khấu học đại cương

2

1

2

17 PTTP Âm nhạc

4

3

18 Lịch sử Âm nhạc VN

3

2

19 Lịch sử Âm nhạc TG

4

3

4

20 Ký xướng âm

20

12

5

4

3

2

1

2

4

3

4

4

3

47

31

11

8

9

11

8

0
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68

20

21

21

20

23

3

53

35

9

9

10

10

9

6

10

6

Cộng:
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41

9

9

10

10

9

16

Tổng cộng: (A) + (B)

171

109

29

30

31

30

32
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Cộng:

3
13

12

9

15

3

CÁC MÔN CHUNG
II BẮT BUỘC CỦA KHỐI
SÂN KHẤU

21

Hòa thanh cổ điển Châu
Âu

22 Hòa thanh Việt Nam
23

Cấu trúc bài bản truyền
thống

24 PP Tòng giai điệu
Cộng:
Tổng cộng (A):
B

24

4
3

5

5

5

4

4

KIẾN THỨC GD
CHUYÊN NGHIỆP
Kỹ thuật nhạc cụ
1,2,3,4,5,6

25 Tốt nghiệp

10
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THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA KHDT
TRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU VÀ ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

STT

1

Họ và tên

Hoàng Kim Toan

Tuổi/NS

1953

Trình

Năng lực

Kinh

độ

Giảng dạy

nghiệm

CM

giảng dạy

ĐH

Đàn ghi ta Cải

35 năm

lương
2

3

Phạm Đức Nhân

Nguyễn Đình Vệ

1954

1957

Khác

NS đàn
nguyệt

NGUT -

-Sáng tác, Chỉ

NS

huy dàn nhạc

Phối khí âm

KHDT.

nhạc vở

-Đàn nguyệt

diễn Chèo.

ĐH

-Lý thuyết âm

30 năm

30 năm

Dàn dựng,

-NS sáng

nhạc

tác.

-Lịch sử âm

- Đàn nhị

nhạc
4

Trần Quỳnh

1956

ĐH

35 năm

5

Nguyễn Thị Thùy

1965

Th.s

Hát Cải lương

25 năm

6

Phạm Trí Thành

1965

TS

-Vũ đạo Cl

25 năm

-Phân tích

- Kỹ thuật biểu

tác phẩm

diễn

chuyên

- Biên kịch CL

ngành
-Hóa trang
CL
-Phương
pháp SKTT

7

Tạ Thị Giáng Son

1975

Th.s

PP sáng tác
-Ký xướng âm
-Hòa thanh Cổ
điển; Việt
Nam

18 năm

89
-Phân tích tác
phẩm âm nhạc
-Phức điệu

8

Trần Văn Toàn

1956

NSUT

-Hát Chèo

25 năm

-Kỹ thuật biểu
diễn.
-Vai mẫu nam
9

Nguyễn Thị Lụa

1967

Th.s

-Hát Chèo

25 năm

-Múa Chèo
-Vai mẫu
10

ĐặngMinh

1967

Th.s

-Vũ đạo Cải

25 năm

Lương

Nguyệt

-Kỹ thuật biểu
diễn
-Giaỉ phóng
hình thể
-Hóa trang Cải
lương
11

Lục Minh Chỉnh

1958

ĐH

-Kỹ thuật nhạc

35 năm

cụ TTL
-Âm nhạc cơ
bản
12

Vũ Thanh Vân

1964

ĐH

-Kỹ thuật nhạc

30 năm

cụ đàn Bầu
-Phối hợp diễn
viên.
13

Bùi Hoài Nam

1975

Th.s

-Kỹ thuật nhạc

18 năm

cụ đàn Tranh
-Kỹ thuật làn
điệu chuyên
ngành
-Phối hợp diễn
viên
14

Bùi Quang Vân

1974

Th.s

-Kỹ thuật Rối

10 năm

90
tay
-Kỹ thuật Rối
nước
-Đặc trưng sân
khấu Rối
15

Phạm Hữu Dực

1973

ĐH

-Kỹ thuật nhạc

10 năm

cụ Sáo trúc
-Hòa thanh
Việt Nam
-Phương pháp
tòng giai điệu
16

Long Thanh Hà

1982

ĐH

-Kỹ thuật nhạc

6 năm

cụ đàn TTL
-Âm nhạc cơ
bản
-Phối hợp nhạc
diễn viên
17

Trần Thị Hạnh

1989

Th.s

-Kỹ thuật biểu

6 năm

diễn
-Hát Chèo
-Kỹ thuật hát
Dân ca
18

Trịnh Thanh

1988

Th.s

-Múa Chèo

6 năm

-Hát Chèo

Huyền

-Vai mẫu
-Kỹ thuật hát
Dân ca
19

Đỗ Thị Yến

1990

Th.s

-Ca Cải lương
-Kỹ thuật hát
Dân ca

5 năm
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PHỤ LỤC 3
PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 1
Chúng tôi đang muốn điều tra khảo sát về mức độ yêu thích đàn Tam
Thập Lục của các bạn sinh viên Trường ĐHSKĐA
Xin mọi người cho biết ý kiến của mình về đàn Tam Thập Lục trong nghệ
thuật Chèo hiện nay
1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam 

