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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong hát nhạc nhẹ, kỹ năng trình diễn là một trong những yêu cầu
quan trọng của loại hình ca hát này. Kỹ năng trình diễn nhạc nhẹ được phát
triển mạnh mẽ trong biểu diễn từ những năm nửa sau thế kỷ XX với nhiều
thể loại khác nhau như: Jazz, Pop, Rock… Để trở thành ca sĩ hát nhạc nhẹ
với lối trình diễn theo hướng chuyên nghiệp, người học cần được học một
cách nghiêm túc và bài bản. Bên cạnh việc hiểu và nắm rõ được hệ thống
kỹ thuật thanh nhạc thì kỹ năng trình diễn cũng là một yếu tố cấu thành
trong quá trình dạy học hát phong cách nhạc nhẹ. Kỹ năng trình diễn nhạc
nhẹ chuyên nghiệp sẽ giúp cho khả năng sáng tạo riêng của người học một
cách đúng đắn và đáp ứng được yêu cầu về mặt nghệ thuật trình diễn.
Thông qua kỹ năng trình diễn, nội dung, hình tượng nghệ thuật của ca khúc
sẽ thêm phong phú, thêm vẻ đẹp và sự hấp dẫn đối với khán giả.
Qua tìm hiểu, nghiên cứu về hoạt động giảng dạy Thanh nhạc ở một
số trường, đơn vị đào tạo Thanh nhạc chuyên nghiệp, chúng tôi thấy hầu
hết giáo viên Thanh nhạc thường chỉ tập trung dạy về kỹ thuật, còn việc rèn
luyện phát triển yếu tố về kỹ năng trình diễn thì chưa được chú trọng hoặc
vẫn còn bỏ ngỏ. Vì vậy, có không ít HV Thanh nhạc đạt điểm cao khi tốt
nghiệp nhưng gặp rất nhiều lúng túng trong trình diễn bài hát trước công
chúng, nhiều người sau khi ra trường tham gia vào công tác biểu diễn tại
các đoàn nghệ thuật gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình biểu diễn và
không đáp ứng được các yêu cầu của một ca sĩ khi đứng trên sân khấu
chuyên nghiệp trước khán giả.
Khoa Thanh nhạc của trường Đại học VHNT Quân đội là nơi đã đào
tạo được nhiều HV trở thành những nghệ sĩ có giọng hát hay và khả năng
biểu diễn chuyên nghiệp, chinh phục được trái tim của khán giả cả nước
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cũng như Quân đội. Để có được kết quả tốt như vậy, không thể không kể
đến công lao của nhiều thế hệ giảng viên, học viên của Khoa, đặc biệt trong
vấn đề chú trọng đến kỹ thuật thanh nhạc.
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được còn một số tồn tại, đó là còn
vấn đề thể hiện tác phẩm trên sân khấu trong đó, việc chuẩn hoá hoạt động
dạy học kỹ năng trình diễn cho học viên trong dạy học Thanh nhạc, nhất là
đối với học viên thuộc dòng nhạc nhẹ. Hiện tại, hầu hết phong cách trình
diễn của học viên chủ yếu mang tính tự phát, học viên tự tìm ra cách trình
diễn tác phẩm, tự tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau mà chưa thực sự có
sự quan tâm đúng mức của giảng viên và Tổ bộ môn.
Là một diễn viên và giảng viên của Khoa Thanh nhạc Trường Đại
học VHNT Quân đội, tôi nhận thấy, dạy học kỹ năng trình diễn ca khúc
nhạc nhẹ là vấn đề rất cần thiết và cần có giải pháp cụ thể, bởi qua đó sẽ
trang bị cho các em những kỹ năng trình diễn cần thiết mà sân khấu ca nhạc
đòi hỏi, bám sát học tập với thực tiễn hơn, giúp các em tự tin hơn bởi có
nền tảng về kỹ năng trình diễn từ đó sẽ chủ động sáng tạo, say mê và đột
phá. Với lý do đó, tôi xin chọn đề tài: Dạy học kỹ năng trình diễn ca khúc
nhạc nhẹ cho học viên Trung cấp Thanh nhạc Trường Đại học VHNT
Quân đội làm vấn đề nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ ngành
Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc.
2. Lịch sử nghiên cứu
Viết về ca khúc nhạc nhẹ có thể kể đến một số công trình như:
- Jazz Rock Pop của nhiều tác giả, Nxb Âm nhạc, Hà Nội năm 1990.
Đây là cuốn sách viết về sự ra đời, phát triển và đặc điểm của những thể
loại nhạc nhẹ điển hình trong thế kỷ XX là nhạc Jazz, Rock, Pop. Tài liệu
trên có thể để đề tài làm chỗ dựa nghiên cứu, đặc biệt là khi bàn về những
đặc điểm của ca khúc nhạc nhẹ.
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- Âm nhạc mới Việt Nam tiến trình và những thành tựu của nhóm tác
giả Tú Ngọc - Nguyễn Thị Nhung - Vũ Tự Lân - Nguyễn Ngọc Oánh Thái Phiên, Nxb Viện Âm Nhạc năm 2000. Công trình đồ sộ này viết về
tiến trình phát triển của lịch sử nền âm nhạc mới Việt Nam (về thanh nhạc,
khí nhạc và cả công tác nghiên cứu phê bình cũng được đề cập đến). Trong
đó, giai đoạn sau năm 1975 có đề cập đến ca khúc nhạc nhẹ Việt Nam. Đây
chính là nguồn tài liệu hữu ích cho đề tài của chúng tôi khi viết về ca khúc
nhạc nhẹ.
- Lịch sử Jazz Pop Rock của Vũ Tự Lân, Nxb Quân đội, năm 2007.
Công trình này giới thiệu về lịch sử phát triển của nhạc Jazz, Rock, Pop;
qua đó cũng cho thấy diện mạo của nhạc nhẹ thế kỷ XX.
- Vài nét tìm hiểu ca khúc Việt Nam có tiếp thu phong cách nhạc
Rock trong những năm gần đây của Nguyễn Thị Tố Mai, luận văn Đại học
Lý luận Âm nhạc, Nhạc viện Hà Nội năm 1991. Công trình này có những
phân tích đặc điểm của ca khúc nhạc nhẹ thế giới và Việt Nam, rất cần thiết
cho luận văn của chúng tôi tham khảo.
Về dạy học thanh nhạc có một số công trình nghiên cứu như:
- Sách học thanh nhạc của Mai Khanh Nxb Trẻ, năm 1997. Trong
cuốn sách có khá nhiều vấn đề bàn về kỹ thuật thanh nhạc và cách dạy học
hát ca khúc Việt Nam thuộc phong cách hát thính phòng cổ điển.
- Phương pháp sư phạm Thanh nhạc của Trung Kiên năm 2001. Nội
dung cuốn sách viết về các quy trình, phương pháp kỹ thuật Thanh nhạc cổ
điển phương Tây và một số yêu cầu chung đối với ca sĩ khi biểu diễn trên
sân khấu.
- Phương pháp giảng dạy Thanh nhạc của Hồ Mộ La, năm 2008.
Cuốn sách viết về các vấn đề thanh khu, thanh học và kinh nghiệm cá nhân
của tác giả trong giảng dạy thanh nhạc cổ điển thính phòng và một số nội
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dung về cách thể hiện ca khúc phong cách hát dân gian, vấn đề trình diễn
trong chưa được tác giả bàn tới nhiều.
- Phương pháp hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát của Trần
Ngọc Lan, năm 2011. Cuốn sách đề cập tới phương pháp dạy học hát với
mục tiêu thể hiện rõ lời trong ca hát mới.
Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trên là những tài liệu bổ
ích để đề tài của chúng tôi tham khảo. Tuy nhiên, phần lớn nội dung
trng đó là bàn về thanh nhạc cổ điển phương Tây và một số vấn đề liên
quan khi so sánh với cách hát cổ truyền Việt Nam. Về kỹ năng biểu
diễn cũng đã có đề cập nhưng cũng chỉ là về giữ gìn giọng hát trong lối hát
opera, hát bel canto và chưa có công trình nào nghiên cứu về kỹ năng
trình diễn cho hát phong cách nhạc nhẹ.
Ngoài các sách, tài liệu, còn có các luận án, luận văn viết về dạy học
thanh nhạc. Mảng này phải nói là vô cùng phong phú, các tác giả luận án,
luận văn nghiên cứu về dạy học thanh nhạc cho các đối tượng từ trung cấp
cho tới đại học ở nhiều cơ sở đào tạo chuyên nghiệp trên toàn quốc. Về lĩnh
vực tác phẩm được áp dụng trong dạy học thanh nhạc cũng rất đa dạng: từ
dạy các như aria, các tiết mục trong nhạc kịch cho tới dạy ca khúc… Về
các kỹ thuật, kỹ năng cũng được nghiên cứu trên nhiều mặt như kỹ thuật sử
dụng hơi thở, kỹ thuật hát cơ bản (legato, staccato, hát lướt nhanh…).
Riêng về nghệ thuật trình diễn tuy không có nhiều công trình như các mảng
khác song cũng có một vài luận văn nghiên cứu như:
Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm
nhạc Trường ĐHSPNTTW của Hoàng Thị Thu Thảo với nhan đề Nghiên
cứu biên soạn tài liệu dạy học môn kỹ thuật biểu diễn thanh nhạc tại
Trường Trung cấp VHNT Du lịch Hải Dương. Luận văn này viết theo
hướng biên soạn tài liệu và đã có những phần viết khá kỹ lưỡng trên nhiều
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mặt về nghệ thuật biểu diễn ca hát nói chung. Có thể nói là tài liệu rất hữu
ích cho đề tài của chúng tôi tham khảo. Tuy nhiên, luận văn không đi vào
lĩnh vực trình diễn ca khúc nhạc nhẹ.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở tìm hiểu các vấn đề lý luận về ca khúc nhạc nhẹ, kỹ năng
trình diễn và nghiên cứu thực trạng, đề tài hướng tới mục đích đề xuất các
biện pháp dạy học kỹ năng trình diễn ca khúc nhạc nhẹ cho học viên hệ
Trung cấp Thanh nhạc Trường Đại học VHNT Quân đội, góp phần nâng
cao chất lượng đào tạo.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu các khái niệm liên quan để làm rõ cơ sở lý luận của
đề tài.
- Nghiên cứu thực trạng dạy học trình diễn ca khúc nhạc nhẹ cho học
viên hệ Trung cấp Thanh nhạc tại Trường Đại học VHNT Quân đội.
- Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kỹ năng trình
diễn ca khúc nhạc nhẹ cho học viên hệ Trung cấp Thanh nhạc tại Trường
Đại học VHNT Quân đội.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kỹ năng trình diễn ca
khúc nhạc nhẹ cho học viên hệ Trung cấp Thanh nhạc.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Khách thể nghiên cứu: học viên Trung cấp Thanh nhạc thuộc tổ bộ
môn hát Nhạc nhẹ, Khoa Thanh nhạc, trường Đại học VHNT Quân đội.
- Quy mô nghiên cứu: Nghiên cứu dạy học các kỹ năng trình diễn
liên quan đến ca khúc nhạc nhẹ trong phạm vi chương trình học của hệ
Trung cấp Thanh nhạc, Trường Đại học VHNT Quân đội.
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- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018
5. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn có sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính như:
- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết:
Phương pháp phân tích, tổng hợp các vấn đề liên quan đến cơ sở lý
luận như các khái niệm, liên quan đến thực trạng để thấy được những ưu
điểm, hạn chế cũng như tìm ra nguyên nhân của sự tồn tại; phân tích và
tổng hợp những biện pháp được dề xuất trong luận văn...
Sử dụng phương pháp so sánh để làm nổi bật đặc điểm của thực
trạng hoặc nội dung các vấn đề của những biện pháp được đề xuất trong
luận văn.
- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn như: Điều tra, quan sát để
nghiên cứu thực trạng; thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi của
biện pháp được đề xuất.
6. Những đóng góp của đề tài
Đề xuất một số biện pháp cho việc nâng cao chất lượng dạy học hát
phong cách nhạc nhẹ nói chung và kỹ năng trình diễn của phong cách nhạc
nhẹ nói riêng cho học viên bậc Trung cấp Thanh nhạc, góp phần nâng cao
chất lượng đào tạo của trường Đại học VHNT Quân đội. Đây cũng có thể là
tài liệu để đồng nghiệp tham khảo.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận
văn gồm 2 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn
Chương 2: Biện pháp dạy học kỹ năng trình diễn ca khúc nhạc nhẹ
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Dạy học
Dạy học là một hiện tượng xã hội, có chức năng phát triển cá nhân và
cộng đồng thông qua việc truyền thụ kinh nghiệm lịch sử - xã hội đến
người học. Trong cuốn sách Jan Amos Komensky - nhà sư phạm lỗi lạc, tác
giả Phạm Khắc Chương đã viết về mục đích của dạy học: “Quan điểm của
Komensky về dạy học là toàn bộ các thao tác có mục đích nhằm chuyển
các giá trị tinh thần, các hiểu biết, các giá trị văn hóa mà nhân loại đã đạt
được hoặc cộng đồng đã đạt được vào bên trong một con người” [5; tr.15].
Cũng viết về mục đích của quá trình dạy học, cuốn Bách khoa Giáo
dục học - nhà xuất bản Giáo dục Maxcơva ấn hành năm 1980, đã viết:
“Dạy học là quá trình hoạt động hai mặt do thầy giáo (dạy) và học sinh
(học) nhằm thực hiện các mục đích dạy học. Nhiệm vụ dạy học trong nhà
trường, không chỉ đảm bảo một trình độ học vấn nhất định mà còn góp
phần hình thành nhân cách con người của xã hội cộng sản chủ nghĩa” [25;
tr.157].
Hoạt động dạy học bao gồm hai mặt của một quá trình, đó là dạy và
học luôn đi kèm biện chứng với nhau, hai hoạt động này không tách rời
nhau mà là một hoạt động chung có tính đặc trưng nhất, chủ yếu nhất của
nhà trường, diễn ra theo một quá trình nhất định. Trong đó, học sinh điều
chỉnh hoạt động nhận thức của mình dưới sự điều khiển chỉ đạo, tổ chức,
hướng dẫn của giáo viên. Trong Tài liệu bài giảng Lý luận dạy học của
Trường ĐHSP Kỹ thuật TP.HCM, tác giả Nguyễn Văn Tuấn đã nêu rõ từng
khái niệm của hoạt động dạy và hoạt động học.
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Dạy là hoạt động của GV, không đơn thuần chỉ là một tiến trình
truyền thụ những nội dung đáp ứng mục tiêu đề ra mà là hoạt động
giúp đỡ chỉ đạo và hướng dẫn học sinh trong quá trình lĩnh hội.
Học là hoạt động nhận thức độc đáo của người học, thông qua đó
người học chủ yếu thay đổi chính bản thân mình và ngày càng có
năng lực hơn trong hoạt động tích cực nhận thức và cải biến hiện
thực khách quan” [35; tr.12].
Trong công trình Lý luận dạy học Đại học, tác giả Phạm Viết Vượng
đã nêu một cách khái quát và ngắn gọn nhưng khá đầy đủ về khái niệm dạy
học: “Dạy học là quá trình mà dưới sự lãnh đạo, tổ chức, điều khiển của người
giảng viên, người học tự giác, tích cực, chủ động tự tổ chức, tự điều khiển hoạt
động của mình nhằm thực hiện những nhiệm vụ dạy học” [39; tr.132].
Từ những ý kiến nêu trên có thể nhận định, dạy học là một quá trình
gồm toàn bộ các thao tác có tổ chức và có định hướng (của người thầy
hoặc cơ sở giáo dục…) giúp người học từng bước có năng lực tư
duy và năng lực hành động với mục đích chiếm lĩnh được hệ thống tri thức;
có kĩ năng, kĩ xảo để phát triển năng lực tư duy, năng lực hành động và
phẩm chất cá nhân; trên cơ sở đó có khả năng giải quyết được các bài toán
thực tế đặt ra trong toàn bộ cuộc sống của mỗi người học.
1.1.2. Phương pháp dạy học
Thuật ngữ phương pháp bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp (méthodos), có
nghĩa là con đường để đạt mục đích. Từ điển Tiếng Việt (Hoàng Phê chủ
biên) khái niệm về phương pháp như sau: “1. Cách thức nhận thức, nghiên
cứu hiện tượng của tự nhiên và đời sống xã hội; 2. Hệ thống các cách sử
dụng để tiến hành một hoạt động nào đó” [30; tr.766]. Trong Phương pháp
dạy học truyền thống và đổi mới, Nxb Giáo dục năm 2008, tác giả Thái
Duy Tuyên viết: phương pháp “là một khái niệm mô tả phương hướng vận
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động trong quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người”
[36; tr.37].
Trong sách Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Tiểu học
của Phó Đức Hòa có viết: “Phương pháp là cách thức, là con đường của tổ
hợp các hoạt động nhằm thực hiện mục đích đề ra. Khái niệm phương pháp
nhằm chỉ ra cách tiếp cận vấn đề” [10; tr.30].
Qua các ý kiến trên, có thể hiểu phương pháp là con đường để đạt tới
mục tiêu trong một hoạt động, là hệ thống (tổ hợp) các cách sử dụng được
sắp xếp theo một trật tự nhất định để tiến hành hoạt động đó sao cho có
hiệu quả.
Dựa trên các khái niệm về phương pháp, các nhà sư phạm học đưa ra
nhiều khái niệm về PPDH. Trong Phương pháp dạy học truyền thống và
đổi mới của tác giả Thái Duy Tuyên cũng trích dẫn một số khái niệm khác
nhau về PPDH của một số nhà sư phạm nước ngoài như: ý kiến của I.Ia.
Lecne: “PPDH là một hệ thống những hành động có mục đích của giáo viên
nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực hành của học sinh, đảm bảo học
sinh lĩnh hội nội dung học vấn” [36; tr.38]; hay quan niệm của I.D. Dverev:
“PPDH là cách thức hoạt động tương hỗ giữa thầy và trò nhằm đạt được
mục đích dạy học. Hoạt động này được thể hiện trong việc sử dụng các
nguồn nhận thức, các thủ thuật logic, các dạng hoạt động độc lập của học
sinh và cách thúc điều khiển quá trình nhận thức của thầy giáo” [36; tr.38].
Các nhà sư phạm Việt Nam cũng đưa quan niệm về PPDH, trong Lý
luận dạy học Đại học, tác giả Phạm Viết Vượng cho rằng: “Phương pháp
dạy học được hiểu là tổ hợp các cách thức phối hợp hoạt động chung của
giáo viên và học sinh nhằm giúp học sinh nằm vững kiến thức, kỹ năng, kỹ
xảo” [39; tr.91].
Các khái niệm trên mặc dù chưa hoàn toàn đồng nhất song đều thống
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nhất với nhau PPDH là cách làm việc của người dạy và người học để đạt
mục tiêu dạy học.
Qua các khái niệm trên về PPDH, có thể tóm tắt lại: PPDH là hệ
thống những hành động có mục đích của giáo viên nhằm tổ chức hoạt động
cho người học để hình thành, phát triển các kỹ năng, hình thành năng lực
và phẩm chất, đạt được mục tiêu dạy học.
Trong dạy học âm nhạc, PPDH bao gồm một hệ thống các phương
pháp khác nhau, được người GV vận dụng linh hoạt, sáng tạo và dựa trên
cơ sở mục tiêu đặt ra của bài học hay một chương trình đào tạo cụ thể. Các
phương pháp truyền thống thường được sử dụng là: phương pháp dùng lời,
phương pháp trình diễn tác phẩm, phương pháp hướng dẫn thực hành nghệ
thuật, phương pháp sử dụng phương tiện dạy học, phương pháp kiểm tra
đánh giá. Bên cạnh đó, trong xu thế của thời đại hiện nay, dạy học tích cực,
lấy người học là trung tâm, các PPDH hiện đại, theo hướng phát triển năng
lực được chú trọng. Vì thế, các PPDH như: dạy học theo góc, theo dự án,
theo hợp đồng, dạy học nêu vấn đề, dạy học khám phá, trải nghiệm, sử
dụng CNTT… được các nhà sư phạm quan tâm nghiên cứu và kết hợp một
cách tích cực với PPDH truyền thống.
Riêng với dạy học kỹ năng trình diễn, các PPDH trên đều áp dụng
song phương pháp hướng dẫn thực hành nghệ thuật, dạy học theo năng lực,
phát huy sự khám phá, sáng tạo của người học được sử dụng nhiều.
1.1.3. Kỹ năng và kỹ năng trình diễn
1.1.3.1. Kỹ năng
Bàn về kỹ năng là nói tới một hệ thống thao tác bao gồm trí tuệ và
thực hành, thực hiện trọn vẹn hệ thống thao tác này sẽ đảm bảo đạt được
mục đích đặt ra cho hoạt động. Điều đáng chú ý là sự thực hiện kỹ năng
luôn luôn được kiểm tra bằng ý thức, nghĩa là khi thực hiện kỹ năng là
nhằm phục vụ cho một mục đích nhất định.
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Có nhiều công trình nghiên cứu về kỹ năng và các tác giả cũng đã
đưa rất nhiều quan điểm khác nhau, có thể nêu một số quan điểm như sau:
Theo N. Đ. Lêvitôv nhà tâm lý học Liên Xô cho rằng: “Kỹ năng là
sự thực hiện có kết quả một động tác nào đó hay một hoạt động phức tạp
hơn bằng cách lựa chọn và áp dụng những cách thức đúng đắn, có tính đến
những điều kiện nhất định” [41; tr.45]. Theo ông, người có kỹ năng hành
động là người phải nắm được và vận dụng đúng đắn các cách thức hành
động nhằm thực hiện hành động có kết quả. Ông còn nói thêm, con người
có kỹ năng không chỉ nắm lý thuyết về hành động mà phải vận dụng vào
thực tế.
Theo tác giả Thái Duy Tuyên trong Phương pháp dạy học truyền
thống và đổi mới: “Kỹ năng là sự ứng dụng kiến thức vào trong hoạt động”
[36, tr.28]. Khái niệm tuy rất ngắn, chưa thật cụ thể nhưng đã nêu được bản
chất của thuật ngữ kỹ năng là khả năng ứng dụng kiến thức vào hoạt dộng
nào đó.
Từ điển tâm lý học của Vũ Dũng (Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội,
năm 2008) cho ta thấy cụ thể hơn về khái niệm kỹ năng: “là năng lực vận
dụng có kết quả tri thức về phương thức hành động đã được chủ thể lĩnh
hội để thực hiện những nhiệm vụ tương ứng” [7; tr.36].
Từ những phân tích trên, ta có thể khái niệm: Kỹ năng là năng lực áp
dụng tri thức vào thực tiễn, là khả năng thực hiện một hoạt động nào đó
bằng cách lựa chọn và vận dụng những tri thức, cách thức hành động đúng
đắn để đạt được mục đích đề ra. Một cách cụ thể hơn: Kỹ năng là hệ thống
thủ thuật (vận động hay trí tuệ) đảm bảo cho người ta sẵn sàng và có năng
lực hoàn thành công việc một cách có ý thức và độc lập, với chất lượng cần
thiết trong thời gian tương ứng. Ví dụ như học tiếng Anh có kỹ năng đọc
và người có kỹ năng đó là có khả năng vận dụng kiến thức đã học để tự đọc
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được một cách độc lập với một chất lượng cần thiết, trong một thời gian
tương ứng cần phải đạt nào đó (nhanh hoặc chậm). Hoặc trong học thanh
nhạc có kỹ năng sử dụng hơi thở, người học hát biết tự vận dụng hơi thở
vào thể hiện bài hát một cách có chất lượng tương ứng với yêu cầu của thời
gian học là người đã đạt được về kỹ năng hơi thở.
1.1.3.2. Kỹ năng trình diễn
Trình diễn - performance, trong tiếng Anh performance is an act of
staging or presenting a play, concert, or other form of entertainment, tạm
dịch: trình diễn là một hành động để diễn trên sân khấu, trong buổi hòa
nhạc hoặc một hình thức giải trí khác.
Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên có nêu: “Trình diễn là đưa
ra diễn trước công chúng” [30; tr.1001].
Thuật ngữ trình diễn chủ yếu được áp dụng vào các ngành nghệ
thuật, để đề cập tới hoạt động trình diễn do nghệ sĩ trình bày trước công
chúng tác phẩm nghệ thuật hoặc diễn đạt ý tưởng nghệ thuật. Hoạt động
trình diễn có thể trực tiếp hoặc thông qua phương tiện truyền thông và có
thể xảy ra trong bất kỳ tình huống nào có liên quan đến các yếu tố cơ bản
là: thời gian, không gian, người trình diễn, phương tiện truyền thông để tạo
mối quan hệ tương tác giữa người trình diễn và người thưởng thức. Hoạt
động trình diễn có thể xảy ra ở bất cứ địa điểm, trong bất kỳ bối cảnh thời
gian nào.
Nghệ thuật trình diễn luôn là vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu về
nghệ thuật ở các quốc gia trên thế giới quan tâm và đưa ra nhiều quan điểm
khác nhau, nhưng tất cả đều có nhận định chung rằng, trình diễn là hoạt
động sử dụng không gian để thể hiện, để truyền tải nội dung, giá trị văn hoá
của các tác phẩm nghệ thuật đến với công chúng.
Trình diễn thường được biểu đạt thông qua các cử chỉ, điệu bộ, nét
mặt, diễn xuất của người nghệ sĩ. Tuỳ thuộc vào thể loại, phong cách và
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không gian sân khấu, người nghệ sĩ sẽ chọn cho mình một lối diễn để thể
hiện tốt nhất nội dung trình diễn của mình. Trình diễn còn thể hiện sự giải
thích tác phẩm nghệ thuật, dẫn dắt của tác phẩm nghệ thuật nhờ nội dung
của nó, biểu diễn bằng các hình tượng, hành động sân khấu mang tính nghệ
thuật, lôi cuốn sự chú ý, động viên khả năng sáng tạo, thức tỉnh và thúc đẩy
thị hiếu thưởng thức bằng tài năng biểu diễn của người nghệ sĩ để tác động
tới công chúng. Nhờ có trình diễn mà tác phẩm mới đạt được một cách hiệu
quả, mới cho thấy đầy đủ cái đẹp, cái hay của tác phẩm. Để trình diễn hay,
có sức hấp dẫn, đạt được hiệu quả cao nhất thì đòi hỏi người nghệ sĩ không
chỉ có năng lực chuyên môn mà còn có nhiều năng lực khác, trong đó có cả
năng lực sáng tạo, sáng tạo cách thức, hình thức, nội dung trình diễn. Như
vậy, trình diễn không đơn thuần là một hoạt động, hành động mà cao hơn,
đó là một nghệ thuật.
Qua các ý kiến và phân tích ở trên, có thể hiểu, trình diễn là nghệ
thuật sử dụng không gian sân khấu, là cách thức thể hiện, truyền tải tác
phẩm nghệ thuật đến với công chúng.
Để có thể trình diễn tác phẩm nghệ thuật một cách hiệu quả, có sức
hấp dẫn thì người nghệ sĩ, ca sĩ trình diễn phải có những kỹ năng trình diễn.
Người nghệ sĩ, ca sĩ phải nắm được các kỹ năng hay nói cách khác là một
hệ thống kỹ năng của nghệ thuật trình diễn thuộc lĩnh vực của mình và phải
nhiều công rèn luyện mới có thể trình diễn đến mức thành thạo.
Kỹ năng và trình diễn là gì?
Qua các phần luận giải về kỹ năng và trình diễn, có thể nói rằng, kỹ
năng trình diễn là năng lực sử dụng không gian sân khấu, là khả năng
truyền tải tác phẩm nghệ thuật qua vai trò cá nhân đến với công chúng.
Bất cứ một lĩnh vực nghệ thuật nào cũng có một hệ thống kỹ năng
trình diễn của riêng nó. Chẳng hạn, kỹ năng trình diễn ca hát, trình diễn
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nhảy múa, trình diễn nhạc không lời… Đối với trình diễn ca hát cũng có
những kỹ năng riêng cho từng lĩnh vực: nhạc cổ điển thính phòng, nhạc
nhẹ, dân ca.
Hệ thống kỹ năng trình diễn ca khúc nhạc nhẹ gồm nhiều kỹ năng
như: Biểu cảm của mắt, khuôn mặt, hình thể (các động tác của tay, chân,
toàn thân, vũ đạo…), giao lưu với khán giả, hóa trang, sử dụng phục trang,
đạo cụ, micro…
1.1.4. Ca khúc
Về thuật ngữ ca khúc, trong cuốn Thuật ngữ và ký hiệu âm nhạc
thường dùng của Đào Trọng Từ, Đỗ Mạnh Thường, Đức Bằng có viết: “ca
khúc là bài hát ngắn có bố cục mạch lạc” [37; tr.81]. Khái niệm này nêu ca
khúc là bài hát ngắn với hàm ý đây là thể loại âm nhạc có cấu trúc nhỏ. Tuy
vậy, khái niệm như vậy chưa cho thấy rõ bản chất của ca khúc. Qui mô cấu
trúc mạch lạc không chỉ có ở thể loại ca khúc mà có ở bất kì tác phẩm âm
nhạc nào.
Giáo trình Hình thức và thể loại âm nhạc 1, Nxb ĐHSP, năm 2005
của Nguyễn Thị Nhung nêu khái niệm về ca khúc như sau: “Ca khúc là
danh từ dùng để gọi những tác phẩm thanh nhạc khác nhau: ca khúc dân ca
và ca khúc của các nhạc sĩ chuyên nghiệp với vai trò thể hiện chủ yếu là
giai điệu” [29; tr.119]. Chúng tôi chưa đồng nhất lắm với quan điểm ca
khúc chỉ có hai loại là ca khúc dân ca và của nhạc sĩ chuyên nghiệp bởi
nhạc sĩ không chuyên nghiệp cũng có thể sáng tác ca khúc song định nghĩa
này đã đưa ra hai ý quan trọng: 1. Ca khúc được khẳng định là một thể loại
trong thanh nhạc, nghĩa là ca khúc phải được thể hiện bằng giọng người,
phải có lời ca bởi đặc điểm quan trọng của thanh nhạc là do giọng người
thể hiện. 2. Vai trò chủ yếu của ca khúc là giai điệu.
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Trong cuốn Các thể loại âm nhạc của nhiều tác giả người Nga (do Lan
Hương dịch) có viết về giai điệu trong ca khúc “là loại giai điệu du dương,
hoàn chỉnh và độc lập. Khi biểu diễn không có lời ca và nhạc đệm, giai
điệu ca khúc cũng vẫn diễn cảm và đặc sắc” [42; tr.14]. Ý kiến trên cho
thấy vai trò của giai điệu trong ca khúc có ý nghĩa quan trọng.
Qua các ý kiến và phân tích như trên, có thể nói rằng, ca khúc là một
thể loại thanh nhạc, gồm phần âm nhạc và lời ca, được thể hiện bởi giọng
hát con người, thường có hình thức nhỏ; trong phần âm nhạc, giai điệu giữ
vai trò quan trọng.
Có những quan niệm ca khúc và bài hát chỉ là một song thực ra, ca
khúc và bài hát không hoàn toàn đồng nhất. Ca khúc còn được gọi là bài
hát nhưng bài hát dân ca có thể không gọi là ca khúc, các nhà nghiễn cứu
Việt Nam gọi là làn điệu dân ca. Khái niệm ca khúc xuất hiện ở nước ta từ
khi có sự du nhập của âm nhạc phương Tây và hình thành nên nền Tân
nhạc. Từ đó, thuật ngữ ca khúc được dùng để chỉ những sáng tác bài hát
của các nhạc sĩ.
1.1.5. Ca khúc nhạc nhẹ
Thuật ngữ nhạc nhẹ hiện nay vẫn có nhiều cách quan niệm và chưa
hoàn toàn thống nhất. Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên), có định
nghĩa nhạc nhẹ là “loại nhạc có nội dung là cuộc sống bình thường, mang
nhiều tính chất giải trí, dàn nhạc gọn nhẹ, có thể biểu diễn ở bất cứ nơi
nào” [30; tr.680]. Căn cứ theo định nghĩa này thì những tác phẩm âm nhạc
cổ điển, bác học; các bài dân ca và phần lớn ca khúc của các nhạc sĩ đáp
ứng tiêu chí trên đều có thể xếp vào nhạc nhẹ.
Cùng cách quan niệm trên, trong cuốn Âm nhạc mới Việt Nam tiến
trình và thành tựu cũng trích dẫn một số quan điểm về nhạc nhẹ, chẳng
hạn như:
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Nhạc nhẹ là loại nhạc được đông đảo quần chúng dễ tiếp thu
và chủ yếu dùng để giải trí. Đặc điểm của nhạc nhẹ là nội dung, hình
thức đơn giản, dễ nhớ. Tính chất âm nhạc thường vui tươi, yêu đời.
Nhiều thể loại nhảy múa, sinh hoạt, hành khúc, những bản uvéctuya
(khúc mở màn) nhỏ, phantedi (fantasie) dựa trên chủ đề nhạc của các
ôpêrét (opérette), một số bản rômăng (romance) và ca khúc, nhạc
giadơ (jazz), các vở ôpêrét, nhạc mudíc-hôn (music-hall), nhạc pốprốc (pop-rock)... được xếp vào nhạc nhẹ [28; tr.698].
Quan điểm này có giải thích rõ hơn, liệt kê một số thể loại âm nhạc
được xếp vào nhạc nhẹ. Nhìn chung, các định nghĩa về nhạc nhẹ thống nhất
với nhau ở một điểm là loại nhạc mang tính giải trí.
Dựa vào khái niệm nhạc nhẹ, có thể hiểu, ca khúc nhạc nhẹ là những
bài hát có nội dung thường nói về cuộc sống bình thường, thuộc loại nhạc
giải trí, hình thức đơn giản, thiên về tính nhảy múa. Tuy nhiên, ca khúc cổ
điển hay dân gian cũng có rất nhiều bài hát đáp ứng được tiêu chí như khái
niệm trên và thực tế hiện nay, ngay đối với riêng thể loại ca khúc cũng
được phân chia thành ba dòng: cổ điển thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ.
Như vậy, khái niệm nhạc nhẹ như trên chưa cho thấy đầy đủ đặc điểm của
ca khúc nhạc nhẹ hiện đại (từ đây sẽ được gọi tắt là ca khúc nhạc nhẹ) được
quan niệm như hiện nay.
Chúng tôi cho rằng, cần phải nêu một số đặc điểm khác nữa về
ngôn ngữ âm nhạc, lối hát, cách trình diễn… thì mới thấy diện mạo của
ca khúc nhạc nhẹ rõ ràng hơn. Nói cách khác, nếu chỉ dùng một số dòng
để định nghĩa thì có thể không nêu được chính xác mang tính đặc trưng
riêng có của ca khúc nhạc nhẹ hiện đại. Vì vậy, dưới đây, chúng tôi xin
trình bày mục một số đặc điểm của ca khúc nhạc nhẹ để làm rõ hơn về ca
khúc nhạc nhẹ.
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Ca khúc nhạc nhẹ trên thế giới đã được hình thành từ lâu và nổi lên
thành trào lưu, phát triển mạnh ở nhiều nước từ nửa sau thế kỷ XX với chủ
yếu là thể loại Rock-pop. Trong Âm nhạc mới Việt nam tiến trình và thành
tựu có viết: “Rock-n’-roll (sau này gọi tắt là rock) ra đời ở Mỹ trong những
năm 50 của thế kỷ này, là sự kết hợp chủ yếu của nhạc rhythm and blues
của người Mỹ da đen với loại nhạc country của người Mỹ da trắng” [28;
tr.704].
Ở Việt Nam, ca khúc nhạc nhẹ cũng đã có mặt từ những ngày đầu
của nền tân nhạc (khoảng đầu thế kỷ XX) với những bài hát mang tính giải
trí có tiết tấu sử dụng các điệu nhảy quốc tế như Valse, Tango, Boston,
Blues… và được phát triển rõ nét, trở thành một dòng ca khúc từ sau năm
1975, khi đất nước thống nhất, “hai miền Nam-Bắc về chung một nhà,
thống nhất, hòa hợp, thông thương giữa hai miền ngày càng mở rộng, cùng
với đó là sự giao lưu văn hóa âm nhạc giữa hai miền… và âm nhạc nhẹ của
các tỉnh phía Nam cũng được thâm nhập vào các tỉnh phía Bắc” [28;
tr.702]. Nhạc nhẹ thế kỷ XX có nhiều loại như Jazz, Rock-pop, Hiphop…
song, ca khúc nhạc nhẹ hiện đại thế giới chủ yếu là thể loại Rock-pop và ca
khúc nhạc nhẹ hiện đại Việt Nam chủ yếu được tiếp thu từ Rock-pop.
Luận văn của chúng tôi chỉ bàn đến ca khúc nhạc nhẹ hiện đại, với các tác
phẩm Việt Nam là những sáng tác từ sau năm 1975.
Dựa vào các công trình nghiên cứu đi trước về nhạc nhẹ, nhạc Rockpop, như: Jazz Rock Pop (sđd), Âm nhạc mới Việt nam tiến trình và thành tựu
(sđd), Vài nét tìm hiểu ca khúc Việt Nam có tiếp thu phong cách nhạc Rock
trong những năm gần đây (sđd)…, chúng tôi xin tóm tắt dưới đây một số ý về
đặc điểm của ca khúc nhạc nhẹ, tuy nhiên, cần nói thêm đó là những đặc điểm
mang tính nổi bật chứ không phải là duy chỉ có ở nhạc nhẹ:
Nhìn chung, như đã nêu là ca khúc nhạc nhẹ thế kỷ XX chủ yếu
thuộc thể loại nhạc Rock-pop, loại nhạc có đặc điểm là tạo sự mới mẻ về
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ngôn ngữ âm nhạc, cách hát, cách đệm và sử dụng dàn nhạc (có kết hợp kỹ
thuật điện tử), hấp dẫn người nghe bằng cái mới, cái lạ, khác với quan niệm
cái đẹp trong âm nhạc cổ điển: “nhạc Rock đưa ra quan niệm mới về thẩm
mỹ: cái đẹp là sự mạnh mẽ, sự thô ráp, sự mới lạ”[23; tr.23].
Một số đặc điểm cụ thể của ca khúc nhạc nhẹ:
1.1.5.1. Tiết tấu
Điểm nổi bật dễ nhận thấy nhất và dễ phân biệt nhất của ca khúc
nhạc nhẹ là ở tiết tấu. Đa số các bài hát nhạc nhẹ có tiết tấu ở một dạng của
điệu nhảy nào đó, tính chu kỳ tiết tấu rõ nét, người ta có thể dùng bài hát đó
để nhảy múa như chacha, rumba, samba, valse, tango, blues, slow rock,
slow sulf, pasodob, swing, mambo, bolero, disco… Chính vì theo một chu
kỳ tiết tấu (rythm) nên các bài hát nhạc nhẹ thường được viết ở nhịp 4/4 bởi
dạng nhịp này thường dễ tạo được một chu kỳ tiết tấu trong 1 nhịp, chỉ có
những bài hành khúc hay bài có tốc độ nhanh, sử dụng tiết tấu march hay
polka thì mới có thể viết ở nhịp 2/4.
Bên cạnh vấn đề tiết tấu theo điệu nhảy và có tính chu kỳ thì ca khúc
nhạc nhẹ thường sử dụng nhiều đảo, nghịch phách mà thường là đảo,
nghịch phách không cân, tạo ra sự nhấn lệch, tạo điểm hẫng, chơi vơi trong
tiết tấu.
Ví dụ 1:

NGỌN LỬA CAO NGUYÊN
(Trích)
Nhạc và lời: Trần Tiến
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Trong nhạc cổ điển hay ca khúc thông thường, đảo và nghịch phách
là hiện tượng ít khi được sử dụng thường xuyên, không phải là quy luật phổ
biến, còn với nhạc nhẹ nhấn lệch lại trở thành bình thường, thậm chí là phổ
biến, là đặc trưng. Trong công trình của Nguyễn Thị Tố Mai còn đưa ra
một ý kiến rất đặc biệt về tiết tấu của ca khúc nhạc nhẹ, tác giả cho rằng
“sự nhấn lệch đã tạo ra một quan niệm mới về đối xứng: đó là ĐỐI XỨNG
LỆCH” [23; tr.17].
Nhấn lệch, đảo phách, nghịch phách liên tục chính là điểm khó hát
của ca khúc nhạc nhẹ, không phải ai cũng hát được và những người hát
nhạc nhẹ tốt thường phải rất vững về tiết tấu.
Đặc điểm về tiết tấu của ca khúc nhạc nhẹ đòi hỏi ca sĩ phải luyện
tập kỹ càng cả trong cách hát và trong trình diễn, phải biết nhảy múa điêu
luyện, hát nhấn lệch làm sao cho nhuần nhuyễn.
1.1.5.2. Giai điệu
Ca khúc nhạc nhẹ tuy đơn giản nhưng nhiều bài có giai điệu không
thuận chiều, không dễ hát. Có khi giai điệu đang đi đều đều rồi bất ngờ vào
một điểm sáng nào đó. Chẳng hạn như bài Ơi M’đrak dưới đây có giai điệu
toàn bài hầu như đi đều đều ở âm khu trung rồi đột ngột lên âm khu cao:
Ví dụ 2:

ƠI M’ĐRAK
(Trích)
Nhạc và lời: Nguyễn Cường
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Nhiều ca khúc nhạc nhẹ có đường tuyến giai điệu được tiến hành
theo lối nhắc lại nốt nhiều lần. Ví dụ 1 ở trên cho thấy câu hát không chỉ rất
nhiều đảo phách, nhấn lệch mà giai điệu còn được tiến hành với rất nhiều
nốt nhắc lại. Hoặc bài Câu chuyện nhỏ của tôi của Thanh Tùng cũng có rất
nhiều nốt nhắc lại:
Ví dụ 3:

CÂU CHUYỆN NHỎ CỦA TÔI
(Trích)
Nhạc và lời: Thanh Tùng

Giai điệu của ca khúc nhạc nhẹ thường được các nhạc sĩ viết ở âm
khu trung hoặc trung trầm (nhất là viết cho giọng nữ), ít khi viết ở âm khu
cao hoặc rất cao để mang tính đời thường, bình dân cho nhiều người không
học âm nhạc chuyên nghiệp cũng có thể hát được.
Nếu bài hát có cao trào thì cao trào thường không có sự chuẩn bị như
thường thấy trong ca khúc của âm nhạc cổ điển mà có khi có cả đoạn cao
trào, tạo cảm xúc mãnh liệt và người nghe thường hay nhớ đoạn cao trào
của ca khúc nhạc nhẹ hơn những câu hát khác. Chẳng hạn như bài Thời hoa
đỏ của Nguyễn Đình Bảng, thơ Thanh Tùng, người nghe dường như chỉ
nhớ đến các câu hát ở đoạn cao trào: “Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi
rơi…”, hay như với bài Ngọn lửa cao nguyên của Trần Tiến thì người nghe
rất ấn tượng với các câu hát cao trào: “Còn đàn chim Chơrao bay qua bay
qua dưới bầu trời, còn dòng sông Ya-un-pa trôi qua trôi qua dưới mặt
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trời…” (xem ví dụ 1). Để hát được những bài có đoạn cao trào mãnh liệt,
ca sĩ phải có giọng khỏe, nội lực mạnh, tạo được cảm xúc bùng cháy thì
mới có thể hấp dẫn người nghe. Đặc điểm này của ca khúc nhạc nhẹ đòi hỏi
ca sĩ phải rất chú ý không chỉ trong cách hát mà cả trong cách trình diễn.
1.1.5.3. Cách hát
Cách hát ca khúc nhạc nhẹ cũng là một phần rất đáng nói, khác khá
nhiều so với cách hát cổ điển phương Tây (tiêu biểu là cách hát bel canto).
Vẻ đẹp giọng hát ở độ trong, sạch, mượt mà của cách hát bel canto không
phải là đặc trưng trong hát nhạc nhẹ. Nhạc nhẹ tạo sự hấp dẫn bởi sự mới lạ
nên nhiều khi giọng hát thô, khàn, mũi, thậm chí là the thé… vẫn được ưa
chuộng nếu như tạo sự mới lạ và có một độ mỹ cảm nào đó. Ta có thể gặp
những giọng hát nhạc nhẹ nổi tiếng thế giới mà nữ hát trầm khàn tựa giọng
nam như ca sĩ Buddy Holly, còn nam lại hát cao chót vót giống giọng nữ
như ca sĩ Dieter Bohlen của ban nhạc Morden Talking…
Như ở phần giai điệu đã nêu, ca khúc nhạc nhẹ thường được viết ở
âm khu trung hoặc trung trầm, ít khi viết ở âm khu cao hoặc rất cao thường
phù hợp với nữ trung, trung trầm, nhất là với những người có giọng khỏe,
vang, hát giọng tự nhiên. Điều này là một đặc điểm nổi bật của nhạc nhẹ.
Đa số nữ ca sĩ hát nhạc nhẹ không phải giọng nữ cao, chỉ hát giọng pha
(giọng mix), không hát giọng đầu như giọng nữ cao, thậm chí có người hát
hoàn toàn bằng giọng thật (giọng tự nhiên). Với giọng nam hát nhạc nhẹ thì
lại có người hát rất cao và hát bằng giọng giả, họ có thể hát song ca với nữ
ở cùng cao độ chứ không hát cách một quãng 8 như thông thường. Chẳng
hạn như Bằng Kiều là giọng nam rất cao, hát song ca cùng cao độ không
cách quãng 8 với ca sĩ Mỹ Linh ở bài Trái tim không ngủ yên của Thanh
Tùng. Trước đây, khi chưa phát triển mạnh dòng ca khúc nhạc nhẹ, người
ta thường thán phục những giọng hát trong trẻo, thánh thót như chim hót
của lối hát bel canto mà ngoài năng khiếu bẩm sinh thì cần phải luyện tập
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bền bỉ nhiều năm tháng mới thành và phần lớn những người không chuyên
nghiệp chỉ dám mơ, không bao giờ nghĩ mình có thể hát được. Giờ đây, hát
nhạc nhẹ tạo một xu thế mới: hát vang to tự nhiên, đầy nội lực, quan trọng
là có nhạc cảm và nhiều người không chuyên nghiệp cũng có thể hát được.
Ngoài ra, trong cách hát nhạc nhẹ còn có một đặc điểm rất khác hát
bel canto là cách rung giọng, rung mang tính cường điệu, đứt đoạn như
tiếng vọng. Đây cũng là một điểm độc đáo và không dễ hát của ca khúc
nhạc nhẹ.
1.1.5.4. Phong cách biểu diễn, trình diễn
Phong cách trình diễn, biểu diễn là một đặc điểm làm cho ca khúc
nhạc nhẹ khác rất nhiều so với các dòng ca khúc khác. Trình diễn ca khúc
nhạc nhẹ phải làm sao tạo được sự mới lạ, độc đáo thì mới có thể hấp dẫn
được người xem, nhất là đối với lớp trẻ. Cho nên, có rất nhiều người còn
gọi nhạc nhẹ là nhạc trẻ. Có thể nói, phong cách trình diễn chiếm vị trí
quan trọng đến 50% trong sự thành công của ca sĩ. Nó cũng lý giải vì sao
nhạc nhẹ lại tạo được cơn sốt thế kỷ, được đông đảo công chúng, đặc biệt
là giới trẻ ngưỡng mộ đến cuồng nhiệt.
Nhạc nhẹ gắn với nhảy múa, hầu như bài hát nào cũng có thể nhảy
được, những bài chậm tưởng chừng ít tính nhảy múa nhất cũng có thể để
nhảy điệu slow. Vì vậy, ca sĩ hát ca khúc nhạc nhẹ phải biết nhảy, hơn thế
nữa phải nhảy đẹp mới có thể hấp dẫn khán giả. Những điệu nhảy bốc lửa
khi trình diễn ca khúc nhạc nhẹ khiến cho thể loại này có thể lôi cuốn được
hàng triệu triệu khán giả, nhất là lớp trẻ. Bởi vậy, ca khúc nhạc nhẹ hiện đại
- nhạc Rock còn được gọi là nhạc Pop (nguyên gốc từ chữ populaire) nghĩa
là loại nhạc mang tính phổ biến, tính quần chúng.
Nếu như trong hát cổ điển, hát bel canto đòi hỏi sự tế nhị, giữa nghệ
sĩ và khán giả có khoảng cách nhất định thì với trình diễn ca khúc nhạc nhẹ
lại có thể phá vỡ nguyên tắc này. Người hát càng tạo được sự sôi động ở
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người xem, sự hòa nhập của khán giả với mình bao nhiêu thì càng tốt bấy
nhiêu. Ca sĩ có thể xuống hát ở khu vực khán giả, mời khán giả cùng hát,
cùng nhảy, thậm chí có khi ca sĩ chìa micro về phía khán giả để họ hát một
vài câu nào đó trong bài. Chính điều này khiến cho nhạc nhẹ mang tính
quần chúng cao, thu hút được nhiều khán giả. Người xem biểu diễn nhạc
nhẹ không thể ngồi yên để lắng từng câu, uống từng lời mà hòa theo, cuốn
theo, nhảy múa theo một cách say mê, cuồng nhiệt hoặc ít nhất thì cũng giơ
cao hai tay lên cổ vũ theo tiết tấu của bài hát.
Trong trình diễn ca khúc nhạc nhẹ không thể nói tới các yếu tố kích
thích vào thị giác như đèn màu, đạo cụ, sương khói… Những yếu tố này
cũng có một tác động ghê gớm đối với khán giả, đòi hỏi sự sáng tạo, sự mới
mẻ. Muốn làm tốt cho bài hát mà người ca sĩ trình diễn rất cần phải có sự đầu
tư, cũng như dàn dựng kèm theo các yếu tố phụ trợ mang tính hợp lý.
Một yếu tố nữa cần nói tới trong trình diễn nhạc nhẹ là ngoại hình và
trang phục của ca sĩ. Ca sĩ hát nhạc cổ điển hay nhạc nhẹ đều rất cần ngoại
hình đẹp nhưng thực tế cho thấy, ca sĩ hát cổ điển nếu ngoại hình đẹp mà
hát không hay sẽ không thu hút được khán giả nhưng ca sĩ nhạc nhẹ có
ngoại hình đẹp, nhảy múa giỏi, còn hát không hay lắm vẫn có nhiều fans
hâm mộ mà một số ban nhạc Hàn Quốc là minh chứng cho vấn đề này. Về
trang phục, nếu như trình diễn nhạc cổ điển có thể cả dàn nhạc mặc trang
phục màu đen thì với nhạc nhẹ làm sao phải tạo màu sắc bắt mắt, mới lạ.
Có những ban nhạc đeo mặt nạ lên sân khấu, có những ca sĩ mặc quần áo
khá bạo dạn, hở hang là điều mà nhạc cổ điển không chấp nhận. Cách ăn
mặc của ca sĩ nhạc nhẹ thậm chí còn trở thành mốt thời thượng cho giới trẻ.
Ngoài những đặc điểm về tiết tấu, giai điệu, cách hát, cách trình diễn,
ca khúc nhạc nhẹ hiện đại còn có những đặc điểm riêng về sử dụng hòa
thanh trong phần đệm, sử dụng dàn nhạc đệm và cách đệm…
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Tóm lại, ca khúc nhạc nhẹ (hiện đại) có khá nhiều điểm khác với ca
khúc trong âm nhạc cổ điển, dân ca và ngay cả với ca khúc nhạc nhẹ trước
kia (từ giữa thế kỷ XX trở về trước) về ngôn ngữ âm nhạc, cách hát, cách
trình diễn…
1.2. Lược sử hoạt động trình diễn ca khúc nhạc nhẹ ở Việt Nam
Một trong những nền móng hình thành nên phong cách trình diễn
của nhạc nhẹ Việt Nam và tạo tiền đề cho sự phát triển, đó là sự du nhập
mạnh mẽ phong cách trình diễn theo của văn hoá Mỹ với chiều hướng mới,
nổi bật là những năm 70 một số ca sĩ, ban nhạc Việt Nam đã có lối trình
diễn theo phong cách của các ca sĩ có tên tuổi trong giới trẻ Sài Gòn xưa
như: Elvis Phương, Thanh Lan, Carol Kim… cùng sự trình diễn tuyệt đỉnh
của họ với các dòng nhạc Pop-Rock; Ballad…
Sân khấu ca nhạc nhẹ Việt Nam từng là một “cơn sốt” trong những
năm giao thời của thập niên cuối 1970 đầu 1980, càng trở nên sôi động
hơn bởi sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ, sáng giá và sự ra đời của
nhiều loại hình, phong cách trình diễn. Các ca sĩ tên tuổi Cẩm Vân, Ngọc
Bích, Lệ Quyên, Ái Vân…
Những năm gần đây, nhạc nhẹ đã không còn xa lạ với công chúng
trong nước bởi những lối trình diễn ấn tượng của các ca sĩ hiện đại như:
Hồ Quỳnh Hương, Tùng Dương, Khánh Linh, Hồ Ngọc Hà, Ngọc
Khuê, Thái Thuỳ Linh, Văn Mai Hương, Khởi My, Tóc Tiên, Hương
Tràm, Anh Khang, Tạ Quang Thắng, Đinh Mạnh Ninh... Tất cả đều có
những bản “Hit” mới mẻ hơn, thậm chí họ còn có thể vừa sáng tác vừa
trình diễn bài hát của mình, với lối trình diễn mang ấn tượng mạnh mẽ
với khán giả cả nước.
Theo lịch sử, ngay từ những ngày đầu hình thành dòng ca khúc nhạc
nhẹ, một số nhạc sĩ đã sáng tác theo “công thức tiết tấu nhảy múa phổ
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thông thời đó như valse, tango, fox-trott, rumba…” [28; tr.700]. Tuy nhiên,
từ sau năm 1975, khi âm nhạc Việt Nam đi vào những xu hướng phát triển
mới, đời sống âm nhạc ngày càng sôi động, phong phú và đa dạng với
nhiều thể loại thì nhạc nhẹ mới thực sự phát triển.
Vào đầu những năm 1980 của thế kỷ XX, nhạc nhẹ phát triển mạnh
mẽ. Đây là thể loại phù hợp với thị hiếu của lớp trẻ, những thanh niên nam
nữ đang độ tuổi trưởng thành. Thời gian này, Việt Nam “cơn sốt nhạc nhẹ”
[28; tr.694] phát triển rộng lớn trên diện rộng cả nước. Có lẽ do đặc điểm
“nhạc nhẹ là nhạc tạp kỹ, nhạc giải trí nằm giữa loại nhạc tiêu thụ thông
dụng và nhạc nghiêm túc, nhằm làm vui tai, vui lòng người nghe, đem lại
sự thanh thản, tái tạo sức khỏe, thu hút giải trí tinh thân…” [28; tr.698] nên
được phần đa đối tượng công chúng ở độ tuổi thanh niên. Có lẽ cũng vì
vậy mà ban đầu được gọi là “nhạc nhẹ”, sau đó gọi là nhạc trẻ”.
Loại bỏ những ca khúc chỉ mang tính thương mại, đến nay, nhạc nhẹ
đã có chỗ đứng trong âm nhạc đương đại Việt Nam. Nhiều ca sĩ, nhạc sĩ,
nhạc công đã trưởng thành và vững vàng khi lựa chọn nhạc nhẹ để phát
triển tài năng của mình.
Nối tiếp bút pháp sáng tác nhạc nhẹ của các thể hệ đi trước, từ sau
năm 1975, một số nhạc sĩ sáng tác nhạc nhẹ đã đạt được những thành công
nhất định trong ca khúc thuộc dòng nhạc này. Đó là các nhạc sĩ: Thế Hiển,
Trần Tiến...
Những năm đầu thập niên 1990 là lúc nhạc Việt (trong phạm vi ca
khúc) phát triển mạnh, với lối trình diễn khá ấn tượng và để lại trong lòng
công chúng nhiều tình cảm đẹp. Đặc biệt là những năm đầu 1990, tên tuổi
của các ca sĩ: Thanh Lam, Hồng Nhung, Minh Thuý, Tuyết Tuyết, Quỳnh
Hoa, Mỹ Linh, Tấn Minh, Ngọc Anh, Thuỳ Dung… họ là những ca sĩ nổi
bật trong phong cách nhạc nhẹ, đồng thời cũng là những ca sĩ thành công
của nhạc nhẹ Việt Nam trong giai đoạn mới.
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Nhiều ca khúc nhạc trẻ đã để lại dấu ấn tốt trong lòng khán giả, một
phần lớn là do phong cách biểu diễn ấn tượng của các ca sĩ như: Giọt nắng
bên thầm (Thanh Tùng), được ca sĩ Thanh Lam thể hiện với sự đằm thắm,
nồng nàn; Em ơi Hà Nội phố (Phú Quang) với cách hát nhẹ nhàng, sâu
thẳm của ca sĩ Hồng Nhung; Cô bé vô tư (Trần Tiến) với sự thể hiện nhí
nhảnh của ca sĩ Thu Minh; Giấc mơ Chapi (Trần Tiến) do Ymoan hát với
tâm trạng đầy cảm xúc; Chuyện tình của biển (Thanh Tùng) sự thể hiện
lãng mạn, trong sáng của ca sĩ Trần Thu Hà…
Đầu những năm 2000, khi Việt Nam bước vào giai đoạn hội nhập và
phát triển, hàng loạt lối trình diễn thuộc phong cách nhạc nhẹ, với giải
thưởng Làn Sóng Xanh do Đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
tổ chức, đã mở màn cho sự phát triển nở rộ của nhạc nhẹ, đã tạo nên dấu ấn
khởi đầu cơn sốt nhạc nhẹ những năm đầu thế kỷ XXI, mở cửa một cách
mạnh mẽ cho trong thời kỳ phát triển phong cách trình diễn dòng nhạc nhẹ
những năm đầu của thế kỷ XXI. Tiếp sau đó là hàng loạt ca sĩ có tên tuổi
như: Thu Phương, Mỹ Tâm, Thu Minh, Cẩm Ly, Lam Trường, SiuBlack,
Phương Thanh… tất cả các ca sĩ đều tạo ra những lối trình diễn lôi cuốn
với các bản “Hit” - bài hát gắn liền với tên tuổi ca sĩ được nhiều người yêu
thích, mang đậm phong cách nhạc nhẹ.
Từ đầu những năm 2000, nhạc nhẹ xuất hiện ồ ạt, xu hướng thương
mại hóa, nền kinh tế thị trường đã kích thích nhiều mặt trong đời sống xã
hội. Nhiều ca khúc nhạc nhẹ giai đoạn này đã tạo nên những nét riêng, đặc
biệt là những ca khúc có chất liệu dân ca của lớp nhạc sĩ trẻ giai đoạn gần
đây như: Ơi! Quê tôi, À í a (Lê Minh Sơn) được ca sĩ Thanh Lam thể hiện
“phiêu” và “cháy” hết mình trên sân khấu; ca khúc Bà tôi (Nguyễn Vĩnh
Tiến) được ca sĩ Ngọc Khuê tạo nên một phong cách mới lạ bằng giọng giả
thanh với cách nhả chữ điệu đà, cùng với đó là phong cách biểu diễn rất
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mới và điệu đà uyển chuyển, lúng liếng trong ánh mắt; Về ăn cơm (Sa
Huỳnh) ca sĩ Thảo Trang; Giấc mơ trưa (Giáng Son) không chỉ được ca sĩ
Khánh Linh hát với chát giọng trong trẻo của mình, mà còn thể hiện phong
cách biểu diễn rất trẻ trung, tươi tắn trên sân khấu...
Các ca khúc nhạc nhẹ mang âm hưởng dân ca rất đa dạng về phong
cách, do các nhạc sĩ đã sử dụng chất liệu dân ca của nhiều vùng miền khác
nhau. Khi sáng tác, các nhạc sĩ đã sử dụng những âm hình tiết tấu hay chất
liệu của thể loại dân ca nào đó để tạo nên âm hưởng đặc trưng cho ca khúc.
Có thể điểm qua một số những ca khúc nhạc nhẹ có chất liệu dân ca như:
Ngọn lửa cao nguyên (Trần Tiến) có chất liệu dân ca Tây Nguyên; Những
cô gái Quan họ (Phó Đức Phương) có chất liệu Chèo và dân ca Quan họ,
hàng loạt ca khúc mang âm hưởng dân ca vùng Tây Nguyên của nhạc sĩ
Nguyễn Cường (Ly cà phê ban Mê, Ơi M’đrak, Hơ rê lên rẫy…). Những ca
khúc mang âm hưởng dân ca của các nhạc sĩ Việt Nam đã góp phần phong
phú cho nền âm nhạc nước nhà trong giai đoạn mới và đi kèm theo đó là
những lối trình diễn kết hợp giữa hiện đại với dân gian mà gần đây, các
chương trình Game Show trên truyền hình đã cho thấy sự phát triển rực rỡ
của phong cách trình diễn, sự dàn dựng độc đáo đầy sáng tạo của ca sĩ,
nghệ sĩ…; trong đó, có lối trình diễn hiện đại kết hợp dân gian, đưa nhạc
nhẹ gần đến hơn với bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam.
Như vậy, có thể thấy rằng, sự hình thành lối trình diễn phong cách
nhạc nhẹ là một tất yếu của lịch sử xã hội và lịch sử âm nhạc thế giới cũng
như Việt Nam. Tuy nhiên, con đường để hình thành bền vững một nền nhạc
nhẹ của nước nhà trong tương lai, chắc chắn, còn đòi hỏi sự tâm huyết của
nhiều thế hệ ca sĩ, văn nghệ sĩ cũng như sự quan tâm hưởng ứng của đông
đảo công chúng yêu âm nhạc và trên hết là một định hướng của các cấp cho
nhạc nhẹ nói chung và phong cách trình diễn nhạc nhẹ nói riêng. Với sức
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mạnh toàn diện đó, nhạc nhẹ mới thực sự trở thành một loại hình âm nhạc với
hương sắc tươi thắm, trong vườn hoa trăm sắc của nền âm nhạc nước Nhà.
Trình diễn phong cách nhạc nhẹ là vấn đề nghiên cứu hiện còn khá
mới mẻ. Bởi vậy, bằng con đường tiếp cận đi từ bối cảnh xã hội (tác
nhân), đến thực tiễn (khuynh hướng). Có thể nói, tổng quan về con
đường hình thành và phát triển kỹ năng trình diễn nhạc nhẹ tuy chưa hết
được toàn bộ vấn đề, nhưng cũng đã thể hiện được một số điểm nhấn cơ
bản về con đường hình thành của kỹ năng trình diễn nhạc nhẹ trên thế giới
và Việt Nam.
1.3. Kỹ năng trình diễn ca khúc nhạc nhẹ và vai trò của nghệ thuật
trình diễn ca khúc nhạc nhẹ
1.3.1. Trong hát nhạc nhẹ
Trình diễn nhạc nhẹ là loại hình được thể hiện thông qua sự thăng
hoa và sáng tạo của người ca sĩ tạo thành phong cách riêng, những nội
dung tư tưởng cao đẹp, vẻ đẹp nội tâm hay những vấn đề thời sự diễn ra
trong đời sống đều được người ca sĩ thể hiện bằng giọng hát và hành động
sân khấu của mình. Bên cạnh tài năng của bản thân thì với kỹ năng trình
diễn được rèn luyện, người ca sĩ đã làm cho tác phẩm trở thành bất hủ, gắn
liền với tên tuổi của mình.
Tuy nhiên, để trở thành một ca sĩ hát nhạc nhẹ chuyên nghiệp, người
ca sĩ cần phải được đào tạo bài bản, nắm vững các kỹ thuật thanh nhạc,
cùng với sự hiểu biết về tâm lý sân khấu và có kỹ năng trình diễn của nhạc
nhẹ, đây là cơ sở để người nghệ sĩ toả sáng, thăng hoa, mang đến cho khán
giả những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao bằng sự thăng hoa và
sáng tạo của riêng mình. Điều đó cho thấy, trình diễn nhạc nhẹ ngoài yếu tố
kỹ thuật Thanh nhạc, còn bao gồm yếu tố như: kỹ năng hành động sân
khấu, tâm lý biểu diễn sân khấu cũng như sự hiểu biết về phong cách mình