Nữ 

3. Tuổi:
4. Gia đình bạn có ai biết chơi đàn TTL không?
□ Có
□ Không có
* Chú ý: chỉ chọn một lựa chọn cho câu hỏi
5. Bạn có thích học đàn TTL không?
□ Rất thích
□ Không thích
□ Không quan tâm
* Chú ý: chỉ chọn một lựa chọn cho câu hỏi
6. Bạn mong muốn được học đàn mấy buổi trong tuần?
□ 1 buổi
□ 2 buổi
□ Hàng ngày
*Chú ý: chỉ chọn một lựa chọn cho câu hỏi
Ý kiến khác:
7. Bạn mong muốn được học môn Hòa tấu nhạc cụ mấy buổi trong tuần?
□ 1 buổi
□ 2 buổi
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□ 3 buổi
□ Hàng ngày
*Chú ý: chỉ chọn một lựa chọn cho câu hỏi
Ý kiến khác:
8. Bạn có hay nghe hát hoặc xem Chèo không?
□ Có
□ Không
*Chú ý: chỉ chọn một lựa chọn cho câu hỏi
Ý kiến khác:
9. Bạn có mong muốn trở thành nghệ sĩ chơi đàn TTL hay nhất không?
□ Có
□ Không
*Chú ý: chỉ chọn một lựa chọn cho câu hỏi
Ý kiến khác:
10. Bạn có muốn trở thành nghệ sĩ trong dàn nhạc sân khấu truyền thống
không?
□ Rất thích
□ Thích
□ Hơi thích
□ Không thích
*Chú ý: chỉ chọn một lựa chọn cho câu hỏi
11. Thể loại âm nhạc nghệ thuật nào mà bạn thích?
□ Chèo
□ Tuồng
□ Cải Lương
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□ Nhạc giao hưởng
□ Nhạc thính phòng
□ Pop
□ Rock
□ K.pop
□ Nhạc trữ tình
□ Nhạc vàng
□ Nhạc dân ca
*Chú ý: có thể có nhiều sự lựa chọn cho câu hỏi
Ý kiến khác:
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của bạn!
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PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 2
Chúng tôi đang muốn điều tra khảo sát về PP dạy học đàn Tam Thập
Lục tại Trường ĐHSK&ĐA HN
Xin bạn cho biết ý kiến của mình về PP dạy học đàn Tam Thập Lục thể hiện
các làn điệu chèo cổ trong hệ thống Đường trường như thế nào?
1. Họ và tên (tùy bạn có thể ghi hoặc không ghi): …………………………..
2. Giới tính:Nam 

Nữ 

3. Tuổi (tùy bạn có thể ghi hoặc không ghi): ………………………………….
4. Gia đình bạn có ai biết hát các làn điệu Chèo trong hệ thống đường
trường không ?
□ Có
□ Không có
□ Biết hát mấy làn điệu…………………………..
* Chú ý: có thể chọn một, hoặc nhiều câu hỏi
5. Bạn có thích học đàn TTL về các làn điệu Chèo cổ trong hệ thống
đường trường không?
□ Rất thích
□ Không thích
□ Không quan tâm
* Chú ý: chỉ chọn một lựa chọn cho câu hỏi
6. Bạn mong muốn được học đàn TTL theo cách truyền dạy không?
□ có
□ Không
□ Ý kiến khác……………………………………………….
………………………………………………………………………………..
7. Bạn có nghe nói/biết về đệm Tòng trong hát Chèo chưa?
□ Có
□ Không
□ Ý kiến khác: …………………………………………
……………………………………………………………………………
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8. Bạn có mong muốn được học đệm Tòng cho làn điệu Chèo không?
□ Có
□ Không
□ Ý kiến khác: …………………………………………
9. Bạn có hay thích xem và nghe thày/cô đàn hát trước khi vào vỡ bài
không?
□ Có
□ Không
*Chú ý: chỉ chọn một lựa chọn cho câu hỏi
Ý kiến khác: ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
10. Bạn có mong muốn được hòa tấu nhiều lần cùng bạn và cùng
Thày/Cô trên đàn TTL không?
□ Có
□ Không
* Chú ý: chỉ chọn một lựa chọn cho câu hỏi
Ý kiến khác: ………………………………………………………
……………………………………………………………………………
11. Khi học xong một bài/làn điệu, bạn có muốn được trải nghiệm với
dàn nhạc Chèo ở các Nhà hát sân khấu truyền thống không?
□ Có, Rất cần thiết
□ Không cần thiết
□ Có thể hoặc không cũng được.
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PHỤ LỤC 4
MỘT SỐ HÌNH ẢNH
(Tác giả luận văn chụp trong tháng 5 năm 2018)

4.1. Sinh viên lớp Trung cấp trong buổi học hòa tấu nhạc cụ

4.2. Sinh viên Cáp Thị Hạnh - Lớp Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn
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4.3. Chương trình thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng nhạc công Chèo Màn phối hợp diên viên

4.4. GV Long Thanh Hà thị phạm KL và XT cho sinh viên Trần Phương Anh
(lớp nhạc công K36) học tập.
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4.5. Chương trình thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng nhạc công - Màn hòa tấu nhạc
Chèo cổ

4.6. Cô và trò trong buổi tập hòa tấu
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4.7. GV Long Thanh Hà lên lớp với SV Trần Phương Anh - nhạc công K36

4.8. GV Long Thanh Hà lên lớp với SV Trần Phương Anh - nhạc công K36