29

theo đuổi, về nội dung tư tưởng, về đối tượng mà mình đang trình diễn và
tư duy âm nhạc để thể hiện tác phẩm đạt hiệu quả thành công nhất. Như
vậy, kỹ năng trình diễn không chỉ được hiểu một cách đơn thuần là những
kỹ năng trên sân khấu mà chúng bao gồm: các kỹ thuật thanh nhạc, tâm lý
biểu diễn, tư duy về nhạc nhẹ, phong cách biểu diễn…
Như vậy, để trình diễn tốt một tác phẩm nhạc nhẹ, yếu tố đầu tiên
người ca sĩ phải có một giọng hát đúng phong cách nhạc nhẹ, có các kỹ
thuật thanh nhạc tốt, bởi phải có giọng hát nội lực, quãng giọng đẹp và kỹ
thuật tốt thì mới có thể thực hiện được ý đồ trình diễn của mình ở mỗi tác
phẩm. Tuy nhiên đối với nhạc nhẹ chuyên nghiệp, ngoài yếu tố trên thì còn
cần tới, đó là văn hoá trang phục và văn hoá giao lưu với khán giả, là yếu tố
để hoạt động trình diễn nhạc nhẹ chuyên nghiệp thêm sức thu hút.
Trình diễn trong phong cách nhạc nhẹ là yếu tố làm nên sắc màu
riêng của phong cách này trong nghệ thuật thanh nhạc, mà ở đó người ca sĩ
giúp khán giả cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong tác phẩm phong cách
Nhạc nhẹ một cách sâu sắc hơn, ngoài những kỹ thuật thanh nhạc, hoá
trang, phục trang, âm thanh, ánh sáng thì hoạt động trình diễn của người ca
sĩ trên sân khấu đã góp phần rất lớn vào sự thành công của người ca sĩ.
1.3.2. Trong dạy học hát nhạc nhẹ
Quá trình học hát phong cách nhạc nhẹ, học viên ngoài nắm bắt được
những kỹ thuật thanh nhạc cơ bản, còn phải được trang bị kỹ năng trình
diễn phong cách nhạc nhẹ khác nhau, trong quá trình giảng dạy GV hướng
dẫn học viên những bài tập lý thuyết, đồng thời cho các em thực hành,
trong quá trình luyện tập, học viên sẽ có được những động tác ngôn ngữ
hình thể sân khấu phù hợp với thể loại, tiết tấu, hình thức hát tác phẩm...
Tuy nhiên đối với những bài hát nhạc nhẹ kèm theo nhóm nhảy, thông
thường gặp những khó khăn cả về khách quan lẫn chủ quan như điều kiện
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cơ sở vật chất, phòng tập cho việc luyện tập với vũ đoàn cho học viên chưa
có, lịch làm việc của nhóm vũ đoàn không khớp với lịch lên lớp của học
viên nên không tập hợp đầy đủ thành viên cho tác phẩm trình diễn… Về
nguyên nhân chủ quan thường tập trung vào việc năng lực cá nhân học viên
thực hiện các động tác vũ đạo với vũ đoàn. Đối với những em có năng lực
thì thuận lợi trong việc luyện tập ăn khớp với vũ đoàn, còn đối với những
em hạn chế hơn, khi luyện tập thường gặp nhiều lúng túng, nhất là khi thực
hiện động tác trình diễn với âm nhạc và vũ đoàn, thường không khớp, nét
mặt căng thẳng. Tuy nhiên, xét về góc độ kỹ năng trình diễn của Thanh
nhạc, thì đó là những yêu cầu mang tính “khuôn lý” trong trình diễn, thì sự
hướng dẫn của GV là rất quan trọng, những kỹ năng trình diễn mang tính
minh họa đó học viên được luyện tập với GV theo các bước từ dễ đến khó, từ
cơ bản đến phức tạp và có sự tăng dần về cấp độ. Khi việc trình diễn đó kết hợp
hài hòa với âm nhạc và vũ đoàn không còn khoảng cách, những hoạt động đó
sẽ giúp các em có được sự tự tin khi trình bày tác phẩm đúng với sở trường của
mình và tự tin tỏa sáng trên sân khấu biểu diễn.
1.4. Hoạt động dạy học trình diễn ca khúc nhạc nhẹ cho học viên Trung
cấp Thanh nhạc tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân
1.4.1. Giới thiệu về Trường
Trường ĐHVH Nghệ thuật Quân đội nằm tại địa chỉ số 101 Nguyễn
Chí Thanh - Ba Đình - Hà Nội, là đơn vị thuộc Tổng cục chính trị - Bộ
quốc phòng Việt Nam, được thành lập vào ngày 23 tháng 9 năm 1955. Trải
qua hơn 60 xây dựng cống hiến và trưởng thành với các tên gọi khác nhau,
dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Trường ĐHVH Nghệ thuật Quân đội đều
khẳng định được vị thế của một trung tâm phát hiện, nuôi dưỡng, vun trồng
những tài năng nghệ thuật; đào tạo được nhiều thế hệ nghệ sĩ - chiến sĩ, góp
phần xứng đáng và sự nghiệp xây dựng đời sống văn hóa cho quân đội
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cũng như toàn xã hội. Quá trình xây dựng và trưởng thành của nhà trường
gắn liền với lịch sử phát triển của quân đội, của đất nước.
Dựa vào cuốn Trường Đại học VHNT Quân đội - 60 năm xây dựng
và trưởng thành do Nxb Quân đội Nhân dân phát hành năm 2015, chúng
tôi xin tóm tắt một số nét khái quát về nhà trường như sau:
Lớp học đầu tiên của nhà trường được mở tại số nhà 13 phố Cao Bá
Quát, Hà Nội, học viên là những cán bộ, chiến sĩ có năng khiếu, có tâm
huyết, có nhiều cống hiến trong lĩnh vực Văn hoá nghệ thuật trong toàn
quân và cả nước được tuyển chọn về đào tạo. Đây là cơ sở đầu tiên đặt nền
móng cho lịch sử hình thành, phát triển của Trường Nghệ thuật Quân đội Trường Cao đẳng, Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội sau này. Nhiều
người đã trở thành những nhạc sĩ nổi tiếng như Đỗ Nhuận, Đinh Quang
Hợp, Nguyễn Văn Thương, Tô Hải, Lương Ngọc Trác, Văn An, Doãn Nho,
Nguyễn Đức Toàn, Vũ Trọn Hối, Thuận Yến... Các ca sĩ: Trần Chất, Hồ
Mộ La, Lê Quang Hưng, Ngô Quốc Viễn. Các ca sĩ như: Ngọc Dậu, Quốc
Hương, Thanh Huyền, Tân Nhân… cũng được Bộ Văn Hoá gửi sang
trường học tập. Một số học viên đã được đi tham dự Festival thanh niên,
sinh viên thế giới tại Matxcơva.
Thực hiện nhiệm vụ đào tạo phục vụ kháng chiến chống Mỹ cứu
nước (1967-1975) đặt ra yêu cầu phải đào tạo bổ sung cán bộ, diễn viên
cho các đoàn nghệ thuật, cho phong trào văn nghệ quần chúng. Phương
châm đào tạo lúc này là học kết hợp với hành, vừa học vừa thực tế. Từ mái
trường này, hàng nghìn học viên đã rèn luyện, học tập để trở thành những
chiến sĩ trên mặt trận văn hóa nghệ thuật. Hàng trăm cán bộ, giảng viên đã
có mặt ở các chiến trường phục vụ bộ đội và nhân dân trong những năm
tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.
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Ngày 08 tháng 8 năm 1995, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định
hợp nhất trường Quân nhạc quân khu Thủ đô với trường Trung cấp nghệ
thuật Quân đội và nâng cấp thành trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật
Quân Đội.
Ngày 03 tháng 01 năm 2006, Nhà trường vinh dự được Thủ tướng
Chính phủ ra quyết định thành lập trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật
Quân Đội trên cơ sở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. “ngày
3/1/2006, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm ký quyết định thành lập Trường
Đại học VHNT Quân đội trên cơ sở Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ
thuật quân đội” [27; tr.112]. Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa lớn lao,
đánh dấu một mốc son mới trên chặng đường 51 năm xây dựng và trưởng
thành của Nhà trường. Từ đây, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân
Đội được xây dựng, phát triển toàn diện, vững chắc, đưa Nhà trường lên
tầm cao mới.
Hiện nay, tổ chức biên chế của Nhà trường gồm Ban giám hiệu, 5
phòng chức năng (Đào tạo, Chính trị, Khoa học quân sự, Tham mưu – hành
chính, Hậu cần – kỹ thuật), 12 khoa chuyên ngành (Thanh nhạc, Múa, Âm
nhạc, Nghệ thuật dân tộc và miền núi, Quân nhạc, Kiến thức nghệ thuật cơ
bản, Quản lý văn hóa, Sư phạm nhạc – Họa, Sân khấu điện ảnh và viết văn,
Khoa học xã hội và nhân văn, Văn hóa cơ bản, Quân sự - Thể chất). Nhà
trường hiện có 2 cơ sở, phía Bắc tại Thủ đô Hà Nội, phía Nam tại Thành
phố Hồ Chí Minh; 2 nhà hát thực nghiệm, 01 trung tâm huấn luyện và dã
ngoại (ở Hòa Lạc, Hà Nội) và 8 tiểu đoàn học viên. Tổng quân số biên chế
của Nhà trường gồm hơn 300 cán bộ, giảng viên. Số lượng học viên có gần
2000 em gồm các bậc trung cấp, cao đẳng, đại học (gồm các hệ quân sự,
dân sự, quốc tế).
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Với phương châm đào tạo những cái xã hội và quân đội đang cần,
Nhà trường đã có bước phát triển mạnh mẽ về quy mô ngành nghề, số
lượng học viên, sinh viên và cùng với đó là nâng cao chất lượng đội ngũ,
chất lượng giảng dạy. Nhà trường đã có 50 chuyên ngành đào tạo văn hóa
nghệ thuật từ trung cấp, cao đẳng tới đại học, đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo
lực lượng cán bộ, diễn viên cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của
quân đội và cả nước; đào tạo các giáo viên sư phạm- nhạc họa, cán bộ văn
hóa phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời
đào tạo cán bộ, diễn viên văn hóa nghệ thuật cho Quân đội nhân dân Lào và
Quân đội hoàng gia Campuchia anh em. Nhà trường trở thành địa chỉ tin
cậy thu hút ngày càng đông đảo thí sinh trong cả nước đăng ký dự thi.
Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội có đội ngũ cán bộ
giảng viên trẻ luôn đi đầu trong công tác đổi mới phương pháp đào tạo, ứng
dụng khoa học, công nghệ thông tin vào giảng dạy. Nhiều kinh nghiệm
trong thực hành và biểu diễn. Đặc biệt là đội ngũ giảng viên cộng tác là các
Giáo sư đầu ngành với nhiều kinh nghiệm. Cơ sở đào tạo của Nhà trường
tương đối khang trang với hệ thống phòng học, trang thiết bị giảng dạy hiện
đại và đồng bộ để phục vụ các chuyên ngành đào tạo. Hệ giáo trình, tài
liệu, băng đĩa hình, tiếng và các loại nhạc cụ hiện đại phục vụ giảng dạy đã
được đầu tư khá tốt...
Hình thức đào tạo của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
linh hoạt, phù hợp và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của quân đội và đất
nước,bao gồm các hệ đào tạo tập trung, đào tạo tại chức tại các quân khu,
quân đoàn, liên kết đào tạo với các trường nghệ thuật trong cả nước, đào
tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Nhà trường đặc biệt chú trọng thực
hành, tăng thời gian tự học, tự nghiên cứu nhằm phát huy tối đa tính tích
cực chủ động, sáng tạo của học viên; coi trọng sự kết hợp giáo dục đạo đức
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nghề nghiệp với đào tạo nghề, đào tạo học viên trở thành chiến sĩ - nghệ sĩ
xuất sắc. Ngoài ra, Nhà trường còn được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao
nhiệm vụ đào tạo và cấp chứng chỉ sư phạm các ngành văn hóa nghệ thuật
nhằm chuyển đổi nghề nghiệp cho học viên, đáp ứng nhu cầu thực tiễn
cuộc sống.
Những bước trưởng thành và thành tích đạt được trong công tác đào
tạo, huấn luyện của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đặc biệt
là sự trưởng thành về nhiều mặt của đội ngũ cán bộ - chỉ huy, giảng viên,
công nhân viên, chiến sĩ của nhà trường là nhân tố quan trọng cho sự phát
triển bền vững của nhà trường nói chung. Sự trưởng thành đó, đối với lĩnh
vực đào tạo Thanh nhạc nói riêng cũng đã được chứng minh một cách hết
sức thuyết phục bằng sự hình thành và phát triển hệ thống đào tạo Thanh
nhạc chuyên nghiệp với ba dòng riêng biệt là Thính phòng, Dân gian và
Nhạc nhẹ trên cơ sở khoa học của nghệ thuật thanh nhạc tiên tiến kết hợp
với nghệ thuật thanh nhạc dân tộc và luôn cập nhật không ngừng bởi sự
phát triển của các trào lưu âm nhạc mới gia nhập vào Việt Nam.
1.4.2. Khoa Thanh nhạc
Với truyền thống hơn 60 năm của Trường Đại học Văn hóa Nghệ
thuật Quân đội, Khoa Thanh nhạc là khoa có bề nổi nhất Trường Đại học
Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, luôn tiên phong trong các phong trào thi đua
của nhà trường, Tổng cục chính trị, Cục nhà trường trong quân đội. Khoa
được ví như cánh chim đầu đàn, viết nên những trang sử vẻ vang trong sự
phát triển của nhà trường, là nguồn diễn viên chính trong các đoàn nghệ
thuật quân đội - nơi chắp cách cho những ước mơ, đào tạo những ca sĩ,
nghệ sĩ xuất sắc hàng đầu trong quân đội và toàn quốc, trong các cuộc thi
nghệ thuật chuyên nghiệp trong nước và quốc tế.
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Về đội ngũ, đến nay, khoa Thanh nhạc có 20 giảng viên, bao gồm 17
giảng viên trong biên chế và 03 giảng viên diện hợp đồng bảo hiểm. Hầu
hết các giảng viên tại Khoa Thanh nhạc đều được đào tạo một cách bài bản
chuyên nghiệp ở nước ngoài và tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
nên có thể đáp ứng được yêu cầu trong giảng dạy cũng như trong hoạt động
biểu diễn. Hiện nay, các giảng viên khoa Thanh nhạc không chỉ có bằng tốt
nghiệp Đại học mà đa số đã có trình độ sau Đại học, theo đó có 01 giảng
viên có trình độ Tiến sĩ; 09 giảng có trình độ Thạc sĩ, với 4 giảng viên đạt
danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú; nhiều giảng viên hiện đang theo học Sau đại học
tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành hàng đầu của Việt Nam. Hàng năm
Khoa còn nhận được sự hỗ trợ giảng dạy của các thầy, các nhà giáo, các
nghệ sĩ lớn đã nghỉ hưu; sự hỗ trợ của một số giảng viên thỉnh giảng, trong
đó có một số giảng viên nổi tiếng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt
Nam như GS.NSND Nguyễn Trung Kiên, NSND Quang Thọ. Từ khi
Trường lên Đại học, đội ngũ giảng viên Thanh nhạc không ngừng tăng lên
về số lượng mà cả về chất lượng. Bên cạnh các giảng viên có bề dày kinh
nghiệm là đội ngũ các giảng viên trẻ, năng động, nhiệt tình, yêu nghề.
Mặc dù những năm gần đây đội ngũ giảng dạy Thanh nhạc chưa nhiều về
số lượng nhưng đã có nhiều giảng viên có uy tín và có tiếng như Thạc sỹ
-NSUT Dương Minh Đức, Thạc sĩ - NSUT Vũ Kim Phúc, Thạc sĩ NSUT
Rochamfiang, Thạc sĩ - NSUT Hà Thủy, Tiến sĩ Phạm Văn Giáp, Thạc sĩ
- NSUT Hà Phạm Thăng Long, Thạc sĩ - NSUT Hồng Hạnh, Thạc sĩ Vũ
Huy Hoàng.
Các giảng viên của khoa Thanh nhạc không chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ
dạy học mà còn là lực lượng nòng cốt, dàn dựng cho sinh viên và trực tiếp
tham gia vào các chương trình biểu diễn nghệ thuật của Nhà trường, của
Tổng cục chính trị… và đã đạt được rất nhiều giải thưởng trong các cuộc
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thi trong nước và Quốc tế. Có thể kể đến như: Giảng viên Rơchăm Fiang
với giải nhất năm 90 thi âm nhạc quốc tế tại Bình Nhưỡng, giải nhất thi âm
nhạc cổ điển Asian (1996); giảng viên Ngô Hương Diệu với giải nhất thính
phòng - Festival quốc tế tại Romania (2014); giảng viên Lê Xuân Hảo với
giải nhất dòng nhạc thính phòng Sao Mai (2009); giảng viên Nguyễn Thị
Hồng Hạnh với 3 Huy chương vàng toàn quân (2002, 2003, 2008)…
Nhà trường đào tạo ngành Thanh nhạc ở các trình độ là Trung cấp 4
năm, Cao đẳng 2 năm và Đại học 4 năm. Bên cạnh việc đào tạo theo mục
tiêu đào tạo chung của cả nước là hát thính phòng cổ điển và hát ca khúc thì
ngay từ những năm 2005, mục tiêu đào tạo Thanh nhạc của trường Đại học
VHNT Quân đội đã có bước đột phá khi tiên phong phân làm ba dòng và
biên chế thành 3 tổ bộ môn là: Thính phòng - cổ điển, dân gian và nhạc
nhẹ nhằm đào tạo chuyên sâu cả hệ trung cấp, cao đẳng và đại học. Cả
ba dòng đều được đào tạo ngay ở các bậc Trung cấp và Cao đẳng.
Đến nay, khoa Thanh nhạc đã đào tạo được 37 khóa Trung cấp
Thanh nhạc (cả dân sự và quân nhân), 12 khóa Cao đẳng hệ Quân nhân;
đặc biệt khoa đã đào tạo được 08 khóa Đại học Thanh nhạc; 08 khóa liên
thông Đại học.
Các thế hệ học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp và đang theo học đều
được đào tạo bài bản, có trình độ và năng lực. Nhiều sinh viên đã đạt được
thành tích cao trong các cuộc thi âm nhạc lớn, có thể kế đến một số sinh
viên tiêu biểu của dòng nhạc nhẹ như: Hồ Quỳnh Hương, KaSim Hoàng
Vũ, Minh Chuyên, Hoàng Nghiệp, Hoàng Quyên...
Trong thời gian gần đây, thành tích về biểu diễn nhạc nhẹ của học
sinh, sinh viên của khoa càng nổi bật hơn, được cả nước biết đến như:
Hoàng Hồng Ngọc (lớp đại học 6) giải nhất dòng nhạc nhẹ Sao Mai (2015).
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Trần Thị Bích Ngọc (lớp đại học 6) với thành tích giải nhì dòng nhạc thính
phòng Sao Mai (2015), giải nhất tiếng hát Việt Trung (2016). Nguyễn Thị
Hồng Duyên (lớp đại học 6) với thành tích giải nhì Sao Mai dòng nhạc dân
gian (2015)…
1.4.3. Đặc điểm học viên hệ Trung cấp Thanh nhạc (dòng nhạc nhẹ)
Học viên trung cấp thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật
Quân đội chủ yếu đã tốt nghiệp phổ thông và đến từ mọi miền đất nước.
Học viên được tuyển chọn khắt khe từ đầu vào ở lứa tuổi nữ từ 16 đến 22
và nam từ 17 đến 23. Ở lứa tuổi này các em đã có sự phát triển đầy đủ về
thể chất, giọng hát đã có sự ổn định, đây những điều kiện thuận lợi để các
em học tốt thanh nhạc. Mặt khác, đối với lứa tuổi này, sự tự ý thức đã phát
triển cao, học viên có khả năng tự đánh giá bản thân để chủ động điều
chỉnh bản thân cho phù hợp. Trong đào tạo thanh nhạc, sự tự ý thức của
người học cũng giữ vai trò hết sức quan trọng quyết định kết quả học tập.
Môn thanh nhạc là một bộ môn đòi hỏi thực hành nhiều, vì vậy ngoài giờ
học trên lớp thì các học viên phải tự học ở nhà (vỡ bài thanh nhạc trước khi
đến lớp) mới đáp ứng được những tiêu chí của môn học. Do đó, các giảng
viên cần phải nắm bắt được đặc điểm tâm lý của học viên nhằm hoàn thiện,
điều chỉnh và đưa ra các phương pháp giảng dạy phù hợp đối với từng cá
nhân học viên trong quá trình giảng dạy.
Trước khi thi tuyển, các em đều đã theo học ôn thi ở các tỉnh, một số
theo học giảng viên của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Vì
vậy, những học viên thi đỗ đầu vào hệ trung cấp nhìn chung đều có chất
giọng tốt, trong đó một số em có năng khiếu hát nhạc nhẹ. Do được ôn thi
trước đó nên ngoài nắm bắt được những kỹ thuật cơ bản về thanh nhạc,
nhiều em đã được trang bị kỹ năng trình diễn. Tuy nhiên, do được học ở
nhiều nơi khác nhau nên mặt bằng về kỹ thuật hát và kỹ năng trình diễn
không có sự đồng đều. Những học viên ở các thành phố lớn hoặc luyện thi
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ở những trung tâm uy tín có chiều hướng chuyên nghiệp hơn học viên ở các
tỉnh, các miền quê...
Các khóa học gần đây, khoa thanh nhạc thường tuyển được những
học viên hát nhạc nhẹ ở các loại giọng khác nhau. Với nữ gồm có giọng
Soprano (nữ cao), Mezzo (nữ trung), Alto (nữ trầm). Với nam gồm có
giọng Tenor (nam cao), Baritone (nam trung) và Bass (nam trầm). Trong
tất cả các loại giọng thì học viên có giọng nam trầm ít nhất, thường là mỗi
khóa mới tuyển được một, hai em có chất giọng này.
Nữ Soprano có giọng hát cao nhất, có thể hát bằng giọng chuyển
(giọng đầu) nên có thể hát được những ca khúc nhạc nhẹ có âm vực cao
như: Họa mi hót trong mưa (Dương Thụ), Dệt tầm gai (Ngọc Đại)...
Với giọng Mezzo phù hợp với các ca khúc ở âm vực trung, nên ngay
từ khi thi tuyển đầu vào, dạng bài này thường được các em lựa chọn để dự
thi như Phố biển (Thanh Tùng), Chia tay hoàng hôn (Thuận Yến)… Trong
quá trình học, khi hát ca khúc có âm vực trung, các em đã phát huy được
thế mạnh của mình.
Nữ giọng Alto có ưu điểm mạnh mẽ, chất giọng dày, có thể hát các
ca khúc ở âm vực trầm rất hiệu quả, như ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công
Sơn: Biển nhớ, Nắng thủy tinh, Hoa xuân ca...
Với giọng nam cao, thường có âm vực khoảng 2 quãng tám, các học
viên có giọng hát này rất dễ lựa chọn ca khúc nhạc nhẹ do số lượng bài khá
nhiều. Tuy nhiên, các em vẫn tỏ ra ngại thử sức với những ca khúc có
phong cách mới hiện nay. Một số ca khúc nhạc nhẹ phù hợp với giọng nam
cao có thể kể đến như: Để nhớ một thời ta đã yêu (Thái Thịnh), Nơi tình
yêu bắt đầu (Tiến Minh)...
Với giọng Baritone, các dạng bài được lựa chọn là các ca khúc có âm
vực trung như: Đêm thấy ta là thác đổ, Tuổi đá buồn, Dấu chân địa đàng,
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Biển nhớ (Trịnh Công Sơn); Vì đó là em (Diệu Hương); Tạm biệt chim én);
(Trần Tiến)...
Với giọng Bass, chất giọng trầm và rất dày nên khi hát nhạc nhẹ ít
khi các em thể hiện solo mà thường tham gia hát bè cho nhóm tam ca, tứ
ca... Có thể chọn các bài như Đoản khúc thu Hà Nội (Phú Quang); Xin mặt
trời ngủ yên, Một cõi đi về, Phôi pha (Trịnh Công Sơn); Hương xưa (Cung
Tiến); Gửi người em gái (Đoàn Chuẩn)...
Về trình diễn nhạc nhẹ, nhìn chung các em có khả năng thể hiện
mình trên sân khấu. Đa số học viên theo học ca khúc nhạc nhẹ là do niềm
đam mê nên trước khi thi tuyển vào trường, các em thường tự tìm hiểu
phong cách biểu diễn ở các nguồn tư liệu khác nhau như: học phong cách
biểu diễn của các ca sĩ nổi tiếng trên Internet, từ băng đĩa được đã được
phát hành, từ các cuộc thi trên đài truyền hình trong giai đoạn gần đây... Vì
vậy, khả năng trình diễn của học viên mang tính tự phát, chưa có quy mô
tổng thể và đồng bộ. Xuất phát từ đầu vào không đồng đều đó, nên đối với
những bài hát Nhạc nhẹ kèm theo nhóm nhảy, nhiều học viên tỏ ra lúng
túng khi thực hiện các động tác vũ đạo với vũ đoàn. Đối với những em có
năng lực và được luyện thi từ những trung tâm lớn thì thuận lợi trong việc
luyện tập ăn khớp với vũ đoàn, còn đối với những em hạn chế hơn, khi
luyện tập thường gặp nhiều lúng túng, nhất là khi thực hiện động tác trình
diễn, nét mặt thường căng thẳng và không khớp với cả nhóm.
1.4.4. Chương trình môn Thanh nhạc (dòng nhạc nhẹ)
Chương trình môn Thanh nhạc hệ Trung cấp Thanh nhạc của Trường
Đại học VHNT Quân đội được xây dựng là 4 năm, mỗi năm 2 kỳ, mỗi kỳ là
30 tiết, phân bổ đều cho mỗi tuần 2 tiết và được thực hành trên lớp với
phương thức 1 thầy và 1 trò.
Năm thứ nhất
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Học viên theo dòng ca khúc nhạc nhẹ ở năm thứ nhất phải thực hiện
những yêu cầu chung về kỹ thuật cơ bản của thanh nhạc như: cách lấy hơi
và xử lý hơi thở, cách mở khẩu hình đúng và đẹp, cách giải phóng và làm
chủ cơ thể, cách phát âm nguyên âm tiếng Việt a, e, i, o, u, rèn luyện các
kỹ thuật cơ bản như legato, staccato qua luyện thanh và thực hành ca khúc...
Chương trình năm thứ nhất có kiểm tra chất lượng giữa kỳ gồm 1 bài
luyện thanh (vocalise), 1 bài hát Việt Nam hoặc nước ngoài; thi học kỳ I và
II GV sẽ linh hoạt lựa chọn ca khúc nhạc nhẹ ở các phong cách khác nhau,
gồm 1 bài luyện thanh (vocalise) theo phong cách nhạc nhẹ; 1 ca khúc nhạc
nhẹ nước ngoài theo phong cách pop, ballat…, 1 ca khúc Việt Nam theo
phong cách pop, ballat… Các ca khúc nhạc nhẹ ở năm thứ nhất không đòi
hỏi cao về kỹ thuật thanh nhạc. Việc lựa chọn bài phải phù hợp với chất
giọng của học viên.
Năm thứ hai
Tiếp tục rèn luyện phát triển kỹ thuật cơ bản như hát legato và
staccato, marccato, hát luyến…; luyện các âm khu của giọng tự nhiên và
giọng chuyển để đều màu sắc giữa các âm khu, mở rộng quãng giọng,
thống nhất vị trí âm thanh. Mục tiêu chính của năm thứ hai đối với học viên
Thanh nhạc cũng trên cơ sở của năm thứ nhất mà phát triển lên dần vì thế
các tác phẩm yêu cầu của năm thứ hai cũng tăng dần lên về độ khó. Cuối
năm thứ hai bắt đầu làm quen với hát nhanh.
Năm thứ 2 học viên trung cấp thanh nhạc phải học từ 10 đến 12 bài,
bao gồm: 4 bài luyện thanh (vocalise); 4 bài ca khúc nước ngoài, 4 bài ca
khúc Việt Nam. Kiểm tra chất lượng giữa kỳ: 1 bài luyện thanh, 1 bài ca
khúc (nước ngoài hoặc Việt Nam); thi hết học kỳ I và II bao gồm: 4 bài
luyện thanh theo phong cách nhạc nhẹ; 4 ca khúc nước ngoài theo phong
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cách Pop, Ballad, Rock, Jazz…; 4 ca khúc Việt Nam phong cách Pop,
Ballad, Rock, Jazz... có mức độ khó hơn năm thứ nhất.
Năm thứ ba
Là năm mà học viên đã nắm được chủ yếu khái niệm về kỹ thuật cơ
bản, vì thế mục tiêu của chương trình đặt ra cho học viên phải đạt được
những kỹ thuật khó hơn, nhằm trình bày tác phẩm tinh tế hơn. Tiếp tục mở
rộng âm vực của giọng ở những âm khu thấp, âm khu cao một cách nhuần
nhuyễn, phát triển sự linh hoạt của giọng với các kỹ thuật legato, staccato,
hát nhanh nhiều nốt... Song song với kỹ thuật cơ bản, ở năm học này,
chương trình cũng đặt ra mục tiêu làm quen với thực hành biểu diễn đáp
ứng học đi đôi với hành, tiếp cận thực tế sân khấu.
Chương trình của năm thứ ba gồm từ 10 đến 12 tác phẩm: 4 bài
luyện thanh (vocalise), 4 bài ca khúc nước ngoài (với các phong cách Pop,
Ballad, Rock, Jazz...), 4 bài ca khúc Việt Nam (với các phong cách Pop,
Ballad, Rock, Jazz... khác). Kiểm tra chất lượng giữa kỳ: 2 tác phẩm, có thể
hát ca khúc nhạc nhẹ với keyboard hoặc dàn nhạc. Thi học kỳ I và II gồm:
1 bài luyện thanh theo phong cách nhạc nhẹ, 1 ca khúc nước ngoài với các
phong cách Pop, Ballad, Rock, Jazz...; 2 ca khúc Việt Nam có phong cách
Pop, Ballad, Rock, Jazz....
Năm thứ tư
Là năm cuối của hệ Trung cấp nên mục đích yêu cầu đối với học
viên rất cao. Tiếp tục rèn luyện kỹ thuật cơ bản, nắm chắc kỹ thuật hơi thở,
cộng minh, hoàn thiện âm vực và sự linh hoạt của giọng hát. Ứng dụng chủ
động thực hành ca khúc có tính nhạc cảm cao, thể hiện được cá tính và
phong cách biểu diễn. Học viên theo các dòng nhạc khác nhau được giảng
viên lựa chọn bài thích hợp với giọng của mình, phát huy tối đa khả năng
đã được học vào chương trình tốt nghiệp.
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Chương trình của năm thứ tư gồm 11 tác phẩm. Căn cứ vào chương
trình dạy học năm thứ tư, GV lựa chọn ca khúc nhạc nhẹ khó hơn năm thứ
ba, nhưng đảm bảo phù hợp với chất giọng và khả năng của từng học viên.
Giữa học kỳ I, học viên thực hành biểu diễn 1 ca khúc nhạc nhẹ với nhạc
beat theo dòng nhạc mình chọn hoặc hát với band nhạc; cuối kỳ I thi một
bài vocalise theo phong cách nhạc nhẹ, 2 ca khúc nhạc nhẹ nước ngoài, 1
ca khúc nhạc nhẹ Việt Nam. Học kỳ 2 học viên chuẩn bị cho chương trình
thi tốt nghiệp, được chia làm hai phần: phần 1 là kỹ thuật cơ bản gồm 5 tác
phẩm: 3 ca khúc nước ngoài theo phong cách nhạc nhẹ, 2 ca khúc Việt
Nam theo phong cách nhạc nhẹ; phần 2 gồm 3 ca khúc nhạc nhẹ hát với
band nhạc.
Như vậy, nội dung chương trình môn Thanh nhạc hệ Trung cấp của
Trường Đại học VHNT Quân đội được xây dựng khá chặt chẽ, cụ thể, đòi
hỏi tính chuyên nghiệp cao với người học. Để dạy học ca khúc nhạc nhẹ,
GV phải căn cứ vào chương trình khung với những yêu cầu chung về kỹ
thuật và số lượng bài để lựa chọn ca khúc với các phong cách âm nhạc khác
nhau, đảm bảo sự dạng và phong phú cho học viên trong quá trình học tập.
1.4.5. Thực trạng dạy học trình diễn ca khúc nhạc nhẹ
1.4.5.1. Tình hình dạy của giảng viên
Trong dạy học thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật
Quân đội, phương pháp dạy học Thanh nhạc cho dòng nhạc nhẹ được các
giảng viên vận dụng chủ yếu kỹ thuật hát ở khoảng vang tự nhiên với giọng
ngực, hơi thở ngực. Bên cạnh đó có kết hợp một số kỹ thuật hát Bel canto
của thanh nhạc châu Âu để luyện các kỹ thuật cơ bản về hơi thở, legato,
staccato, mở rộng âm vực..., để sử dụng cho những câu hát chuyển giọng
và pha giọng khi lên cao. Riêng kỹ thuật cộng minh và vị trí âm thanh chủ
yếu theo cách hát nhạc nhẹ, tạo khoảng vang ở ngực.
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Giảng viên Thanh nhạc của Trường Đại học VHNT Quân đội là
những người có năng lực chuyên môn tốt và có nhiều thành công trong
giảng dạy. Đối với lĩnh vực hát thính phòng thì có rất nhiều giảng viên có
kinh nghiệm và kỹ thuật hát Bel canto có nền tảng sư phạm khá lâu đời,
được nhiều nhà nghiên cứu cũng như nhà sư phạm trong và ngoài nước
quan tâm đúc kết nên giảng dạy lĩnh vực hát thính phòng khá luận lợi. Còn
lĩnh vực hát nhạc nhẹ có thể nói trong biểu diễn thì rất quen thuộc nhưng
trong dạy học chuyên nghiệp là khá mới mẻ, GV nhiều khi phải tự mày mò
tìm hiểu về các kỹ thuật hát cho đến cách thức trình diễn để làm sao đạt cho
HV đạt hiệu quả. GV tự tìm các video của các ca sĩ nhạc nhẹ nước ngoài và
trong nước, tự nghe, trao đổi trong tổ bộ môn để rút ra những bài học kinh
nghiệm vì sao ca sĩ hát thành công, từ đó, áp dụng vào giảng dạy. Chính vì
không có nền tảng về sư phạm như vậy nên các vấn đề kỹ thuật hát nhạc
nhẹ nhiều khi GV tự áp dụng một cách cảm tính, ngay trong tổ bộ môn
cũng có khi không thống nhất được với nhau, tạo nên sự tranh cãi. Tuy vậy,
việc tranh cãi cũng là một sự tích cực để rồi cuối cùng tìm ra được các
phương pháp dạy học phù hợp cho HV. Các vấn đề về khoảng vang, mở
rộng âm khu, pha giọng, cách thức hát các thể loại sao cho ra màu sắc của
nhạc Rock, Pop hay Jazz… là những vấn đề còn rất nhiều bàn cãi. Nhạc
nhẹ có đặc điểm luôn tạo ra cái mới, cái sáng tạo nên là cơ sở để các GV
phát huy quan điểm cá nhân của bản thân, miễn sao HV do họ dạy đạt được
hiện quả khi trình diễn bài hát.
Trong quá trình hướng dẫn HV trình diễn, GV hướng dẫn cả những
bài tập lý thuyết, đồng thời cho các em thực hành những động tác ngôn ngữ
hình thể sân khấu phù hợp với thể loại, tiết tấu, hình thức hát tác phẩm...
Tuy nhiên, đối với những bài hát nhạc nhẹ kèm theo nhóm nhảy, thông
thường gặp những khó khăn cả về khách quan lẫn chủ quan như điều kiện

44

cơ sở vật chất, phòng tập cho việc luyện tập với vũ đoàn cho học viên chưa
có, lịch làm việc của nhóm vũ đoàn không khớp với lịch lên lớp của học
viên nên không tập hợp đầy đủ thành viên cho tác phẩm trình diễn… Về
nguyên nhân chủ quan thường tập trung vào việc năng lực cá nhân học
viên. Tuy nhiên, xét về góc độ kỹ năng trình diễn của Thanh nhạc, thì đó là
những yêu cầu mang tính “khuôn lý” trong trình diễn, thì sự hướng dẫn của
GV là rất quan trọng, những kỹ năng trình diễn mang tính minh họa đó học
viên được luyện tập với GV theo các bước từ dễ đến khó, từ cơ bản đến
phức tạp và có sự tăng dần về cấp độ. Khi việc trình diễn đó kết hợp hài
hòa với âm nhạc và vũ đoàn không còn khoảng cách, những hoạt động đó
sẽ giúp các em có được sự tự tin khi trình bày tác phẩm đúng với sở trường
của mình và tự tin tỏa sáng trên sân khấu biểu diễn.
Trường Đại học VHNT Quân đội rất quan tâm đến chất lượng đào
tạo, với mục tiêu “đào tạo cái gì mà xã hội cần” nên nhà trường đã dành
riêng một Nhà hát thực hành biểu diễn để cho HV được học trình diễn
ngay trong khuôn viên của trường. Giờ lên lớp, GV có thể dạy HV học
trình diễn trong Nhà hát, chỉ cần đăng ký sao cho phù hợp về thời gian
và kế hoạch dạy học. Điều này rất quan trọng đối với học trình diễn nhạc
nhẹ, HV không phải tự ra ngoài tìm những nơi để tự thực hành biểu diễn
như trước đây.
1.4.5.2. Tình hình học của học viên
Nhìn chung, hầu hết các học viên có tinh thần tự giác cao trong học
tập và rèn luyện. Đa phần học viên chăm chỉ học, say mê với nghề, cả khi
trên giảng đường cũng như trong thực tế đi biểu diễn. Nhiều HV được
tuyển vào dòng hát nhạc nhẹ có năng khiếu bẩm sinh như: giọng hát có tố
chất nhạc nhẹ, có năng khiếu trình diễn. Trong quá trình học tập, học viên ý
thức được nghề nghiệp sau này của mình không chỉ đáp ứng nhiệm vụ của

45

người nghệ sĩ-chiến sĩ mà nghề nghiệp của họ sau này còn giúp họ nhiều
trong cuộc sống. Trong thời đại nhạc nhẹ là một xu thế được ưa chuộng,
nhiều ca sĩ sống tốt bằng nghề ca hát nên chỉ có con đường rèn luyện thật
tốt mới có thể đáp ứng được yêu cầu của xã hội và mục tiêu của cá nhân
người học. HV nào không chăm chỉ, giọng hát không phát triển, năng lực
biểu diễn kém chắc chắn sẽ bị đào thải. Do đó, hầu như các HV đều rất
nhiệt huyết, trăn trở trong học tập, sáng tạo, luôn tìm ra các cách hát cũng
như các ý tưởng trình diễn mới để trao đổi với GV. Tính sáng tạo là một yếu
tố quan trọng trong học trình diễn nhạc nhẹ. Nhiều khi, HV trình bày ý
tưởng và thực hiện ý tưởng thể hiện tác phẩm của mình còn GV đóng vai trò
như một người cố vấn, tư vấn cho HV. Nếu HV học trình diễn mà ý tưởng
lại hoàn toàn do GV áp đặt thì sẽ dễ bị gượng ép. Vì thế, phương pháp dạy
cũng như học trình diễn nhạc nhẹ chủ yếu là gợi ý để HV tự sáng tạo.
Lĩnh vực hát nhạc nhẹ tuy chưa đào tạo bài bản như đào tạo hát thính
phòng nhưng HV Khoa Thanh nhạc đã có khá nhiều thành tích nổi trội,
được ghi nhận trong giới chuyên nghiệp qua các cuộc thi lớn. Những giải
thưởng mà các em đạt được như chúng tôi đã nêu ở phần trên đã nói lên kết
quả học tập thanh nhạc của học viên.
Bên cạnh những ưu điểm, học viên còn bộc lộ một số nhược điểm.
Như trên đã nêu, khả năng thanh nhạc của học viên là không đồng đều,
bên cạnh một số em đạt kết quả tốt trong học tập thì cũng còn một số em
chỉ ở dạng trung bình khá, nói cách khác là mờ nhạt, khó có thể trụ được
trên sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp. Một số HV biểu diễn tốt ham ra
ngoài kiếm được tiền nên có sự xao nhãng việc học tập. Nhất là với những
HV chưa vững kỹ thuật, chưa rõ phong cách sở trường mà đi biểu diễn
nhiều, hát nhiều loại nhạc thị trường, hát theo kiểu gào to làm hỏng kỹ thuật
cơ bản đang được hình thành hoặc bị ảnh hưởng thị hiếu thẩm mỹ tầm
thường ở ngoài xã hội dẫn đến phong cách trình diễn thiếu độ sâu, độ tinh tế.
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Nhìn chung, đào tạo thanh nhạc dòng nhạc nhẹ là một lĩnh vực khá
mới nước ta, còn có nhiều khó khăn song các GV và HV của Trường Đại
học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã có rất nhiều cố gắng, sự tâm huyết
đã được đền đáp bằng nhiều thành tích trong thực tiễn. Tuy nhiên, nhà
trường và khoa Thanh nhạc cũng đang đứng trước những đòi hỏi, những
yêu cầu mới về chất lượng để đáp ứng yêu cầu của xã hội.
Đánh giá thực trạng:
Như vậy, việc dạy ca khúc nhạc nhẹ cho HV trung cấp thanh nhạc
tại trường Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội khá đảm bảo về
chuyên môn, luôn có sự cập nhật các phong cách âm nhạc, đáp ứng nhu
cầu cần thiết cho xã hội. Riêng nội dung dạy học trình diễn ca khúc nhạc
nhẹ, HV thường phải tự mày mò tự học bằng các nguồn tư liệu trên mạng
internet và GV hướng dẫn cho các em bằng kinh nghiệm của mình. Điều
đó là do nhà trường chưa trú trọng tới việc đưa nội dung này vào chương
trình giảng dạy, là một điều khiếm khuyết trong đào tạo ca khúc nhạc nhẹ
trong giai đoạn hiện nay.
Tiểu kết
Trên cơ sở mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đã đề ra, chương 1 của
luận văn đã tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận của
đề tài, đó là:
Làm rõ một số vấn đề lý luận của dạy học kỹ năng trình diễn như:
Các khái niệm về dạy học, phương pháp dạy học, kỹ năng, kỹ năng trình
diễn, ca khúc, ca khúc nhạc nhẹ… Bên cạnh đó, là tìm hiểu lược sử nghệ
thuật trình diễn ca khúc nhạc nhẹ ở Việt Nam; sự cần thiết của kỹ năng
trình diễn trong hát ca khúc nhạc nhẹ.
Trong chương 1, luận văn cũng làm rõ cơ sở thực tiễn của đề tài, đó
là việc dạy học kỹ năng trình diễn cho HV dòng nhạc nhẹ hệ Trung cấp
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Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội qua các vấn đề:
giới thiệu khái quát về trường, đặc điểm khả năng thanh nhạc của học viên
hệ trung cấp; nghiên cứu chương trình môn học thanh nhạc hệ trung cấp;
khái quát thực trạng dạy và học kỹ năng trình diễn. Có thể nói, dạy học hát
ca khúc nhạc nhẹ trong đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp còn là một lĩnh vực
mới mẻ, chưa có nền tảng như dạy hát thính phòng cổ điển, lĩnh vực dạy
học trình diễn nhạc nhẹ lại càng mới mẻ hơn. Thầy và trò Trường Đại học
Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã có rất nhiều cố gắng, thể hiện sự tâm
huyết với nghề, tự mày mò nghiên cứu để đạt được mục tiêu mà nhà trường
đề ra là: “dạy cái mà xã hội cần”.
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Chương 2
BIỆN PHÁP DẠY HỌC KỸ NĂNG TRÌNH DIỄN CA KHÚC NHẠC
NHẸ CHO HỌC VIÊN TRUNG CẤP THANH NHẠC - TRƯỜNG
ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI
2.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp
2.1.1. Kết hợp dạy học với tự học của học viên
Nguyên tắc này đòi hỏi trong quá trình dạy học phải phát huy cao độ
tính tự giác, tính tích cực, tính độc lập, sáng tạo của HV dưới vai trò chủ
đạo của GV, tạo nên sự cộng hưởng của hoạt động dạy và hoạt động học,
gắn với việc tự học. Tạo nhu cầu học tập và năng lực tự tổ chức học tập,
cho phép HV tự phát hiện, tự giải quyết vấn đề, tự kiểm tra, tự đánh giá
hoạt động học tập của mình và qua đó cho phép HV hình thành sự sẵn sàng
về mặt tâm lý cho việc tự học.
Kết hợp phương pháp dạy học tích cực của GV với hoạt động tự học
của HV một cách hài hoà, sẽ góp phần thúc đẩy quá trình dạy trình diễn
phong cách nhạc nhẹ nói riêng và dạy học hát nhạc nhẹ nói chung đạt được
những kết quả khả quan trong thời gian ngắn nhất.
Đây là nguyên tắc quan trọng trong rèn luyện kỹ năng trình diễn cho
HV trong đào tạo theo phong cách hát nhạc nhẹ của bộ môn hát nhạc nhẹ
trường Đại học VHNT Quân đội, do vậy các giải pháp rèn luyện kỹ năng
trình diễn cho HV phải tuân thủ nguyên tắc này.
2.1.2. Đảm bảo tính tương tác nhiều chiều
Nguyên tắc này yêu cầu các biện pháp dạy học hướng vào phát triển
kỹ năng trình diễn cho HV phải tạo được hứng thú, tâm thế tích cực hoạt
động sao cho tập thể HV luôn trong trạng thái hợp tác, tranh đua sôi nổi và
hoạt động không mệt mỏi để tìm tòi, khám phá tri thức với sự hướng dẫn,
cố vấn, định hướng của GV. Trong quá trình dạy học với sự tương tác tích
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cực giữa các HV sẽ hình thành và rèn luyện cho các em kỹ năng tự làm chủ
sân khấu; kỹ năng làm việc nhóm; nâng cao hứng thú, tình cảm và động cơ
nghề nghiệp cho HV. Việc sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực cũng
chính là yêu cầu trong phương thức đào tạo, do vậy nguyên tắc này quan
trọng, góp phần đảm bảo cho HV nhanh chóng thích ứng với cách học tập,
nghiên cứu và rèn luyện kỹ năng trình diễn trong môi trường đào tạo một
cách tốt nhất.
2.1.3. Đa dạng hóa việc rèn luyện kỹ năng (sử dụng công nghệ hiện đại)
Kỹ năng trình diễn thực sư là một hệ thống mở, có nhiều bậc khác
nhau và được hình thành, phát triển bằng nhiều con đường khác nhau. Kỹ
năng trình diễn của HV trong dạy học phong cách nhạc nhẹ có thể được
hình thành theo cách tự thân cá nhân trong quá trình học tập, cũng có thể
hình thành một cách khoa học dưới sự hướng dẫn, rèn luyện của GV thông
qua dạy học bộ môn và thông qua hoạt động thực hành. Mặt khác kỹ năng
trình diễn có thể được hình thành qua trải nghiệm xã hội của HV... Các con
đường hình thành bằng nhiều cách khác nhau nhưng thông qua hoạt động
dạy học và bằng con đường dạy học trong môi trường đào tạo theo tín chỉ
sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Việc dạy học trình diễn phong cách nhạc nhẹ trong
đào tạo phong cách nhạc nhẹ, cần thực hiện các nguyên tắc đa dạng hóa
con đường rèn luyện, bằng các biện pháp, cách thức khác nhau nhằm giúp
việc rèn luyện được luyện tập nhiều lần, bởi nhiều con đường khác nhau
dẫn đến kỹ năng trình diễn được củng cố và phát triển bền vững.
2.1.4. Dạy học kỹ năng trình diễn theo định hướng phát triển năng lực
người học
Dạy học định hướng năng lực nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra của
việc dạy học, thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất nhân
cách, chú trọng năng lực vận dụng tri thức trong những tình huống thực
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tiễn nhằm chuẩn bị cho con người năng lực giải quyết các tình huống của
cuộc sống và nghề nghiệp. Phương thức dạy học này nhấn mạnh vai trò của
người học với tư cách chủ thể của quá trình nhận thức.
Dạy học kỹ năng trình diễn định hướng phát triển năng lực không
quy định những nội dung dạy học chi tiết mà quy định những kết quả đầu
ra mong muốn của quá trình dạy học, trên cở sở đó đưa ra những hướng
dẫn chung về việc lựa chọn nội dung, phương pháp, tổ chức và đánh giá kết
quả dạy học nhằm đảm bảo thực hiện được mục tiêu dạy học tức là đạt
được kết quả đầu ra mong muốn.
Đây là nguyên tắc áp dụng xuyên suốt trong các biện pháp rèn luyện
kỹ năng trình diễn cho HV trong đào tạo hong cách nhạc nhẹ. Trong các
bước hướng dẫn rèn luyện sẽ được đề cập đến việc xác định mục tiêu dạy
học theo hướng hình thành năng lực thực hiện.
2.2. Biện pháp dạy học chuyên môn gắn với kỹ năng trình diễn
Kỹ thuật biểu diễn có vai trò quan trọng đối với người ca sĩ khi
truyền tải đến người nghe nội dung tư tưởng, vẻ đẹp nghệ thuật của ca
khúc. Vì vậy, bên cạnh việc trang bị kỹ thuật thanh nhạc, HV cần được rèn
luyện những hành động diễn xuất phù hợp.
2.2.1. Động tác biểu hiện
2.2.1.1. Biểu cảm của mắt
Với người ca sĩ, ngoài khả năng thể hiện tình cảm bài hát, đôi mắt là
phương tiện biểu hiện quan trọng. Khi diễn, phải biết thể hiện những tình
cảm qua ánh mắt, thể hiện sự tự tin, thần thái, tạo ra sự thu hút và lôi cuốn
khán giả khi trình diễn trên sân khấu. Vì vậy, việc rèn luyện ánh mắt rất
quan trọng đối với HV thanh nhạc, sao cho khi đứng trên sân khấu, ánh mắt
là một phần thể hiện được ý tưởng của bài hát, truyền đạt cảm xúc đến
người nghe.
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Ánh mắt không chỉ là phương tiện hiệu quả để thể hiện tư tưởng, tình
cảm của ca khúc, mà còn giúp cho các em tránh được căng thẳng, tạo sự
tập trung để thể hiện. Khi diễn trên sân khấu, ca sĩ có thể nhìn xuống khán
giả hoặc “giao lưu” với bạn diễn, cũng có thể thể hiện cảm xúc buồn vui
tùy theo tính chất của bài hát. Nếu không được rèn luyện, HV sẽ gặp nhiều
lúng túng khi hát biểu diễn, dẫn đến sự biểu đạt không phù hợp với bài hát.
Với những ca khúc có nội dung và tính chất vui tươi, cần có sự thể
hiện long lanh như đang cười của đôi mắt. Với những ca khúc buồn, ánh
mắt biểu lộ sự đau thương, u ám… Khi biểu diễn song ca, tốp ca, người
diễn cần giao lưu bằng ánh mắt với nhau trong một số câu, đoạn nào đó...
Tùy theo tính chất và nội dung của mỗi ca khúc, những tình cảm vui, buồn,
đau khổ sẽ được thể hiện bằng ánh mắt một cách linh hoạt. Chẳng hạn, với
Trên đỉnh Phù Vân (Phó Đức Phương) là ca khúc dân gian đương đại, giai
điệu có âm hưởng ca trù và lời ca ẩn chứa sự đớn đau trong tình yêu. Với
ca khúc này, ánh mắt của người hát cần phải thể hiện được sự ma mị, xa
xăm đúng tính chất ma mị, âm u của bài hát.
Ví dụ 4:
TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN
(Trích)
Phó Đức Phương
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Để đôi mắt trở thành một trong những phương tiện biểu diễn hiệu
quả, trong quá trình học tập, HV không chỉ tiếp thu sự hướng dẫn của GV,
mà còn cần có sự quan sát cách biểu lộ tình cảm từ ánh mắt của các ca sĩ
tên tuổi, từ đó luyện tập ứng dụng thể hiện khi biểu diễn ngay từ giai đoạn
học tập.
Với HV theo phong cách nhạc nhẹ, GV cần hướng dẫn các em
hướng ánh mắt nhìn vào khoảng không, không nhìn trực tiếp vào khán giả.
Cách nhìn này sẽ giúp các em tự tin hơn khi hát trên sân khấu trước đông
đảo khán giả. Trong trường hợp hát giao lưu với một khán giả cụ thể, có
thể sử dụng ánh mắt như khi giao lưu với bạn diễn để tạo sự phối hợp chặt
chẽ.
Để đạt được phong phong cách biểu diễn tốt và tự tin với phong cách
của mình, việc rèn luyện để sử dụng ánh mắt một cách truyền cảm khi biểu
diễn trên sân khấu là một trong những vấn đề quan trọng. Vì vậy, HV cần
đứng trước gương thực hành để điều chỉnh biểu đạt nét mặt. Khi rèn luyện,
cần vừa hát vừa thể hiện ánh mắt theo nội dung ở từng câu hát. Ngoài ra,
GV cần hướng dẫn HV rèn luyện điểm dừng ánh mắt để giúp cho HV khi
hát sẽ biết giao lưu ánh mắt với khán giả. Với bài tập này, GV cần hướng
dẫn các em cách chuyển điểm mắt một cách tự nhiên bằng cách hướng và
dừng ánh mắt của mình vào một điểm nào đó trong khoảng 1 đến 2 phút,
rồi từ từ chuyển ánh mắt sang hướng khác một cách từ từ và tự nhiên. Yêu
cầu của bài tập nhìn vào một điểm là không được chớp mắt. Bài tập này sẽ
giúp HV loại bỏ được ánh mắt vô hồn và thể hiện được tình cảm chân thực,
sâu lắng cho ca khúc.
Việc rèn luyện ánh mắt phải được thực hiện thường xuyên mới có
thể đạt được sự thể hiện tự nhiên và tinh tế. Đó là cách truyền tải cảm xúc
của mình đến bài hát và giao lưu với khán giả một cách hiệu quả. Ánh mắt
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giúp cho HV thể hiện phong cách biểu diễn tự tin, và biết kiểm soát sân
khấu tốt hơn. Khi hát, giao tiếp bằng mắt với khán giả sẽ đem lại sự kết nối
về cảm xúc giữa người hát và người nghe, giao tiếp bằng mắt với bạn diễn,
sẽ ăn í hơn trong cách thể hiện tác phẩm. Tuy nhiên, để thành công, HV
cần phải có sự cảm nhận sâu sắc về tính chất và nội dung bài hát, để có thể
thể hiện sự rung cảm trong từng câu hát và bản lĩnh trước khán giả.
2.2.1.2. Cảm xúc trên khuôn mặt
Để có thể hoàn toàn thả hồn vào tác phẩm, kiểm soát được hành
động diễn và đối diện với đám đông một cách vững vàng. HV cần phải
luyện tập để khám phá khả năng của mình, giúp cho bản thân tự tin hơn.
Bên cạnh ánh mắt truyền cảm, khuôn mặt cần phải có cảm xúc khi hát. Để
đạt được điều đó, cần phải có sự phối hợp hài hòa giữa miệng, cơ mặt, mắt,
lông mày, đầu… Biểu cảm trên khuôn mặt luôn là công cụ tốt để truyền tải
cảm xúc tới khán giả.
Khi biểu diễn, người diễn không chỉ thể hiện bằng giọng hát, mà cần
có những cử chỉ, biểu cảm trên gương mặt, trong đó mắt và miệng có khả
năng biểu cảm cao nhất. Đây là một trong những yếu tố thu hút sự chú ý
của khán giả. Vì vậy, các biểu cảm tươi cười hay buồn bã cũng cần được
rèn luyện thường xuyên khi hát. Ngoài biểu hiện tình cảm và giao tiếp qua
ánh mắt, người hát luôn phải tươi tắn khi bước lên sân khấu. Vì vậy, nụ
cười luôn gây ấn tượng ngay từ ban đầu. Biểu cảm trên khuôn mặt luôn là
công cụ giao tiếp, tạo sự thân thiện và gần gũi với khán giả. Khi hướng dẫn
cho HV, GV cần nhắc nhở các em phải luyện tập thói quen loại bỏ mọi
căng thẳng, lo lắng hay lạnh lùng, thờ ơ để biểu đạt nét mặt thân thiện với
nụ cười thường trực trên môi. Và khi hát, những cảm xúc, tâm tư của người
hát sẽ thay đổi tùy theo nội dung và tính chất âm nhạc của ca khúc. Chẳng
hạn, với ca khúc Buồn ơi! Ta xin chào mi (Nguyễn Oánh), các em cần thể

54

hiện giọng hát đầy cảm xúc nghẹn ngào, cùng với đó, biểu cảm khuôn mặt
thể hiện sự đau khổ trong tình yêu qua ánh mắt mơ màng, bờ môi run run
hát những câu hát buồn thảm. Để biểu cảm sự đau khổ đó, các em cần hóa
thân vào nhân vật trong ca khúc với những nỗi buồn chất chứa bên trong.
Xuất phát từ những rung cảm thực sự, người biểu diễn mới có thể lột tả một
cách chân thực và cảm xúc sẽ được biểu hiện trên từng nét mặt.
Ví dụ 5:
BUỒN ƠI! TA XIN CHÀO MI
(Trích)
Nguyễn Oánh

Để khuôn mặt được biểu cảm tự nhiên, cần sử dụng mắt, miệng,
cũng như vị trí của đầu để nhấn mạnh những điểm nhấn để truyền đạt cảm
xúc. HV cần phải học tập và rèn luyện thường xuyên sao cho khi hát, nét
mặt, ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, tư thế sẽ được phối hợp hài hòa. Cùng với
đó, vị trí của đầu sẽ thường xuyên được thay đổi, nghiêng theo độ nghiêng
của cơ thể khi vận động, hoặc có thể lắc nhẹ khi hát cuối câu khi ngân dài
giọng hát.
Biểu cảm trên gương mặt sẽ quyết định cảm xúc khi hát, vì vậy HV
cần thường xuyên rèn luyện để có thể thể hiện phù hợp với tính chất và nội
dung của từng ca khúc. Vì vậy, cần tích lũy cho mình những kỹ năng thể
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hiện biểu cảm khuôn mặt trên nhiều dạng ca khúc khác nhau. Với sự rèn
luyện kiên trì như vậy, khi biểu diễn, những cảm xúc sẽ được thể hiện một
cách tinh tế và chân thật hơn.
2.2.2. Hình thể
2.2.2.1. Luyện tập động tác ngoại hình
Khi trình diễn, người ca sĩ cần sử dụng thêm các động tác ngoại hình
để diễn tả nội dung ca khúc và đôi bàn tay có thể linh hoạt biểu hiện cảm
xúc để thể hiện tình cảm vui vẻ hay đau buồn mà người ca sĩ cảm nhận
được qua ca khúc.
Trong quá trình hướng dẫn luyện tập, GV cần lưu ý HV sử dụng đôi
tay đúng lúc và phù hợp hình tượng miêu tả trong ca khúc. Chẳng hạn, với
ca khúc Giọt nắng bên thềm (Thanh Tùng), khi hát đến câu: Giọt nắng
bâng khuâng/ Giọt nắng rơi rơi bên thềm... có thể đưa tay lên phía trước để
minh họa ánh nắng đang chiếu xuống. Với ca khúc Ơi! cuộc sống mến
thương (Nguyễn Ngọc Thiện), hoặc đưa tay lên cạnh miệng minh họa hình
ảnh chim hót, để thể hiện sự nhí nhảnh, hồn nhiên khi hát câu: Có chú chim
non nho nhỏ/ Cất tiếng líu lo như muốn ngỏ...
Ví dụ 6:
ƠI CUỘC SỐNG MẾN THƯƠNG
(Trích)
Nguyễn Ngọc Thiện
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Khi biểu diễn thanh nhạc, không cần thiết phải lạm dụng động tác
tay, chỉ cần lựa chọn vài động tác thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, cùng với với
đó là sự chuyển động của cơ thể một cách tinh tế. Cách làm đó sẽ làm tăng
thêm sự truyền cảm của người hát tới khán giả. Đây là kỹ năng cần được
trang bị cho HV trung cấp thanh nhạc tại trường Đại học VHNT Quân đội.
Sự chuyển động của cơ thể cùng với động tác tay nếu thể hiện tinh
tế sẽ góp phần truyền tải cảm xúc đến người thưởng thức. Vì vậy, không
nhất thiết phải sử dụng nhiều vẫn có thể đạt được hiệu quả cao khi trình
diễn ca khúc nhạc nhẹ.
2.2.2.2. Luyện tập vũ đạo
Trong biểu diễn thanh nhạc, phong cách tự tin, làm chủ sân khấu là
điểm mấu chốt dẫn đến thành công. Vì vậy, HV phải có sự chuẩn bị đầy đủ
các kỹ năng biểu diễn, tạo bản lĩnh cho mình. Điều đó phải được rèn luyện
thường xuyên để nâng cao khả năng ca hát và phong thái biểu diễn, giúp
các em trở thành những ca sĩ hát nhạc nhẹ chuyên nghiệp.
Ngoài việc rèn luyện động tác ngoại hình, phong thái duyên dáng, đi
đứng một cách tự tin, chuyên nghiệp. Vấn đề vũ đạo cũng là một trong
những yếu tố quan trọng trong biểu diễn ca khúc nhạc nhẹ hiện nay. Vì
vậy, đây là một nội dung cần đưa vào chương trình dạy học. Để luyện tập
vũ đạo, GV cần hướng dẫn HV thực hành theo nhạc.
Động tác vũ đạo hiện nay rất đa dạng, phong phú. Đây là khâu luyện
tập có sự kết hợp giữa hát với nhảy múa liên tục, nên đòi hỏi người hát phải
có thể lực tốt và nhiều công sức luyện tập. Tuy nhiên, khi sử dụng các
động tác nhảy múa, trong biểu diễn thanh nhạc, phải lấy giọng hát làm
phương tiện chủ yếu để diễn đạt tình cảm, còn vũ đạo là phương tiện hỗ
trợ. Vì vậy, không nên lạm dụng động tác nhảy múa và vũ đạo để tránh bị
biến thành tiết mục múa - hát.
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Để có thể hát kết hợp với vũ đạo hiệu quả, HV phải rèn luyện nhiều
vũ đạo ở nhiều phong cách khác nhau như: slow, chacha hay disco... Một
số kỹ thuật cơ bản thường được sử dụng trong vũ đạo là: “Mirroring: Nhảy
đều đối diện nhau; Retrograde: Thực hiện di chuyển theo thứ tự ngược;
Canon: Thực hiện động tác tiếp nối; Levels: Độ cao thấp của động tác và
vũ công; Shadowing: Đứng sau và thực hiện động tác tương tự như 1 cái
bóng; Unision: Nhảy đồng đều” [46]. Và HV phải rèn luyện dưới sự hướng
dẫn của GV vũ đạo ở từng loại ca khúc. Theo đó, những ca khúc phù hợp
với nhịp điệu disco là: Cô bé vô tư, Ngọn lửa cao nguyên (Trần Tiến), Câu
chuyện nhỏ của tôi (Thanh Tùng), Ơi cuộc sống mến thương (Nguyễn
Ngọc Thiện), Mùa xuân từ những giếng dầu (Phạm Minh Tuấn)...; ca khúc
phù hợp với nhịp điệu cha cha cha có thể kể đến: Hãy cho tôi (Dino Phạm
Hoàng Dũng), Cha-Cha-Cha cho em (Minh Nhiên), Giã từ dĩ vãng
(Nguyễn Đức Trung)...; ca khúc phù hợp với nhịp điệu slow soul là: Giọt
nắng bên thềm, Em ơi Hà Nội phố (Phú Quang), Nhớ về Hà Nội (Hoàng
Hiệp), Đợi chờ trong cơn mưa (Thế Hiển)...; nhịp điệu boléro với các ca
khúc: Hương Tràm, Vầng trăng Ba Đình (Thuận Yến)...; nhịp điệu rock
and roll với các ca khúc: Cơn mưa em bất chợt (Nguyễn Đình Bảng), Đừng
sánh em với mặt trời, Đứa trẻ du đãng (Nguyễn Cường)...
Chẳng hạn, Hãy cho tôi (Dino Phạm Hoàng Dũng) là ca khúc rất phù
hợp với nhịp điệu cha cha cha với tính chất trẻ trung, vui nhộn. Để bổ trợ
phần diễn xuất cho ca khúc này, HV cần luyện tập điệu nhảy cha cha cha
và khi biểu diễn có thể vừa hát vừa nhảy đôi với bạn diễn. Ngoài ra, tùy
theo ý đồ dàn dựng của người dàn dựng vũ đạo, có thể tạo thành một nàm
biểu diễn sôi động của một nhóm nhảy sôi động trên sân khấu
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Ví dụ 7:
HÃY CHO TÔI
(Trích)
Dino Phạm Hoàng Dũng

Động tác nhảy, múa vũ đạo là phương tiện biểu hiện quan trọng cho
các ca sĩ biểu diễn dòng nhạc nhẹ, tạo nên hiệu quả sinh động, lôi cuối và
khi nhảy múa còn thể hiện vẻ đẹp hình thể của mình. Để thể hiện tốt những
kỹ năng vũ đạo, HV cần phải kiên trì luyện tập một cách bài bản và nghiêm
túc, phải biết hòa mình với tập thể và phối hợp ăn í với bạn diễn mới có thể
mang lại hiệu quả cao khi thể hiện. Rèn luyện kỹ năng biểu diễn hình thể,
diễn xuất thành thạo sẽ giúp HV thoát ly được bản thân, giải phóng cơ thể
để diễn xuất tốt hơn. Tuy nhiên, chức năng chính của người ca sĩ là ca hát,
vì vậy cần phải rèn luyện sao cho phần vũ đạo không làm ảnh hưởng tới
chất lượng giọng hát khi phối hợp thể hiện, đặc biệt là rèn luyện hơi thở khi
hát và di chuyển.
Hát và nhảy cùng lúc đòi hỏi hơi thở tốt. Vì vậy, một trong những kĩ
năng quan trọng khi vừa hát vừa thực hiện vũ đạo là phải kiểm soát và biết
cách điều khiển hơi thở sâu. GV cần hướng dẫn HV rèn luyện cách thở từ
phía lưng và bụng dưới thường xuyên và kiên trì để đảm bảo khi nhảy múa
không bị ảnh hưởng tới giọng hát. Ngoài ra, có thể tập thở sâu, chậm với
động tác nằm sấp, trong khi chân và vai nâng lên khỏi mặt sàn. Và khi
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luyện tập hát kèm vũ đạo, cần biết lấy hơi hợp lý trong từng câu, tránh hụt
hơi ở những câu hát khó. Như vậy, các em sẽ tìm được nhịp nghỉ trong vũ
đạo và có thể hít thở sâu vào lúc đó.
Như vậy, người ca sĩ hát nhạc nhẹ, ngoài sở hữu giọng hát hay, còn phải
trang bị cho mình những kỹ thuật diễn xuất. Để đạt được những yêu cầu
trong hát nhạc nhẹ, HV phải có quá trình rèn luyện cách biểu diễn duyên
dáng, ánh mắt biểu cảm, cùng với đó là động tác vũ đạo phù hợp với tính
chất của từng ca khúc.
2.2.2.3. Giải phóng hình thể, tạo sự tự tin, ấn tượng khi biểu diễn
Hình thể và các động tác hình thể rất quan trọng trong biểu diễn ca
khúc nhạc nhẹ, là một trong những yếu tố kích thích vào thị giác người
xem, là thị hiếu của thời kỳ đương đại, thế kỷ XX và XXI, giúp cho người
trình diễn “tự tin thể hiện mình trên sân khấu, làm chủ sân khấu với các
động tác biểu diễn, vũ đạo thích hợp sẽ tăng tính chuyên nghiệp và thu hút
người xem. Giải phóng hình thể sẽ tạo tinh thần sảng khoái, biểu đạt cảm
xúc tốt hơn” [6; tr.225].
Giải phóng hình thể sẽ tạo tinh thần sảng khoái, giúp cho HV có thể
làm chủ sân khấu với các động tác biểu diễn, tự tin thể hiện mình trên sân
khấu, tăng tính chuyên nghiệp và thu hút người xem. Giải phóng hình thể
cũng giúp cho các en biểu đạt cảm xúc tốt hơn. Vì vậy, HV cần được rèn
luyện kỹ năng biểu diễn giúp cơ thể có được trạng thái thoải mái và có
những thói quen tốt về tư thế, tác phong khi trình diễn ca khúc nhạc nhẹ.
Trong quá trình hướng dẫn HV trình diễn ca khúc nhạc nhẹ, GV cần
lưu ý những vấn đề mấu chốt giúp cho các em rèn luyện để đạt được những
thói quen về tư thế, tác phong trên sân khấu. Rèn luyện kĩ năng biểu diễn
hình thể sẽ tạo cho các em phong thái duyên dáng, tích cực. Khi biết thoát
li được bản thân và giải phóng cơ thể, các em sẽ diễn xuất tốt hơn. Để giúp
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các em biết cách trình diễn thu hút sự chú ý của khán giả, cần trang bị cho
các em một số bài tập rèn luyện kỹ năng giải phóng hình thể, tạo phong thái
biểu diễn ấn tượng.
Thả lỏng và làm mềm cơ thể hơn để cảm nhận âm nhạc cần có những
bài tập thực hành như: Làm sóng cơ thể, lắc vai, sóng tay, lắc hông, học
cách quay (spin), cân bằng trong chuyển động, tạo dáng... Các bài tập thả
lỏng cần được luyện tập thường xuyên sao cho cơ thể uyển chuyển, tạo
dáng đẹp, cách đưa tay chân duyên dáng và tự tin. GV có hướng dẫn HV
tìm hiểu các bài luyện tập trên các trang internet và góp ý với các em thể
hiện trình diễn phù hợp với tính chất vui, buồn, tự sự, trữ tình... của từng ca
khúc sao cho hình thể phải tạo được sự đẹp mắt, ấn tượng. Chẳng hạn, với
ca khúc buồn, các động tác hình thể phải chậm dãi uyển chuyển, với ca
khúc vui, tính chất mạnh mẽ, cần thể hiện sự bốc lửa của cơ thể...
Như vậy, cùng với một số yếu tố hoá trang, phụ trang, âm thanh, ánh
sáng, trong quá trình biểu diễn, ca sĩ hát nhạc nhẹ nếu biết cách kết hợp
giữa giọng hát với sự vận động, vũ đạo, hay một số động tác múa ở mức độ
vừa phải sẽ giúp người thưởng thức thăng hoa hơn với âm nhạc.
Để trở thành người diễn viên ca hát chuyên nghiệp, người ca sĩ cần
được đào tạo bài bản, nắm vững các kỹ thuật thanh nhạc, cùng với sự hiểu
biết về kỹ thuật tâm lý diễn viên và có hành động diễn xuất phù hợp. Kỹ
thuật biểu diễn có vai trò quan trọng đối với sự thành công của người nghệ
sĩ trong quá trình sáng tạo nghệ thuật. Đây sẽ là cơ sở để người nghệ sĩ
sáng tạo, mang đến cho khán giả những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật
cao. Tuy nhiên, kỹ thuật biểu diễn trong đào tạo bộ môn Thanh nhạc ở
nước ta hiện nay chưa thật sự được chú trọng, quan tâm. Vì vậy, tác giả bài
viết xin được nêu lên một số Kỹ thuật hình thể của diễn viên trong biểu
diễn Thanh nhạc.
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2.2.3. Vấn đề sáng tạo
Trong biểu diễn nhạc nhẹ, vai trò của sự sáng tạo rất quan trọng
nhằm tạo nên sự ấn tượng, mới lạ, sự hấp dẫn. Người biểu diễn cần truyền
tải nội dung ca khúc bằng sự rung động và say mê, nhưng cần loại bỏ sự
nhàm chán. “Người nghệ sĩ thổi luồng gió mới vào cái đang tồn tại, đưa cái
mới mẻ vào cái sẵn có thông qua các động tác giải phóng hình thể, sự kết
hợp nhịp nhàng giữa cương và nhu trong kỹ thuật thanh nhạc, sự rung động
với giai điệu cảm xúc với ca từ...” [46]. Trong nghệ thuật biểu diễn thanh
nhạc nói chung, biểu diễn ca khúc nhạc nhẹ nói riêng, người ca sĩ cần tạo
nên dấu ấn của riêng mình.
Đơn cử như Chiếc khăn piêu (Doãn Nho) là một ca khúc khắc họa
chuyện tình yêu của người con gái tộc người Thái qua hình tượng chiếc
khăn Piêu của tộc người Thái. Có rất nhiều ca sĩ thành công khi hát ca khúc
này nhưng mỗi người có một cách thể hiện khác nhau. Anh Thơ và Việt
Hoàn đã hát ca khúc theo đúng nguyên bản, với cách thể hiện theo đúng
phong cách truyền thống, chỉ sử dụng các động tác minh họa nhịp nhàng
trong từng câu hát; ca sĩ Mỹ Linh hát ca khúc này với tiết tấu chậm hơn
theo phong cách nhạc Jazz như một luồng gió mới, được khán giả đón nhận
nồng nhiệt; ca sĩ Tùng Dương lại thể hiện Chiếc khăn piêu với tiết tấu
nhanh, sôi động, cùng với đó là phong cách biểu diễn khá ấn tượng với
hình ảnh minh họa sắc nét. Khi diễn, Tùng Dương chuyển động cơ thể uyển
chuyển kết hợp với động tác nhảy minh họa nhịp nhàng với tiết điệu, rồi
đột ngột trở nên mạnh mẽ với cách thể hiện hất thẳng lên cao khi hát lên
cao trào. Cách hát của nam ca sĩ cũng có sự sáng tạo khi hất giọng khi hát
kết câu, cùng với đó là đoạn phiêu cơ sự phối hợp với tốp nữ đan xen câu
hát: tang tình con nhện. Với cách sáng tạo này, Tùng Dương đã đạt giải
thưởng Bài hát yêu thích năm 2012.
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Ví dụ 8:
CHIẾC KHĂN PIÊU
(Trích)
Doãn Nho

Người ca sĩ sẽ đối diện với những khó khăn khi làm mới ca khúc từ
tư duy lối mòn bởi nguyên tắc cũ và vì sự thành công của người thể hiện
trước đó. Vì vậy, sáng tạo mới luôn là một thử thách lớn và HV trong quá
trình học tập cần được làm quen. GV cần hướng dẫn cách sáng tạo trình
diễn ca khúc nhạc nhẹ cho HV trung cấp thanh nhạc tại trường ĐH VHNT
Quân đội, giúp cho các em khám phá khả năng của bản thân.
Trước tiên cần hướng dẫn HV biết cách kế thừa, học hỏi cách trình
diễn của người đi trước, từ đó sáng tạo cách biểu diễn của riêng mình. Cần
lưu ý các em, kế thừa học hỏi không phải để thực hiện lại một cách máy
móc, mà từ đó để tìm ra lối đi riêng. Tất nhiên, nếu các em giữ được tâm
trạng thoải mái thì khả năng sáng tạo sẽ được phát huy cao hơn.
Nghiên cứu trước khi trình diễn để hình thành tư duy và kích hoạt
khả năng sáng tạo, nhằm tìm ra các cách thể hiện mới. Ngoài ra, để tăng
cường khả năng này, cần phát huy tinh thần tập thể, những người cùng
đồng hành về tư duy sáng tạo. Với đối tượng học chuyên nghiệp, GV có thể
đòi hỏi HV phải đảm bảo tính thẩm mỹ cao trong sáng tạo, phải mang tính
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thời đại, thậm chí đi trước thời đại.
Sau khi tìm hiểu cách trình diễn trước đó, GV nên khuyến khích HV
mạnh dạn phá vỡ những nguyên tắc để tư duy sáng tạo đạt hiệu quả hơn.
Đây cũng là cách để HV thử thách bản thân, từ đó sẽ hình thành kỹ năng
biểu diễn chuyên nghiệp. Tất nhiên, để rèn luyện được kỹ năng tư duy sáng
tạo, HV phải có một ý tưởng mới và GV chỉ đóng vai trò là người tổ chức
hướng dẫn dựa trên ý tưởng đó.
Chẳng hạn, để phù hợp với nội dung và tính chất sôi động trong ca
khúc Ngọn lửa cao nguyên (Trần Tiến), HV có thể lựa chọn phong cách
biểu diễn kiểu cuồng nhiệt, máu lửa, “cháy hết mình” trên sân khấu. Cũng
có thể tạo nên sự da diết, tình cảm “hoang dại” như cách thể hiện trong tình
yêu của những người con gái Tây Nguyên...
Ví dụ 9:
NGỌN LỬA CAO NGUYÊN
(Trích)
Trần Tiến

Sáng tạo trình diễn sẽ giúp HV khám phá khả năng của bản thân,
đồng thời tạo nên phong cách mới cho ca khúc. Vì vậy, GV cần khuyến
khích các em sáng tạo những động tác ngẫu hứng nhằm phát triển năng lực

64

của người học. Đây cũng là cách hạn chế nhược điểm, phát huy ưu điểm
theo sở trường, để tạo nên những cảm xúc theo cách riêng của từng cá nhân
Ngoài ra, trong vấn đề sáng tạo, có thể kết hợp ứng dụng công nghệ
mới mang tính thời đại. Với cách sáng tạo này, HV cần kết hợp với band
nhạc, cùng hướng tới mục đích thể hiện được những ca khúc nhạc nhẹ với
âm thanh và hình ảnh sống động. Rèn luyện kỹ năng trình diễn có sự phối
hợp nhiều người với mục đích ứng dụng công nghệ không chỉ nhằm mục
đích nâng cao trình độ chuyên môn, mà còn hướng tới cho các em rèn
luyện kỹ năng biểu diễn theo phong cách mới, tạo nên một sân chơi hiệu
quả và bổ ích, giúp cho HV có thể ứng dụng hát ca khúc nhạc nhẹ cập nhật
với thời đại.
2.2.4. Giao lưu với khán giả
Giao lưu với khán giả nhằm mục đích tạo sự gần gũi, thân thiện, để
nắm bắt cảm xúc của họ. Đây cũng là cách để lôi kéo khán giả cùng hòa
mình vào không gian âm nhạc trong màn trình diễn. Vì thế, HV trung cấp
thanh nhạc tại trường ĐH VHNT Quân đội cần được trang bị kỹ năng này.
Các hình thức giao lưu hiệu quả có thể kể đến như: mời khán giả hát, nhảy
cùng (khi diễn viên vẫn ở trên sân khấu); suống dưới khu vực khán giả để
hát; sử dụng lời nói để giao lưu...
Để đạt được mục đích trên, GV cần hướng dẫn HV biết cách trang bị
và rèn luyện kỹ năng làm chủ sân khấu, thu hút khán giả. Khi nói chuyện
với khán giả, cần phải duyên dáng, tự tin, dí dỏm, phải có nghệ thuật giao
tiếp hấp dẫn, linh hoạt và lôi cuốn. Người ca sĩ, khi giao lưu với khán giả
nếu có khả năng diễn thuyết sẽ đạt được hiệu quả cao hơn.
Trước khi biểu diễn giao lưu, cần tìm hiểu đối tượng khán giả để
nắm bắt được thị hiếu âm nhạc của họ để có cách ứng xử hợp lý. Như vậy,
khán giả sẽ thiện cảm hơn khi thấy ca sĩ hiểu về họ và như thế dễ tìm ra
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tiếng nói chung. Ngoài ra, phải luôn chú ý đến phản ứng của họ và chuẩn bị
tâm lý với những tình huống xảy ra ngoài dự kiến. Một nguyên tắc cần ghi
nhớ là màn chào hỏi làm quen với khán giả, tạo sự thân thiện với nét mặt
luôn tươi tắn. Ca sĩ giao lưu để chia sẻ những tình cảm chân thật nhằm tạo
hứng khởi cho người nghe và hướng tới sự thân thiện hơn với khán giả.
Tuy nhiên, tùy từng đối tượng và mục đích của ca sĩ, cuộc giao lưu chỉ
dừng lại ở sự chia sẻ, tâm sự hay lôi kéo kéo khán giả cùng biểu diễn với
mình.
Thực tế cho thấy, nhiều tiết mục biểu diễn đã giúp cho người ca sĩ
gần gũi và thân thiện với khán giả khi họ biết sử dụng kỹ năng giao lưu.
Đây cũng là cách đồng thời làm cho khán giả được gặp gỡ và có cơ hội
giao lưu với ca sĩ họ yêu mến. Người ca sĩ rất cần sự cảm thông, thấu hiểu
từ khán giả, vì vậy nếu chuẩn bị kĩ càng cho phần giao lưu, họ sẽ nhận
được sự hưởng ứng và cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả. Điều đó làm tăng
thêm phần tự tin để thể hiện phần trình diễn đạt hiệu quả cao hơn.
Học cách ứng biến cũng là một trong những yêu cầu để giao lưu với
khán giả. Đây là một kỹ năng giúp cho HV chuẩn bị cho những tình huống
ngoài dự kiến khi trình diễn. Biết cách ứng biến sẽ giúp các em cảm thấy tự tin,
thoải mái và có thể kiểm soát sân khấu và đối phó với bất cứ tình huống nào.
Như vậy, HV phải trang bị một số kỹ năng cơ bản và GV cần hướng
dẫn cho HV biết cách chuẩn bị và ứng dụng thực tế khi có cơ hội biểu diễn
để có thể giao lưu với khán giả. Và việc tìm hiểu quy mô cuộc biểu diễn, từ
nội dung chủ đề, hình thức thể hiện đến đối tượng khán giả; lên kế hoạch
dự kiến giao lưu, dự kiến tiết mục mời khán giả cùng biểu diễn; hình thức
giao lưu trên sân khấu hay di chuyển xuống dưới với khán giả; lập sẵn một
chương trình chi tiết cho buổi giao lưu và luyện tập nhuần nhuyễn;... luôn
giúp cho các em đạt được những kỹ năng cần thiết cho hoạt động này.
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2.2.5. Một số vấn đề phụ trợ trong luyện tập trình diễn
2.2.5.1. Hóa trang, phục trang
Vấn đề lý thuyết cho kỹ năng trang điểm và mang mặc trang phục
cũng chỉ mới dừng lại ở mức độ truyền miệng, để sau đó cho học viên ghi
nhớ, luyện tập và thực hành trên sân khấu chứ chưa có hệ thống văn bản tài
liệu mang tính hệ thống, nên việc dạy học kỹ năng trang điểm và mang mặc
trang phục vẫn còn chưa đồng bộ và nhiều bất cập. Tuy nhiên, dù vẫn còn
những khó khăn và hạn chế nhưng đội ngũ GV Tổ bộ môn hát Nhạc nhẹ
vẫn không ngừng nỗ lực nghiên cứu đưa ra các phương thức hướng dẫn dễ
hiểu nhất, giúp HV dễ tiếp cận và vận dụng vào tác phẩm biểu diễn một
cách tốt nhất, đáp ứng được yêu cầu về trình diễn của một ca sĩ nhạc nhẹ
chuyên nghiệp.
Cách trang điểm biểu diễn không chỉ nhằm che đi những khuyết
điểm mà cần phải tạo sự nổi bật, thu hút, thậm chí có thể biến những nét
không đẹp trở thành dấu ấn riêng. Tất nhiên, tùy vào phong cách biểu diễn
và tính chất âm nhạc của ca khúc, người ca sĩ phải biết lựa chọn cách trang
điểm sao cho phù hợp. Với những ca khúc nhẹ nhàng, có thể tạo cho gương
mặt tròn và gọn hơn. Tuy nhiên, trình diễn nhạc nhẹ rất cần gương mặt có
cá tính. Vì vậy, nên tạo khối trên khuôn mặt để các đường nét được rõ ràng,
có thể đánh xéo má hồng từ gò má đến thái dương và nổi bật cùng mắt
xếch. Với cách đánh mắt này, cần dùng những tông màu ghi sáng, xám
khói, nâu nhạt để đôi mắt tự nhiên và dịu dàng hơn. Cách trang điểm như
vậy luôn tạo nên sự trẻ trung và tươi tắn. Nếu muốn thay đổi một chút cho
phù hợp với phong cách biểu diễn cần sự sắc xảo, lanh lợi, chỉ cần dùng chì
màu đậm, kẻ thêm phần đuôi mắt. Để tạo sự tinh nghịch và nhí nhảnh, cần
trang điểm cho chiếc mũi hếch nhỏ xinh bằng cách chấm một chút phấn
sáng lên đầu mũi, đồng thời phủ phấn nâu lên hai bên sống mũ. Để cho đôi
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môi quyến rũ và hấp dẫn khi hát, các ca sĩ hiện nay thưởng chọn son màu
đỏ. Tuy nhiên, tùy theo hình môi để tạo viền môi mỏng hay dầy hơn...
Cách trang điểm và phục trang trên sân khấu góp phần không nhỏ
cho việc tạo nên tính cách của người ca sĩ. Thực tế trong những năm qua
cho thấy việc dạy học các kỹ năng trang điểm cũng như mang mặc trang
phục trên sân cũng vẫn chưa được nhiều sự quan tâm. Dẫn đến việc học
viên trang điểm và mang mặc sai với phong cách cũng như thể loại trình
diễn, tạo nên sự thiếu chuẩn mực, lạc phong cách… Vì vậy, GV cần phân
tích, hướng dẫn HV biết cách lựa chọn phục trang phù hợp với từng ca
khúc và phong cách biểu diễn của mỗi cá nhân. Ngoài ra, các em có thể
tham gia học một lớp trang điểm sân khấu để trang bị cho mình những kỹ
năng làm đẹp. Trong nhiều trường hợp, có thể cần sự trang điểm của các
chuyên gia để tạo sự ấn tượng mới trên khuôn mặt và kiểu tóc...
2.2.5.2. Sử dụng micro, đạo cụ phụ trợ
Đối với ca sĩ, sử dụng micro là một phần quan trọng, có thể giúp cho
họ khoe được giọng hát, đồng thời còn tạo nên dấu ấn riêng. Vì vậy, HV
cần được hướng dẫn kỹ thuật sử dụng micro để đạt hiệu quả và đẹp mắt.
Trước tiên, cần hướng dẫn cho HV luyện tập cầm micro một cách
thoải mái nhất. Để luyện tập ở nhà, các em có thể lựa chọn đồ vật có kích
thước tương đương với micro. Khi hát, không nên để micro gần miệng mặc
dù động tác này sẽ làm cho âm thanh phát ra to hơn. Tuy nhiên, khi âm
thanh to sẽ bị ồn lên, làm cho giọng hát giảm bớt phần tinh tế. Vì vậy, nên
để đầu micro cách với miệng khoảng từ 2 - 3 cm và khi hát những nốt cao
với lực mạnh hơn cần đưa micro cách xa hơn để tránh âm thanh bị thô.
Một số ca sĩ có thói quen cầm ngay đầu micro khi hát để hát để tạo
phong cách ấn tượng. Tuy nhiên, cách cầm miccro như vậy sẽ làm giọng
hát bị um và thay đổi nhiều so với giọng thật. Thực tế, hệ thống loa luôn
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được đặt ở rìa ngoài sân khấu quay về phía khán giả, đặc biệt với sân khấu
rộng sẽ làm loãng âm thanh. Vì vậy, khi ca sỹ hát rất khó phân biệt được
cao độ, cũng như hạn chế trong việc cảm âm. Để tránh tình trạng đó, GV
cần khuyến cáo HV khi duyệt chương trình, nên để ý kỹ bộ phận âm thanh
và yêu cầu tinh chỉnh sao khi hát cảm thấy dễ chịu và không phải dùng
nhiều sức.
Việc sử dụng micro tốt sẽ hỗ trợ một phần cho giọng hát, là hạn chế
những yếu điểm và tăng thêm phần tinh tế cho giọng hát. Vì vậy, HV cần
phải luyện tập thói quen cầm micro và chuẩn bị tâm lý thật kỹ trước trình
diễn. Mặc dù, việc dùng ngôn ngữ cơ thể khi trình diễn là rất cần thiết. Tuy
nhiên, phải luôn lưu ý các động tác có ảnh hưởng tới chất lượng giọng hát
không. Chẳng hạn, khi quay đầu hay nghiêng mình tạo dáng, thường dẫn
đến âm thanh to nhỏ thất thường. Trong trường hợp này, phải luyện tập kỹ
để trở thành thói quen, khi quay đầu hoặc nghiêng người thì tay và micro
phải di chuyển cùng lúc với miệng, cũng có thể làm động tác đó theo nhạc
dạo khi đã ngưng phần hát...
Bên cạnh việc sử dụng micro, trong nhiều tiết mục, người ca sĩ cần
phải chuẩn bị đạo cụ biểu diễn bổ trợ. Nhiều ca sĩ dùng những đạo cụ mới
lạ để tạo ấn tượng mạnh với khán giả: Đàm Vĩnh Hưng đeo cách thiên thần
trong liveshow kỉ niệm 20 năm ca hát của mình (2012); Phạm Thanh Thảo
với chiếc xe đạp trong tiết mục Con đường đến trường trong chương trình
Thương quá Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh (2012); Hồ Ngọc Hà với
siêu xe Lamborghni Murcielago, moto và phi thuyền lên sân khấu; Khương
Ngọc và Mỹ Lệ mang xích lô trong chương trình biểu diễn tại thành phố
Hồ Chí Minh trong Live Concert 2011; Tóc Tiên quấn cả con trăn trên
người với màn trình diễn Thế giới không có anh trong đêm Chung kết The
Remix 2015; Lệ Quyên với tàu điện cổ trong liveshow Mùa thu
vàng (8/2017) để tạo nên một không gian Hà Nội xưa...
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Ngoài ra, HV cũng cần lưu ý về việc lựa chọn trang phục. Có rất
nhiều cách tạo hình ảnh ấn tượng từ trang phục. Tuy nhiên, các em nên
đảm bảo trang phục khi mặc trình diễn phải cảm thấy thoải mái, thư giãn,
phải phù hợp với màn trình diễn và không quá hở hang. Một điều cần lưu ý
là phải chắc chắn là không gặp trục trặc về trang phục khi trình diễn. Điều
đó sẽ giúp các em tự tin hơn về ngoại hình trên sân khấu trước khán giả.
Việc sử dụng đạo cụ, trang phục góp phần thành công cho phần trình
diễn ca khúc nhạc nhẹ. Tuy nhiên, HV cần phải tìm hiểu kỹ về tính chất âm
nhạc, nội dung ca khúc và phần vũ đạo để lựa chọn những đạo cụ phù hợp.
Ngoài ra, cần tránh việc lạm dụng đạo cụ và trang phục quá lố, phản cảm,
trái ngược với thẩm mỹ và thị hiếu công chúng.
2.2.5.3. Chuẩn bị tâm lý trình diễn
Để trình diễn tốt, cần thư giãn đầu óc và cơ thể trước khi biểu diễn,
giảm áp lực cơ thể và ổn định tâm lý. Ngay cả khi hồi hộp vẫn phải tỏ ra là
người bình tĩnh bằng cách luôn ngẩng cao đầu và cười thật tươi. Cần loại
bỏ sự sợ hãi, lo lắng và nên suy nghĩ tích cực, điều đó sẽ được duy trì khi
lên sân khấu trình diễn,
GV cần trao đổi với HV về kinh nghiệm của mình về cách chuẩn bị
tâm lý. Chẳng hạn, trước khi lên sân khấu để tự tin hơn, thay vì lo lắng, hồi
hộp, hãy tưởng tượng về màn trình diễn rất thành công với sự hưởng ứng
nhiệt tình của khán giả... Tuy nhiên, để thực sự tự tin, cần phải luyện tập
nhuần nhuyễn để chắc chắn là mình sẽ tốt nhất khi trình diễn trước khán
giả. Ngoài ra, các em phải thực sự nhập tâm vào nhân vật, phải hòa mình
vào ca khúc với những hành động trình diễn, mới thực sự tự tin vào bản
thân và sẽ quên được nỗi lo lắng.
Để xây dựng sự tự tin ở bản thân, HV nên luyện tập trước gương,
thậm chí có thể ghi lại phần biểu diễn của mình để xem lại và điều chỉnh
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cho đến khi những hành động sân khấu phù hợp, tự nhiên và nhuần nhuyền.
Tự quan sát và điều chỉnh phong cách của mình sẽ giúp các em có khả năng
thành công cao hơn trên sân khấu. Như vậy, tự bản thân sẽ giúp chế ngự
cảm giác sợ hãi và giúp các em cảm thấy thoải mái hơn trên sân khấu.
GV cần khuyến cáo HV rằng, khi lên sân khấu chỉ tập trung vào biểu
diễn. Theo đó, các động tác cơ thể phải uyển chuyển và nét mặt phải có sự
biểu cảm, phù hợp với nội dung và tính chất của ca khúc. Khi trình diễn
cần duy trì và tận dụng tối đa hoạt động cơ thể, điều đó sẽ giúp các em
giảm lo lắng, giúp các em trở nên thoải mái và tự tin hơn. Trong trường
hợp mắc lội một chút khi nhảy, không được dừng lại phải tiếp tục, biến nó
thành một hành động của phần trình diễn.
Rèn luyện ý chí, sự say mê, lòng yêu nghề cho HV cũng là một trong
những cách giúp các em tự tin và bản lĩnh hơn. Qua đó, có để giáo dục các
em có hoài bão để trở thành người ca sĩ biểu diễn nhạc nhẹ chuyên nghiệp.
Khi rèn luyện được ý chí, các em sẽ say mê và có ý thức vươn lên trong
học tập. Từ đó, tự bản thân cũng sẽ phấn đấu khắc phục những khó khăn và
hạn chế trong việc trình diễn. Tuy nhiên, để hỗ trợ cho sự rèn luyện kiên trì,
tự tin, GV cần lưu ý khâu chọn bài thực hành trình diễn. Việc chọn bài hay
và phù hợp với chất giọng sẽ tạo thêm phần hứng thú cho HV, làm cho các
em luôn thấy hứng thú, say mê khi luyện tập.
Rèn luyện ý thức và tư duy bằng cách vận dụng những kiến thức thể
hiện hình thể, vũ đào trong việc thể hiện những hình tượng âm nhạc cũng
sẽ giúp cho HV có tâm lý tự tin hơn. Tuy nhiên, GV cần khuyến cáo các
em không chỉ thuộc bài nhuần nhuyễn và còn phải biết cách kiểm soát chất
lượng âm thanh ở bất kỳ sân khấu nào.
Rèn luyện bản lĩnh biểu diễn có tính chuyên nghiệp dựa trên những yêu
cầu thực tiễn của xã hội và phù hợp với yêu cầu mặt bằng đào tạo chung.
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GV cũng cần giúp GV nhận thức được ý thức chủ động trình diễn,
chế ngự được bản thân và ổn định tâm lý bằng cách thả lỏng và kiểm soát
cơ thể khi cảm thấy lo lắng, sợ hãi.
Lựa chọn bài: GV có vai trò hết sức quan trọng trong việc chọn bài
phù hợp với trình độ, đặc điểm tâm sinh lý, với thế mạnh của từng HV.
Việc chọn bài và tích luỹ vốn bài mới lạ, độc đáo để trình diễn cần được
đặc biệt lưu ý. Sau khi học thuộc ca khúc, GV yêu cầu các em thực hành
biểu diễn ngay trong các lần trả bài tiếp theo.
Rèn luyện bản lĩnh trước khi trình diễn: GV đóng vai trò tích cực
trong khâu luyện tập để duy trì phong độ và nâng cao khả năng trình diễn
cho HV, sao cho các em luôn có ý thức nâng cao và phát triển phong cách
biểu diễn của mình. Các em nên dành thời gian để nghiên cứu nội dung
nghệ thuật của ca khúc, nghiên cứu cách thể hiện sao cho hợp lý, hấp dẫn
và có sức thuyết phục. GV cần giúp HV phát huy được những ưu điểm, thế
mạnh của hình thể và biểu cảm khuôn mặt. Điều đó giúp các em tăng
cường việc rèn luyện bản lĩnh trên sân khấu và tự tin hơn với những động
tác hình thể, vũ đạo nhuần nhuyền,với phong cách riêng của mình.
Tạo sự cân bằng tâm lý trước buổi biểu diễn bằng cách thở sâu trước
khi lên sân khấu để giúp thư giãn đầu óc và cơ thể. Thư giãn là một cách để
giải tỏa mọi căng thẳng, khi cơ thể được giải tỏa, các em sẽ cảm thấy nhẹ
nhàng, thoải mái và tự tin hơn. Ngoài ra, luôn phải mỉm cười để tạo sự tự
tin cho mình.
Rèn luyện bản lĩnh trình diễn qua thi và kiểm tra tại nhà trường: Phần
trình diễn của HV cần được kiểm chứng qua các cuộc thi và kiểm tra hàng
năm tại nhà trường. Đây là một yêu cầu bắt buộc mà HV cần phải vượt qua.
Qua các cuộc thi và kiểm tra, GV sẽ tìm ra những ưu và nhược điểm của
mỗi HV, từ đó hướng cho các em phong cách biểu diễn riêng biệt. Rèn
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luyện bản lĩnh biểu diễn qua quá trình học tập sẽ được rèn luyện lâu dài và
thường xuyên theo quá trình học tập. Quá trình rèn luyện đó có sự dẫn dắt
của GV, sẽ giúp các em vượt qua các cảm giác lo sợ và dần tự tin với khả
năng trình diễn của mình.
Rèn luyện bản lĩnh trình diễn với yêu cầu ở mức độ chuyên nghiệp
cao sẽ dành cho những HV xuất sắc được đánh giá qua các kỳ thi. Những
HV này sẽ được lựa chọn tham gia trong những dịp biểu diễn trọng đại của
nhà trường. Trong quá trình luyện tập và biểu diễn, các em sẽ được cọ xát,
giao lưu, học hỏi với HV của các khoa khác, khả năng trình diễn và sự tự
tin của các em sẽ được nâng cao. Ngoài ra, GV cũng nên khuyến khích và
đề xuất với nhà trường, tạo điều kiện cho những HV xuất sắc được tham
gia những cuộc biểu diễn và các cuộc thi giọng hát hay ngoài nhà trường ở
mảng nhạc nhẹ. Qua các cuộc thi và biểu diễn đó, các em sẽ được rèn luyện
nâng cao khả năng và bản lĩnh biểu diễn với một tâm lý vững vàng hơn.
Một số biện pháp khác nhằm tăng cường khả năng, bản lĩnh trình
diễn ca khúc nhạc nhẹ cần được lưu ý như: Tạo điều kiện cho HV trình
diễn ở mọi hoàn cảnh với những môi trường khác nhau để giúp các em cọ
sát, làm quen với sân khấu và khán giả; Rèn luyện bản lĩnh biểu diễn qua tổ
chức thực hành cho HV bằng hoạt động tự học, tự nghiên cứu; Ứng dụng
công nghệ thông tin nhằm tăng cường việc rèn luyện bản lĩnh biểu diễn qua
tìm hiểu các nguồn tư liệu trên mạng internet, truy cập thông tin về các
phong cách trình diễn ca khúc nhạc nhẹ của ca sĩ nổi tiếng Việt Nam và
nước ngoài. Rèn luyện kỹ năng trình diễn qua xây dựng những giáo trình
điện tử phục vụ cho việc dạy học trình diễn ca khúc nhạc nhẹ cho HV trung
cấp thanh nhạc trường ĐH VHNT Quân đội.
Khi chuẩn bị tất cả các nội dung trên, HV sẽ bớt đi rất nhiều những
áp lực về trình diễn. Chuẩn bị tâm lý tốt, các em sẽ vượt qua nỗi sợ hãi sân

73

khấu. Vì vậy, việc rèn luyện bản lĩnh cho HV cần phải có quá trình và
thường xuyên. Điều đó còn giúp cho các em có ý chí và say mê hơn với
chuyên ngành của mình. Từ đó có ý thức sáng tạo trong nghệ thuật biểu
diễn. Việc rèn luyện được bản lĩnh trình diễn ca khúc nhạc nhẹ góp phần
nâng cao chất lượng đào tạo HV ở mặt bằng chung. Vì vậy, cần tăng cường
yếu tố thực hành trình diễn giúp cho các em được làm quen với những môi
trường biểu diễn khác nhau trong quá trình học tập.
2.3. Biện pháp tổ chức dạy học trình diễn
2.3.1. Dạy học chuyên đề “Rèn luyện kỹ năng trình diễn cho học viên
trong đào tạo phong cách nhạc nhẹ”
2.3.1.1. Biên soạn chuyên đề
Mục đích: Biên soạn chuyên đề nhằm xác định nội dung và các yêu
cầu cụ thể của từng kỹ năng của học viên trong đào tạo phong cách nhạc
nhẹ, giúp học viên nhận thấy rõ những công việc cần làm và yêu cầu cần
đạt được để tổ chức rèn luyện từng kỹ năng đó.
Nội dung: Chuyên đề “Rèn luyện kỹ năng trình diễn cho học viên
trong đào tạo phong cách nhạc nhẹ” là môn học có tính đặc thù nên nội
dung môn học được xây dựng, phát triển và thiết kế theo hướng tổ chức
hoạt động tự học, tự nghiên cứu, phát huy tính chủ động, sáng tạo của
người học. Thông qua từng chuyên đề, từng kỹ năng, học viên sẽ rèn luyện
và tự rèn luyện những kỹ năng cơ bản phù hợp trong đào tạo theo phong
cách nhạc nhẹ. Việc tổ chức chuyên đề cho học viên cần xác định rõ: Các
bước rèn luyện từng kỹ năng, thời gian rèn luyện, điều kiện rèn luyện dưới
sự hướng dẫn, giám sát của GV, tính tích cực, chủ động và ý thức, tự giác
của học viên và đánh giá kết quả rèn luyện để phát triển kỹ năng trình diễn
sao cho phù hợp với phương thức đào tạo theo hong cáh nhạc nhẹ.
Qua khảo sát bằng cách phỏng vấn trực tiếp thì hầu hết GV và học
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viên đều xác định, việc hiểu được bản chất, đặc điểm của phương thức đào
tạo phong cách nhạc nhẹ, cũng như hiểu biết về bản chất, đặc điểm, các giai
đoạn và con đường hình thành kỹ năng trình diễn của học viên theo học
phong cách nhạc nhẹ là rất quan trọng, đó là những yếu tô ảnh hưởng nhiều
đến việc rèn luyện kỹ năng trình diễn cho học viên.
Nội dung chuyên đề chia thành 4 bài học, bài thứ nhất tổng quan kỹ
năng trình diễn và rèn luyện kỹ năng trình diễn phong cách nhạc nhẹ cho
học viên trong đào tạo theo phong cách nhạc nhẹ và 4 bài tương ứng với 4
kỹ năng cơ bản, cần thiết trong đào tạo theo phong cách nhạc nhẹ đó là: Kỹ
năng về trang điểm sân khấu; kỹ năng về mang mặc trang phục; kỹ năng di
truyển trên sân khấu; kỹ năng tương tác với khán giả. Nội dung chính của
từng bài phải bám sát vào thực tiễn rèn luyện kỹ năng trình diễn theo phong
cách nhạc nhẹ và cần biên soạn thành chuyên đề này trong chương trình
đào tạo theo phong cách nhạc nhẹ.
- Thời điểm và cách thức triển khai: Dựa vào chuẩn đầu ra của ngành
Thanh nhạc, trường Đại học VHNT Quân đội đã công bố. Vì vậy, thời gian
bố trí cho giảng dạy chuyên đề “Rèn luyện kỹ năng trình diễn cho học viên
trong đào tạo phong cách nhạc nhẹ” có thể thực hiện như sau:
+ Bài 1: Tổng quan về kỹ năng trình diễn và kỹ năng trình diễn trong
đào tạo phong cách nhạc nhẹ, bài này được giảng dạy cho tất cả học viên
năm đầu của bộ môn hát nhạc nhẹ (thời gian học là 4 tiết).
+ Từ bài thứ 2 đến bài thứ 4: Tổ chức triển khai với hình thức học
viên tự chọn và đăng ký học tập theo thời gian phù hợp, mỗi bài tương ứng
một kỹ năng như đã nêu trên và được giảng dạy 4 tiết. Tổ bộ môn hát
phong cách nhạc nhẹ chủ trì, phối hợp phòng đào tạo bố trí GV giảng dạy
chuyên đề này với hình thức ngoại khóa vào thứ bảy hàng tuần. Ban chủ
nhiệm Khoa Thanh nhạc và Tổ trưởng bộ môn nhạc nhẹ có trách nhiệm tổ
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chức, đánh giá kết quả đạt được các kỹ năng của học viên.
2.3.1.2. Tổ chức dạy học chuyên đề
Biện pháp dạy học chuyên đề “Rèn luyện kỹ năng trình diễn cho học
viên trong đào tạo phong cách nhạc nhẹ” được thực hiện nhằm giúp GV
xác định các bước tiến hành, các phương tiện, bài tập và yêu cầu cụ thể để
GV hướng dẫn HV luyện tập từng kỹ năng đạt hiệu quả và đạt chất lượng
tốt, góp phần quan trọng cho việc hình thành và phát triển kỹ năng trình
diễn của học viên trong đào tạo phong cách nhạc nhẹ. Dạy học kỹ năng
trình diễn bằng chuyên đề sẽ giúp HV ngay từ giai đoạn đầu của quá trình
theo học phong cách nhạc nhẹ hiểu rõ được về phương thức đào tạo của
phong cách này, qua đó yêu cầu học viên chủ động học tập tích lũy kiến
thức, thông qua các kiến thức về kỹ trình diễn, cùng với quy trình rèn luyện
các kỹ năng sân khấu được GV hướng dẫn nhằm tạo năng lực tự học của cá
nhân người học hiệu quả hơn.
Để tiến hành dạy học chuyên đề “Rèn luyện kỹ năng trình diễn cho
HV trong đào tạo phong cách nhạc nhẹ”, chúng tôi xin đưa ra đề xuất quy
trình cụ thể gồm 3 giai đoạn và các bước thực hiện như sau:
a) Giai đoạn chuẩn bị: Là giai đoạn xác định mục tiêu, yêu cầu cần
đạt được khi tổ chức chuyên đề, gồm: Mục tiêu kiến thức, mục tiêu kỹ
năng, mục tiêu thái độ. Từ đó GV đưa ra các tiêu chí, yêu cầu cần đạt được
cho từng mục tiêu cụ thể: Hiểu đúng, đủ và chính xác các nội dung bài học
trong chuyên đề; Tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm bản thân với thành
viên khác của lớp trong quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng tình diễn;
Đảm bảo thời gian đúng tiến độ, tích cực thực hiện tốt các yêu cầu của từng
bài học trong chuyên đề;
Giai đoạn này GV cần giới thiệu nội dung và phương pháp thực hiện
chuyên đề phù hợp với nội dung của từng bài học. GV lựa chọn những nội
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dung trọng tâm cần truyền đạt và hướng dẫn cho học viên tự học, tự rèn
luyện phù hợp với các hoạt động trong và ngoài giờ lên lớp. Ở bước này
cần thực hiện thông qua các hoạt động: Nghiên cứu nội dung từng bài
giảng trong chuyên đề, từ đó xác định số lượng các kiến thức, kỹ năng
trọng tâm mà GV cần trình bày và xây dựng kế hoạch bài giảng cho phù
hợp với chuyên đề;
Các điều kiện, phương tiện cần thiết cho dạy học chuyên đề cũng cần
chuẩn bị, bao gồm: sân khấu, âm thanh, ánh sáng, thiết bị nghe nhìn, bàn
ghế, nhạc cụ, gương khổ lớn, phiếu quan sát, đánh giá cho điểm dành cho
GV…
b) Giai đoạn triển khai dạy học là cơ bản và quan trọng nhất trong
quá trình tổ chức chuyên đề. Giai đoạn này, GV cần căn cứ vào mục tiêu
xác định và các tiêu chí cần đạt ở giai đoạn chuẩn bị, GV nêu các mục
tiêu và tiêu chí cần đạt, hướng dẫn học viên nghiên cứu, thảo luận ghi
nhận mục tiêu của bài học thông qua các hoạt động thảo luận theo cặp
đôi, hay hoạt động học tập độc lập của từng học viên; Nêu phương pháp
triển khai bài học kỹ năng trình diễn phong cách nhạc nhẹ cho học viên,
theo các bước thông thường như: Làm việc theo cặp đôi hoặc cá nhân đơn
lẻ, sau đó tiến hành đánh giá thực trạng kỹ năng trình diễn của học viên
thông qua các bài tập để giải quyết các vấn đề trọng tâm hay thao luận để
nhận thức đúng quy trình dạy học...
Việc triển khai các dạy học trên lớp phải căn cứ vào nội dung của
từng bài học, GV lựa chọn phương pháp triển khai sao cho phù hợp
với đối tượng và đặc điểm của học viên. Tuy nhiên, GV cần sử dụng
và tiến hành chủ yếu một trong các phương pháp sau:
Phương pháp thuyết trình kết hợp nêu vấn đề để thu hút sự lắng nghe
và tập trung của học viên, các vấn đề liên quan đến đặc điểm, tính chất, vai
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trò... của kỹ năng trình diễn phong cách nhạc nhẹ. GV đánh giá và ghi nhận
những câu trả lời của học viên, sau đó sử dụng phương pháp thuyết trình để
trình bày những đặc điểm, tính chất, vai trò... của kỹ năng trình diễn phong
cáh nhạc nhẹ để học viên nắm và hiểu sâu vấn đề GV đã nêu.
Phương pháp thảo luận nhóm và phương pháp giải quyết vấn đề
được sử dụng để nêu vấn đề cần giải quyết. Đây là những nội dung cần có
sự tự đánh giá và giám sát của bạn bè như: Đánh giá thực trạng kỹ năng
trình diễn của học viên... GV yêu cầu học viên tạo các cặp đôi để tiến hành
hoạt động; Học viên tạo từng cặp đôi thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu và
hướng dẫn của GV, sau đó báo cáo kết quả thực hiện. Để thực hiện tốt nội
dung thảo luận: GV đưa ra vấn đề cần giải quyết cho từng cặp đôi; theo dõi
quá trình nhóm học viên thực hiện nhiệm vụ, điều chỉnh và tác động cho
các nhóm làm việc hiệu quả.
c) Giai đoạn đánh giá và điều chỉnh là giai đoạn tổ chức đánh giá
những kết quả đạt được của học viên sau 4 bài học của chuyên đề “Rèn
luyện kỹ năng trình diễn cho học viên trong đào tạo phong cách nhạc nhẹ”.
GV nhận xét kết quả và thái độ làm việc của từng học viên và các nhóm
theo cặp đôi. Trên cơ sở đó, GV cho điểm của từng nhóm hoặc cá nhân.
Nếu nhóm hay cá nhân nào có kết quả học tập tốt GV cần đánh giá, cho
điểm để khuyến khích. Sau khi đánh giá các nhóm và cá nhân, GV cho
nhận xét để mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong nhóm thấy rõ những tồn tại,
hạn chế để các em tự điều chỉnh trong giai đoạn tiếp theo.
Trên cơ sở các bài luyện tập theo từng bài học trong chuyên đề,
GV giao cho mỗi cá nhân hoặc theo nhóm những bài tập để học viên tổ
chức rèn luyện kỹ năng trình diễn ngoài giờ lên lớp thông qua các hoạt
động tập thể. Để thực hiện tốt giải pháp này, cần hỗ trợ các điều kiện thực
hiện chương trình: “Dạy học kỹ năng trình diễn trong đào tạo theo phong
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cách nhạc nhẹ” đây là học phần tự chọn phù hợp vào điều kiện của Nhà
trường và thực hiện cho học viên các năm đầu, chú trọng việc giới thiệu
cho học viên về phương thức đào tạo theo phong cách nhạc nhẹ, các yêu
cầu về kỹ năng trình diễn để HV thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong
môi trường đào tạo theo phong cách nhạc nhẹ, giới thiệu cho các em những
kỹ năng trình diễn cần phải học và kế hoạch tổ chức dạy học cho HV; Bố
trí phòng dạy các bài học trong chuyên đề có đủ trang thiết bị thích hợp cho
GV thực hiện hoạt động lên lớp và để phát huy tính tích cực của người học
2.3.2. Hoạt động cố vấn học tập
Với biện pháp này chúng tôi đề xuất dạy học kỹ năng trình diễn bằng
cách thông qua hoạt động cố vấn để thực hiện dạy học kỹ năng trình diễn
trong đào tạo theo phong cách nhạc nhẹ.
Nội dung biện pháp được đề xuất xây dựng quy trình thực hiện
nhiệm vụ cố vấn học tập gắn với kỹ năng trình diễn. Căn cứ vào chức năng
và nhiệm vụ mà cố vấn học tập phải thực hiện, quy trình đề xuất được
chúng tôi xây dựng gồm 3 giai đoạn với các bước thực hiện như sau:
Giai đoạn chuẩn bị: Khi tiếp nhận học viên, GV nên cố vấn học tập
để giúp học viên tiến hành chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chức năng,
nhiệm vụ theo quy chế của bộ môn nhạc nhẹ. Trước tiên cố vấn cần phải có
các quy chế về đào tạo theo phong cách nhạc nhẹ như: chương trình đào
tạo, khung chương trình đào tạo của Bộ môn nhạc nhẹ. Cố vấn phải nắm
được chuẩn đầu ra của ngành thanh nhạc... Ngoài những văn bản thuộc về
quy chế, quy định thì cố vấn cần phải có được thông tin cá nhân về độ tuổi,
đặc điểm màu sắc giọng hát, phong cách trình diễn mà học viên muốn theo
đuổi… nếu như học viên đã có thành tích cao trong các cuộc thi hát với
phong cách nhạc nhẹ thì cần có thêm thông tin về kết quả của học viên đó.
Cố vấn học tập cần tiến hành dựa trên 2 bước quan trọng trong giai
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đoạn chuẩn bị trước khi tiến hành thực hiện nhiệm vụ cố vấn, đó là: Phân
tích khung chương trình đào tạo nhạc nhẹ, xác định nội dung nhằm tư vấn
cho học viên cách lập kế hoạch học tập và tư vấn cách tổ chức tự ôn luyện.
Đây là bước tiền đề quan trọng, cố vấn cần phải xác định các phần học tiên
quyết, cách học từng phần, từng mảng hay học song song, đan xen... Phân
tách các phần học bắt buộc với phần tự chọn. Cố vấn phân tích chương
trình đào tạo (theo thể loại Jazz; Pop; Country…) và mối liên quan giữa về
kỹ năng trình diễn thuộc các thể loại hát trong chương trình đào tạo phong
cách nhạc nhẹ. Phân tích kế hoạch đào tạo và thiết lập lộ trình cho từng học
kỳ và cho cả khoá học theo trình tự các phần học chuyên môn gắn với kỹ
năng trình diễn cần thiết để học viên đăng ký hoặc cố vấn có thể phân tích
theo nhánh kỹ năng trình diễn theo từng thể loại để giúp HV lựa chọn các
học phần tự chọn phù hợp với định hướng học tập cũng như sự ham thích
của bản thân. Bước này cố vấn học tập phải xác định một số phương pháp
học tập phù hợp cho từng thể loại hát (Jazz, Pop, Country…) và xác định
nhiệm vụ của học viên phải thực hiện trong việc lĩnh hội kiến thức chuyên
ngành và gắn liền với kỹ năng trình diễn đúng xu thế xã hội.
Qua việc nắm bắt thông tin cá nhân của học viên, cố vấn học tập có
thể nắm được một số đặc điểm về phong cách, thể loại yêu thích của học
viên để giúp các em phát huy ưu điểm trong học tập trên lớp và tự ôn
luyên. Trong phần này cố vấn học tập lưu ý với những học viên có tố chất
tốt nhưng hoàn cảnh khó khăn kinh tế hoặc những học viên có những sở
trường và thế mạnh nổi trội cần phát huy hay những học viên có một vài
hạn chế cần lưu ý. Từ những thông tin của các học viên, cố vấn học tập có
thể dự kiến một Ban cán sự lớp mạnh nhằm hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của
cố vấn học tập được tốt hơn.
Giai đoạn thực hiện: Thông thường việc bố trí cho cố vấn học tập có
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1 đến 2 tiết/ tuần để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng, theo
dõi, đánh giá. Tùy theo thời gian, đặc điểm của từng lớp ở mỗi khoá học,
cố vấn học tập xây dựng kế hoạch, nội dung cho buổi sinh hoạt với lớp phù
hợp. Chúng tôi xin đề xuất gợi ý những nội dung cơ bản cho cố vấn học tập
thực hiện hoạt động của mình gắn với việc dạy học chuyên môn gắn với kỹ
năng trình diễn trong đào tạo theo phong cách nhạc nhẹ với các bước sau.
Hướng dẫn HV cách lập kế hoạch học tập trên cơ sở tư liệu đã có
trong giai đoạn chuẩn bị, cố vấn học tập tiến hành sinh hoạt về quy chế đào
tạo theo phong cách nhạc nhẹ với HV. Cố vấn học tập cần nhấn mạnh tính
linh hoạt, mềm dẻo trong đào tạo theo phong cách nhạc nhẹ. Đặc biệt, trao
đổi, làm rõ yêu cầu việc chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ học tập ngoài giờ
lên lớp, gấp 2 lần thời gian học tập trên lớp của từng bài học, gợi ý cho học
viên các phương pháp học tích cực nhằm lĩnh hội tốt kiến thức chuyên môn
ngành học đồng thời từng bước luyện kỹ năng trình diễn của bản thân.
Việc triển khai quy chế, cần tổ chức thảo luận để khởi động tâm thế
tích cực tham gia của học viên, từng bước giúp các em chủ động trong lĩnh
hội kiến thức, hăng hái tham gia xây dựng lớp học tích cực. Đặc biệt, định
hướng cho các em tự tổ chức quá trình học tập ngoài giờ lên lớp.
Trên cơ sở khung chương trình và kế hoạch đào tạo năm học, học kỳ cố
vấn học tập hướng dẫn học viên cách xác định mục tiêu, xác định nhiệm vụ
học tập hay phân bổ thời gian cho các nhiệm vụ cụ thể... để HV tự xây dựng
kế hoạch học tập cho bản thân theo khóa học, năm học và từng học kỳ.
Hướng dẫn phương pháp học tập trên lớp: Căn cứ vào kế học tập
chung của khoá học, kế hoạch học tập của lớp chuyên môn và kế hoạch học
tập cá nhân, cố vấn học tập theo dõi quá trình tổ chức thực hiện việc học
tập kỹ năng trình diễn của học viên. Đây là việc làm thường xuyên của cố
vấn học tập trong suốt quá trình học tập của học viên theo phong cáh nhạc
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nhẹ. Trong giờ sinh hoạt chung, ngoài việc nắm tình hình học tập, rèn
luyện của học viên thì cố vấn học tập dành thời gian xem xét kế hoạch học
tập của cá nhân học viên để nhắc nhở, điều chỉnh việc thực hiện đúng mục
tiêu và nhiệm vụ kỹ năng trình diễn theo phong cách nhạc nhẹ đã đặt ra,
đồng thời có những ý kiến điều chỉnh kịp thời nếu có sự thay đổi trong kế
hoạch học tập của học viên.
Hướng dẫn tự ôn luyện: Ngoài giờ lên lớp chuyên môn, cố vấn học
tập cần phải dành thời gian kiểm tra việc tổ chức tự học ngoài giờ lên lớp
của học viên. Qua kiểm tra, cố vấn học tập sẽ tìm ra hướng giải quyết
những vấn đề khó khăn trong quá trình tổ chức tự học ngoài giờ lên lớp
như: điều kiện phương tiện, địa điểm ôn luyện, sự hợp tác giữa các cá nhân,
ý thức, động cơ trong hoạt động ôn tập ngoài giờ lên lớp của học viên... Cố
vấn học tập hướng dẫn cho học viên các phương pháp học theo hướng tích
cực hóa người học, gắn bài học chuyên môn với các kỹ năng trình diễn
trong đào tạo theo phong cách nhạc nhẹ như: kỹ năng hành động sân khấu;
kỹ năng trang phục, kỹ năng trang điểm sân khấu, kỹ năng làm việc với bè,
nhóm...
Trong bước, GV cố vấn học tập hướng dẫn HV trao đổi, nhằm lĩnh
hội các kiến thức chuyên môn gắn với kỹ năng trình diễn một cách tích
cực, giúp các em tự đánh giá thực trạng các kỹ năng trình diễn có được để
xây dựng kế hoạch rèn luyện từng kỹ năng trình diễn cho phù hợp với thể
loại. GV cố vấn học tập cũng có thể hướng dẫn HV lựa chọn phương pháp
học tập phù hợp với bản thân để làm phương pháp học tập chủ đạo, phát
huy thế mạnh cá nhân.
Giai đoạn đánh giá, điều chỉnh: Đánh giá kết quả thực hiện hai
nhiệm vụ chính: Dựa vào kế hoạch học tập của lớp chuyên môn để đánh giá
mức độ hoàn thành mục tiêu đặt ra về kỹ năng trình diễn theo thời gian đã
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định. Cùng với lớp chuyên môn xác định những nội dung đạt và chưa đạt
được, từ đó phân tích nguyên nhân, hướng dẫn học viên tự đánh giá kế
hoạch của cá nhân; Dựa vào các tiêu chí của bộ môn nhạc nhẹ, cố vấn học
tập tiến hành đánh giá kết quả thực hiện của học viên theo học kỳ, năm học.
Nội dung này phải được tiến hành theo quy trình là học viên tự đánh giá, cố
vấn học tập đánh giá.
Điều chỉnh công tác dạy học: Trên cơ sở đánh giá học kỳ và năm học
của lớp chuyên môn, GV và cố vấn học tập phải có kế hoạch điều chỉnh,
trong kế hoạch điều chỉnh cần tập trrung đưa ra phương hướng khắc phục
để học viên hoàn thành tốt mục tiêu đã đặt ra. Đối với cá nhân học viên thì
cố vấn học tập hướng dẫn cho các em cách lập kế hoạch điều chỉnh sao cho
phù hợp với năng lực, nhịp độ học tập của mình. Lưu ý, học viên đặt ra
mục tiêu điều chỉnh, đưa ra nhiệm vụ và biện pháp thực hiện khả thi. Cố
vấn học tập định hướng cho học viên điều chỉnh kế hoạch gắn với tự điều
chỉnh động cơ, thái độ học tập của bản thân.
Để thực hiện tốt các biện pháp này đòi hỏi các lớp chuyên môn phải
đảm bảo một số điều kiện như: Xác định rõ nhiệm vụ của có vấn học tâp,
trong đó nêu rõ nhiệm vụ hướng dẫn, ôn luyện chuyên môn gắn với kỹ
năng trình diễn, các phương pháp học tập cho học viên; Sắp xếp thời khóa
biểu cho cố vấn học tập gặp lớp lớp chuyên môn ít nhất 1 tiết/tuần.
Đồng thời, quy định chế độ bồi dưỡng cho cố vấn học tập.
2.4. Thực nghiệm sư phạm
2.4.1. Mục đích thực nghiệm
- Kiểm chứng tính hiệu quả của biện pháp đề xuất được chọn lọc
nhằm nâng cao chất lượng dạy học kỹ năng trình diễn phong cách nhạc
nhẹ của Tổ bộ môn nhạc nhẹ, Khoa Thanh nhạc trường Đại học VHNT
Quân đội.
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2.4.2. Đối tượng thực nghiệm
Thông qua phương pháp đối chứng chúng tôi đã chọn đối tượng thực
nghiệm là 4 học viên cùng 1 lớp chuyên ngành thanh nhạc có trình độ
tương đương, chia thành 2 nhóm để tổ chức thực nghiệm, sau đó so sánh
kết quả và rút ra kết luận.
- Nhóm thực nghiệm: học viên Nguyễn Thanh Thủy, Lê Minh Sơn
- Nhóm đối chứng: học viên Trịnh Thanh Nga, Vũ Minh Tuấn
2.4.3. Nội dung thực nghiệm
Chúng tôi cho rằng, các biện pháp đề xuất đều rất quan trọng và cần phải
được tiến hành một cách đồng bộ, liên tục thì hoạt động dạy học nói chung và
cụ thể là kỹ năng trình diễn phong cách nhạc nhẹ mới đạt hiệu quả cao.
Trong khuôn khổ của luận văn này, xin được lấy biện pháp dạy học
chuyên môn gắn với kỹ năng trình diễn phong cách nhạc nhẹ nằm trong
chương trình đào tạo của Tổ bộ môn nhạc nhẹ - Khoa âm nhạc, trường Đại
học VHNT Quân đội để tổ chức thực nghiệm. Bởi giải pháp này hiện nay có
tính thực tiễn cao, phù hợp với dạy học kỹ năng trình diễn của tổ bộ môn nhạc
nhẹ hiện nay. Thực nghiệm được tiến hành đối với 4 học viên và được thực
hiện trong 4 kỳ thi năm học 2017 - 2018. Ban đánh giá cho thực nghiệm này
gồm 2 GV và một thư ký.
2.4.4. Tiến hành thực nghiệm
Ca khúc mà chúng tôi lựa chọn để làm thực nghiệm cho giải pháp mà
cả 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng đều cùng tiến hành là Giọt nắng bên
thềm của cố nhạc sĩ Thanh Tùng thuộc thể loại Pop Ballad. Trong đó nhóm
thực nghiệp có sử dụng giải pháp đề xuất, còn học viên ở nhóm đối chứng
thì không sử dụng giải pháp. Vì thế trong phần dạy học thực nghiệm này,
chúng tôi chỉ tập trung vào những yêu cầu mang tính logic về kỹ năng trình
diễn theo thể loại Pop trong xử lý ca khúc. Bên cạnh đó kiến thức chuyên
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môn cũng được đề cập để làm rõ thêm tính đúng đắn của giải pháp bằng
thực nghiệm giữa 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng.
2.4.4.1. Thực nghiệm biểu hiện biểu cảm của khuôn mặt trong trình diễn ca
khúc nhạc nhẹ
Nhóm thực nghiệm
Nội dung dạy của GV: Trên cơ sở những biện pháp dạy học đã được
triển khai, GV dùng phương pháp thuyết trình và thực hành làm mẫu để
giảng cho học viên nắm bắt được vai trò quan trọng trong của khôn mặt
như: biểu cảm của mắt; cảm xúc trên khuôn mặt (miệng, sự phối hợp giữa
miệng, mắt, lông mày, đầu…). Sau đó, GV yêu cầu học viên thực hành. GV
giải thích thêm, không giống các thể loại hát khác, biểu diễn nhạc Pop,
ngoài khả năng thể hiện tình cảm bài hát bằng giọng hát với những kiến
thức về kỹ thuật của chuyên môn, vì vậy hướng nhìn không được làm ảnh
hưởng tới chất lượng giọng hát bằng việc vươn cổ quá cao hay gằn cúi quá
thấp hoặc quay sang trái, phải quá mức. Người ca sĩ phải biết tiết chế
hướng nhìn cũng như thể hiện biểu cảm bằng đôi mắt như là phương tiện
hữu hiệu và vô cùng quan trọng, giúp cho giọng hát có tăng thêm sức thể
hiện những suy tư, trăn trở về tác phẩm kết hợp với hướng nhìn và ánh mắt.
Nhóm thực nghiệm thực hành luyện tập: Với nhóm thực nghiệm, sau
khi được GV hướng dẫn và làm mẫu trước gương, các em thể hiện khá tốt
dưới sự giám sát của GV, những biểu cảm của ánh mắt theo lời của bài hát
và hướng nhìn của một người ca sĩ chuyên nghiệp cần biết, đó là lúc nào
nhìn xuống khán giả và lúc nào nhìn vào bạn diễn… Cùng với đó, miệng
luôn tươi cười, duyên dáng, đặc biệt là các điểm kết câu, kết đoạn.
Nhóm đối chứng
Nội dung dạy của GV: Sau khi học viên thuộc bài, GV yêu cầu các em
tự thể ca khúc theo cảm nhận của mình. GV không giảng về vai trò quan
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trọng của biểu cảm khuôn mặt khi trình diễn ca khúc nhạc nhẹ. Vì vậy, học
viên hầu như không được trang bị phần lý thuyết trước khi thực hành.
Nhóm thực nghiệm thực hành luyện tập: Với nhóm đối chứng việc sử
dụng ánh mắt, hướng nhìn gặp nhiều lúng túng, có sự biểu đạt chưa phù
hợp với bài hát không chỉ ở đôi mắt mà cả khuôn mặt và hướng nhìn. Các
em khi hát ánh mắt luôn căng thẳng, không tập trung, đảo đi, đảo lại liên
hồi, thậm chí hướng nhìn còn ngước lên trần nhà. Có em lại hướng mắt
nhìn xuống dưới chân như đang tìm kiếm vật gì bị rơi, những hành động
như vậy, ngoài việc mất khả năng tập trung chú ý sân khấu, vô tình người
ca sĩ đã bỏ phí một phương tiện hiệu quả đó là giọng hát với những kỹ
thuật ca hát để thể hiện tư tưởng, tình cảm của bài hát.
2.4.4.2. Thực nghiệm hình thể trong trình diễn ca khúc nhạc nhẹ
Nhóm thực nghiệm
Nội dung dạy của GV: GV giảng về vai trò của hành động sân khấu
nói chung. Theo đó, hành động biểu diễn này vừa mang tính giải trí, vừa có
tình tiết liên quan đến nội dung tác phẩm, góp phần lớn cho sự thành công
của tiết mục. Cụ thể với kỹ năng hành động sân khấu cho thể loại Pop
Ballat qua ca khúc Giọt nắng bên thềm, ngoài phần sử dụng các kỹ thuật ca
hát thì kỹ năng trình diễn cũng đóng vai trò đáng kể, nhất là trong giai đoạn
hiện nay giúp người xem cảm nhận tác phẩm toàn diện hơn, sâu sắc hơn.
Hành động sân khấu qua các động tác ngoại hình, vũ đạo; Giải phóng hình
thể, tạo sự tự tin, ấn tượng khi biểu diễn và vấn đề sáng tạo, giao lưu với
khán giả đã được GV giảng và minh chứng bằng các tư liệu video thành
công của các ca sĩ hát ca khúc này, giúp cho học viên thẩm thấu hơn những
vấn đề GV đã nêu. Ngoài ra, GV còn nhấn mạnh phong cách riêng của mỗi
ca nhân và khuyến khích học viên mạnh dạn sáng tạo.
Nhóm thực nghiệm thực hành luyện tập: Qua phương pháp dạy học
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của GV, từ lý thuyết đến minh họa cụ thể, học viên đã nhận thức và thực
hiện tốt vấn đề. Dưới sự giám sát và hướng dẫn của GV, học viên thực
hành động tác hành động sân khấu rất tự nhiên, làm tăng thêm tính sinh
động cho ca khúc. Từ động tác ngoại hình, vũ đạo đến cách giải phóng hình
thể, đã tạo được sự tự tin, ấn tượng khi biểu diễn. Do đã nắm bắt được nội
dung bài học và luyện tập nghiêm túc nên khi thực hành trình diễn, những
hành động sân khấu vẫn không làm ảnh tới hưởng chất lượng giọng hát.
Để thưởng thức cái hay, cái đẹp trong tác phẩm âm nhạc, đặc biệt là
các tác phẩm thuộc thể loại Pop Ballad,
Nhóm đối chứng
Nội dung dạy của GV: GV vẫn dạy theo cách cũ, không giảng về vai
trò quan trọng của hành động sân khấu của thể loại Pop Ballad và chưa cụ
thể hóa các động tác ngoại hình, vũ đạo... Khi lên lớp, GV chỉ nói chung
chung về ý nghĩa của hành động sân khấu và yêu cầu học viên thực hành
luyện tập.
Nhóm đối chứng thực hành luyện tập: Trong quá trình biểu diễn, hành
động sân khấu của học viên nhóm đối chưa biết cách kết hợp giữa hát với
sự chuyển động sân khấu, một số hành động sân khấu chỉ ở mức độ vừa
phải và mamg tính bản năng nên không giúp người xem thưởng thức và
cảm nhận được nội dung sâu sắc của bài hát, cũng như sự thăng hoa trong
trình diễn.
2.4.4.3. Thực nghiệm một số vấn đề phụ trợ trong luyện tập trình diễn ca
khúc nhạc nhẹ
a. Cách hóa trang, phục trang
Nhóm thực nghiệm
Nội dung dạy của GV: GV thuyết trình về kỹ năng trang điểm và trang
phục sân khấu cho thể loại Pop Ballad. Theo đó, trang điểm và mang mặc
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trang phục biểu diễn là hoạt động luôn được các ca sĩ chú trọng, nhất là
trong trình diễn phong cách nhạc nhẹ. Những thao tác này thường không có
ý nghĩa cụ thể nhưng chức năng thì lại rất quan trọng, bởi nó tạo thêm sự
sinh động cho việc thể hiện vẻ đẹp trên gương mặt của ca sĩ và tạo sự lôi
cuốn cho khán giả khi thưởng thức tiết mục mà ca sĩ trình diễn… Sau khi
thuyết trình và hướng dẫn cụ thể, GV đã minh họa một số hình ảnh hóa
trang và phục trang của các ca sĩ hát phong cách Pop Ballad.
Nhóm thực nghiệp thực hành hóa trang, phục trang: Với sự hướng
dẫn và điều khiển của GV về cách thức trang điểm, cũng như lựa chọn trang
phục, các học viên nhóm thực nghiệp đã chủ động trong việc sử dụng các
dụng cụ trang điểm rất thành thạo và nhiều sáng tạo phong phú về mang mặc
trang phục phù hợp. Trên cơ sở các kỹ năng đó các em cũng đã biết cách xử lý
trang phục sao cho không bị gò bó cơ thể gây ảnh hưởng cho chất lượng giọng
hát với việc sử dụng các kỹ thuật ca hát.
Nhóm đối chứng
Nội dung dạy của GV: GV hướng dẫn chung về cách trang điểm
nhưng chưa cụ thể theo từng phong cách. GV cũng không dẫn chứng
bằng các hình ảnh minh họa cho học viên như nhóm thực nghiệm.
Nhóm đối chứng thực hành hóa trang, phục trang: Nhóm đối chứng
thực hành hóa trang rất cẩn thận, từ khâu đánh kem nền, phủ phấn, kẻ
mắt, môi và tạo sống mũi cao. Về cơ bản, các em đã rất thành công
trong hóa trang và chọn trang phục. Tuy nhiên, lại thiếu đi sự cá tính
cần có đối với một ca sĩ hát ca khúc nhạc nhẹ.
b. Kỹ năng xử lý micro
Nhóm thực nghiệm
Nội dung dạy của GV: GV thuyết trình về kỹ năng xử lý micro khi
trình diễn trên sân khấu. Người ca sĩ ngoài việc sử dụng các kỹ năng trình
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diễn khác thì kỹ năng xử lý micro lại có hiệu ứng lôi cuốn khán giả vào lối
trình diễn của mình. Để minh chứng, GV đã sử dụng hình ảnh, âm thanh
sinh động nhằm thu hút sự chú ý của học viên và kích thích tinh thần học
hỏi của các em.
Nhóm thực nghiệm thực hành kỹ năng xử lý micro: Với cách hướng
dẫn trên, học viên nhóm thực nghiệm đã luyện tập các động tác xử lý micro
thành thạo và đã chủ động để hướng cánh tay cầm sao cho đẹp. Đặc biệt,
với kỹ năng để gần miệng hay kéo xa micro trong những đoạn cao trào
của ca khúc đã được các em biểu hiện trạng thái tình cảm nội tâm cũng
đã được nhóm thực nghiệm sử dụng kỹ năng xử lý micro khá vững
vàng.
Nhóm đối chứng
Nội dung dạy của GV: GV nêu vai trò quan trọng của micro trong
trình diễn ca khúc nói chung để giúp các em nhận thức và ứng dụng tốt khi
thực hành. Tuy nhiên, GV chưa dẫn chứng minh họa cho từng phong cách
âm nhạc và hướng dẫn cụ thể về cách cầm và xử dụng micro.
Nhóm đối chứng thực hành kỹ năng xử lý micro: Khi nhóm đối chứng
trình diễn, các em sử dụng kỹ năng dùng micro còn lúng túng, để quá gần
hay quá xa và không kết hợp được kỹ năng xử lý micro với kỹ năng hành
động sân khấu. Vì vậy đã không tạo được sự lôi cuốn trong lối trình diễn,
cũng như sự da diết, mạnh mẽ, đau khổ hay cao trào của bài hát.
c. Thể hiện tâm lý trình diễn, bản lĩnh trình diễn ca khúc nhạc nhẹ
Nhóm thực nghiệm
Nội dung dạy của GV: Với nhóm thực nghiệm, trước tiên GV hướng
dẫn động tác cúi chào mở đầu, động tác chào thông dụng vẫn được các ca
sĩ hát thể loại Pop hiện nay thể hiện. Theo đó, người cúi ở mức độ vừa
phải, hai tay thả lỏng tự nhiên dọc theo thân người hoặc tay nghịch để
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thẳng tự nhiên, tay thuận đưa lên ngực. GV giải thích: sự xuất hiện đầu tiên
của người ca sĩ dù là trình diễn thể loại nào thì cũng sẽ tác động đến ấn
tượng, tình cảm của khán giả. Vì vậy, người nghệ sĩ phải chú ý đến động
tác chào khi ra biểu diễn. Ngoài ra, phải lấy lại sự cân bằng trạng thái tâm
lý để ổn định hơi thở, rà soát nhanh lại trình tự kết cấu của ca khúc định
trình bày, động tác chào không chỉ thể hiện thái độ tôn trọng, lịch sự với
người xem mà còn thể hiện yếu tố thẩm mỹ và sự hiểu biết của người nghệ
sĩ. Đồng thời khi để người ca sĩ có thêm thời gian ổn định tâm lý trước khi
biểu diễn. Thông qua động tác chào, khán giả cũng có thể đánh giá được
đẳng cấp, sự tự tin, sự chuyên nghiệp của người ca sĩ.
Nhóm thực nghiệm thực hành: Học viên nhóm thực nghiệm thực
hiện trước gương theo sự giám sát của GV. Sau luyện tập, các em đã thể
hiện tốt bản lĩnh sân khấu và thể hiện tâm lý tự tin khi trình diễn ca khúc
nhạc nhẹ.
Nhóm đối chứng
Nội dung dạy của GV: Với nhóm đối chứng, GV nhắc nhở học
viên chú ý đến tâm lý ổn định khi trình diễn những không đi sâu phân tích
kỹ về động tác chào, cũng không hướng dẫn ổn định hơi thở để cân bằng
trước khi trình diễn.
Nhóm đối chứng thực hành: Nhóm đối chứng do không được hướng
dẫn kỹ nên đến khi kết thúc bài, chào khán giả, các em thực hiện rất vội
vàng như “chào khoán” làm giảm đi thiện cảm của người xem. Động tác
này vô tình đã làm cho việc thực hiện sắp xếm những kiến thức chuyên
môn cần áp dụng vào trong bài hát bị lộn xộn, làm cho sự thiện cảm của
khán giả đối với ca sĩ bị giảm đi và làm như vậy thể hiện rằng khán giả
luôn trong tim người nghệ sĩ, khán giả là động lực để người nghệ sĩ tiếp tục
sáng tạo nghệ thuật.
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2.4.5. Kết luận thực nghiệm
Qua quan sát đối với 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng, ở góc độ
thực nghiệm biện pháp về dạy học chuyên môn gắn với kỹ năng trình diễn,
chúng tôi nhận thấy nhóm thực nghiệm có tinh thần làm việc rất tích cực,
nhiệt tình và đầy hứng thú. Các em chủ động hơn, tiến bộ từng bước rõ rệt
khi thực hiện kỹ năng trình diễn tại các kỳ thi, việc nhóm thực nghiệm lựa
chọn kỹ năng trình diễn theo yêu cầu của GV đối với thể loại Pop Ballat tốt
hơn rất nhiều so với nhóm đối chứng. Trong khi đó hoạt động và cách thức
làm việc của nhóm đối chứng chưa được tốt, các kỹ năng trình còn rất yếu
và tính trách nhiệm trong thực hiện các kỹ năng trình diễn của nhóm cũng
chưa tốt.
Kỹ năng trình diễn sân khấu chỉ đạt hiệu quả tốt khi được áp dụng
đúng lúc, đúng chỗ thì mới giúp người ca sĩ tăng thêm sự truyền cảm với
khán giả. Điều này thấy nổi bật ở nhóm thực nghiệm.
Tiểu kết
Việc hình thành và phát triển kỹ năng trình diễn trong đào tạo theo
phong cách nhạc nhẹ có nhiều con đường khác nhau. Nhưng trên cơ sở
nghiên cứu lý luận và thực tiễn, chương 2 đã đề xuất các giải pháp cho việc
hình thành và phát triển kỹ năng trình diễn của học viên tổ bộ môn nhạc
nhẹ, Khoa thanh nhạc, trường Đại học VHNT Quân đội đó là: Giải pháp
dạy học kỹ năng trình diễn nhạc nhẹ thông qua chuyên đề; Giải pháp dạy
học kỹ năng trình diễn nhạc nhẹ qua hoạt động cố vấn.
Nội dung của các giải pháp đều hướng đến sử dụng phương pháp
dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm. Điểm khác nhau giữa các
giải pháp là quá trình triển khai bằng các cách thức, con đường khác
nhau, vì vậy các bước thực hiện trong từng quy trình có nhiệm vụ cụ thể
cần thực hiện cho cả người hướng dẫn và học viên.
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Các giải pháp được thực hiện bằng những phương thức khác nhau
nhưng đều có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ tác động qua lại. Trong quá
trình tổ chức thực hiện giải pháp này, cần phải có sự phối hợp và chia sẻ
của những giải pháp khác, tạo nên hiệu quả tích cực, giúp học viên nỗ lực
trong việc học tập và tự rèn luyện kỹ năng trình diễn trong suốt quá trình
theo học phong cách nhạc nhẹ. Vì vậy, để việc dạy học kỹ năng trình diễn
đạt hiệu quả cao, các thì việc phối hợp đan xen hoặc đồng bộ các giải pháp
là rất cần thiết trong quá trình dạy học rèn luyện kỹ năng trình diễn ca khúc
nhạc nhẹ.

92

KẾT LUẬN
Bản chất của dạy học kỹ năng trình diễn trong đào tạo theo phong
cách nhạc nhẹ là lấy người học làm trung tâm, với phương thức đào tạo linh
hoạt, mềm dẻo, đáp ứng nhịp độ học tập theo năng lực và điều kiện học tập
của từng học viên. Dạy học kỹ năng trình diễn trong đào tạo theo phong
cách nhạc nhẹ sẽ giúp cho học viên có được tính tự giác, tích cực, chủ động
trong quá trình học tập. Bên cạnh đó, học viên cũng biết cách chủ động tìm
kiếm và khai thác các tài liệu học tập và có kế hoạch cho bản thân nhằm đạt
hiệu quả cao nhất... những kỹ năng trình diễn cũng giúp người học tăng
thêm khả năng, năng lực tổ chức tốt quá trình tự học, tự ôn luyện kiến thức,
tiến đến thực hiện những kiến thức đó một cách sáng tạo.
Từ thực trạng cho thấy, kỹ năng trình diễn của học viên trong đào tạo
theo phong cách nhạc nhẹ còn thấp, các kỹ năng trình diễn thường do kinh
nghiệm trong biểu diễn mang lại, nên chưa có cơ sở khoa học. Việc dạy các
kỹ năng trình diễn hiện đang thực hiện một cách riêng lẻ và chưa đầy đủ,
nên mức độ thuần thục cũng như tính linh hoạt của kỹ năng trình diễn còn
thấp, hiệu quả chưa cao. Để hình thành và phát triển dạy học kỹ năng trình
diên theo phong cáh nhạc nhẹ một cách khoa học thì việc tiến hành tổ chức,
biên soạn chương trình giảng dạy, tài liệu và triển khai thực hiện là rất cần
thiết. Nhưng trước tiên phải là những kỹ năng cơ bản mang tính thiết thực.
Để đảm bảo tính thực tiễn và khả thi, luận văn đã đưa ra một số
nguyên tắc đề xuất biện pháp, dựa trên tình hình thực tế, bao gồm: Kết hợp
dạy học với tự học của học viên; Đảm bảo tính tương tác nhiều chiều; Đa
dạng hóa việc rèn luyện kỹ năng (sử dụng công nghệ hiện đại); Dạy học kỹ
năng trình diễn theo định hướng phát triển năng lực người học.
Luận văn cũng nghiên cứu, đưa ra một số nội dung dạy học Rèn
luyện kỹ năng trình diễn như: Biểu cảm của khuôn mặt, gồm có: Biểu cảm
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của mắt, Biểu cảm của khuôn mặt (miệng, sự phối hợp giữa miệng, mắt,
lông mày, đầu…); Rèn luyện Hình thể với các kỹ năng: Luyện tập vũ đạo,
Giải phóng hình thể, tạo sự tự tin, ấn tượng khi biểu diễn; Vấn đề sáng tạo;
Giao lưu với khán giả; Một số vấn đề phụ trợ trong luyện tập trình diễn:
Hóa trang, phục trang, Sử dụng micro, đạo cụ phụ trợ, Chuẩn bị tâm lý
trình diễn. Đây là những nội dung cần thiết cho dạy học rèn luyện kỹ năng
trình diễn ca khúc nhạc nhẹ.
Các biện pháp tổ chức dạy học kỹ năng trình diễn ca khúc nhạc nhẹ
được tập trung vào khâu: Tổ chức dạy học theo chuyên đề và Hoạt động cố
vấn học tập. Các hoạt động này nhằm đưa ra những định hướng thiết thực
và thu hút học viên, đồng thời có tính mở, khuyến khích người học mạnh
dạn sáng tạo trong quá trình học tập.
Phần thực nghiệm được thực hiện nghiêm túc với các nội dung dạy
học đã được đưa ra trong luận văn. Theo đó, để nâng cao chất lượng dạy
học kỹ năng trình diễn trong đào tạo phong cách nhạc nhẹ, thì các giải pháp
phải được thực hiện một cách đồng bộ. Kết quả thực nghiệm được đánh giá
đạt loại tốt, đã đánh giá mức độ thành công trong dạy học với những nội
dung và biện pháp mới. Với thành công đó, cần phát huy hiệu lực của các
giải pháp bằng cách tăng cường đầu tư, sử dụng có hiệu quả các giải pháp
đề xuất trong thực tiễn.
Thực hiện luận văn, chúng tôi mong muốn rằng, các GV dạy ca khúc
nhạc nhẹ cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về trách nhiệm và nhiệm vụ đào tạo
để có được định hướng dạy học thiết thực. Từ đó, không ngừng nâng cao
chất lượng và hiệu quả trong dạy học chuyên môn gắn với kỹ năng trình
diễn phong cách nhạc nhẹ.
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Phụ lục 1
HÌNH ẢNH DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ
DẠY HỌC KỸ NĂNG TRÌNH DIỄN PHONG CÁCH NHẠC NHẸ

1.1. Những vấn đề tâm lý sân khấu - Đại cương về kỹ năng trình diễn.
[Nguồn: Thư viện Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội]

1.2. Kỹ năng trang điểm
[Nguồn: Thư viện Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội]
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1.3. Kỹ năng mang mặc trang phục
[Nguồn: Thư viện Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội]

1.4. Kỹ năng hành động sân khấu
[Nguồn: Thư viện Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội]

102

Phụ lục 2
DẠY HỌC CHUYÊN MÔN GẮN VỚI KỸ NĂNG TRÌNH DIỄN

[Nguồn: SV Nhật Anh chụp tháng 10/2018]
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Phụ lục 3
DẠY HỌC KỸ NĂNG TRÌNH DIỄN BẰNG CỐ VẤN HỌC TẬP

[Nguồn: Tác giả chụp năm 2017 - 2018]
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Phụ lục 4
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ MỘT SỐ YÊU CẦU DÀNH CHO
BỘ MÔN HÁT PHONG CÁCH NHẠC NHẸ
(Trích - Giáo trình phong cách hát nhạc nhẹ của tác giả Th.S NSƯT
Hà Thuỷ; TS. Phạm Văn Giáp - Trường đại học VHNT Quân đội)
Để giải quyết những thắc mắc, không biết phương pháp học kỹ
thuật hát Cổ điển có làm nền tảng cho các phong cách hát Rock, Pop,
Jazz… hay không?
Câu trả lời là Có. Vì trước tiên, dựa trên tiêu chuẩn phân loại giọng
hát của hát Cổ điển, người học sẽ biết được mình thuộc loại giọng gì. Sau
đó, trong quá trình rèn luyện kỹ thật hát và điều khiển hơi thở theo ý muốn.
A. NĂM THỨ NHẤT
1. LUYỆN THANH CƠ BẢN

- Đối với học sinh học thanh nhạc năm thứ nhất, dù ở dòng nhạc nào
(thính phòng, dân ca, hay nhạc nhẹ...) thì việc luyện thanh vô cùng quan
trọngđể học sinh nắm bắt được cách lấy hơi, giữ hơi, cách hít thở và điều
tiết âm thanh. Tuy nhiên trong phần luyện thanh của hát nhạc nhẹ các
giảng viên nên chú ý tới phát huy phần âm ngực nhiều hơn không bị ảnh
hưởng của dòng thính phòng.
- Khi vào học giáo viên cần nắm bắt và tìm hiểu mọi khả năng của học
sinh như: chất giọng, phân loại giọng, năng khiếu, nghe nhạc, trí nhớ, thẩm
mỹ âm nhạc, khả năng tập trung, tình trạng sức khỏe của từng học sinh. Từ
đó có giáo án cho từng học sinh như thế nào để phù hợp.
Hãy bắt đầu bằng các nguyên âm cơ bản theo phương pháp của Italia
đó là A- E- I- Ô- U. Chủ yếu trong khoảng 1 quãng 8 rưỡi tập trung ở âm
khu trung của giọng hát.
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- Giáo viên có thể ghép các phụ âm vào các nguyên âm sao cho phù
hợp với từng giọng cảu từng học sinh.
Ví dụ: Mi - Mê - Ma hay mẫu âm Na- Nê- Ni- Nô- Nu...
2. SỬ DỤNG ĐỘ VANG ÂM NGỰC VÀ MỞ RỘNG ÂM VỰC BẰNG
GIỌNG THẬT

- Do bản chất nhạc nhẹ hát chủ yếu bằng độ vang tự nhiên của giọng
thật mà ít sử dụng các xoang cộng minh.
- Tập thật nhiều cách lấy hơi nén hơi, nhả hơi, trong quá trình hát.
- Tập kỹ thuật hát chậm, để rèn luyện hơi thở.
3. KẾT THÚC NĂM NHẤT

Học sinh phải nắm bắt được các bộ phận phát âm, lấy hơi, giữ hơi
trong cơ thể mình.
- Nắm bắt được các mẫu luyện thanh cơ bản với các tấu từ chậm đến
nhanh.
- Hát được những bài luyện thanh (tập hơi thở và âm thanh) và những
ca khúc đơn giản về giai điệu và tiết tấu.
NĂM THỨ NHẤT CHO MỖI HỌC SINH PHẢI HỌC SỐ LƯỢNG
TỪ 8 ĐẾN 10 TÁC PHẨM
Thi kiểm tra chất lượng giữa kỳ:
+ 1 bài luyện thanh (Vocalise)
+ 1 bài hát Việt Nam (hoặc nước ngoài)
Thi kiểm tra học kỳ I và II:
+ 1 bài luyện thanh (Vocalise)
+ 1 bài nước ngoài (phù hợp với giọng)
+ 1 bài hát Việt Nam.
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B. NĂM THỨ 2
Hết năm thứ nhất giáo viên phải xác định được giọng và mức độ phát
triển của học sinh để có kế hoạch và phương hướng đào tạo cho phù hợp.
1. Bước vào năm thứ 2 yêu cầu học sinh nắm bắt chắc chắn kỹ thuật
lấy hơi, nén hơi, nhả hơi.
2. Tiếp tục luyện tập cách hát liền giọng (Legato) bằng các khuôn mẫu
âm dài hơn giáo viên tập cho học sinh biết nghe và điều chỉnh âm thanh của
mình tròn, sáng, đẹp.
3. Tập trung phát triển sự linh hoạt của giọng hát bằng các âm đi liền
với hơi thở.
- Các bài tập về hơi thở được điều chỉnh bằng các mẫu luyện thanh từ
ngắn đến ngân dai. Điều chỉnh bằng tốc độ câu luyện.
4. Tập cho học sinh các mẫu âm bật môi (từ chậm đến nhanh)
VD: Păm - pa hay Mi - mê - ma - mô - mu…
5. Tập cho học sinh các mẫu âm bật lưỡi (từ chậm đến nhanh)
VD: Ra - Rô - Ru - Ri hay Đa - Đu - đa đu…
Kỹ thuật luyện môi và lè lưỡi sẽ làm cho bộ phận phát âm linh hoạt,
sinh động, không bị trì trệ trong cách phát âm nhả chữ.
Qua cách luyện này học sinh làm chủ được tiết tấu âm nhạc và làm
chủ được giọng hát của mình.
- Năm thứ 2 học sinh phải học từ 10 đến 12 tác phẩm trong đó:
- 4 bài luyện thanh (Vocalise)
- 4 bài ca khúc nước ngoài (theo phong cách)
- 4 bài ca khúc Việt Nam (theo phong cách)
6. Thi kiểm tra chất lượng giữa kỳ:
- 1 bài luyện thanh
- 1 bài ca khúc (nước ngoài hoặc Việt Nam)
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7. Thi kiểm tra hết học kỳ I và II
- 1 bài luyện thanh
- 1 bài ca khúc nước ngoài (theo phong cách)
- 1 bài Việt Nam (theo phong cách)
C. NĂM THỨ III
Đến năm 3 học đã phải nắm chắc được một số những phần luyện cơ
bản về hơi thở và âm thanh.
- Biết pha giọng, đổi giọng. Về cơ bản phần pha giọng giống như kỹ
thuật của hát cổ điển. Nhưng phần đổi giọng của người hát nhạc nhẹ muộn
hơn và không cần lên cao quá sức (trừ những trường hợp có khả năng đỏi
giọng tốt) Chủ yếu giáo viên nên khai thác ở âm vực giọng ngực, khỏe,
vang, đẹp.
- Đối với giọng nam, giáo viên chú ý khai thác ở quãng giọng đẹp nhất
và phát triển độ vang, sáng, đẹp. Không nên cho đóng óc giống như hát cổ
điển.
- Yêu cầu kỹ thuật của năm thứ III:
1, Học sinh phải biết pha giọng khéo léo như một hệ thống hợp nhất (
Tạo ra sự cộng hưởng đầy màu sắc cho giọng hát)
2. Tập các mẫu âm và các bài luyện thanh ( Vocalyde) có tiết tấu như:
móc đơn, móc kép. Chùm 3, chùm 4, đảo phách.
Những bào tập tiết tấu sẽ giúp cho học sinh hát nhạc nhẹ nhàng luôn
có sự nhanh nhạy, nắm bắt và thích ứng với nhiều loại tiết tấu trong các
dòng nhạc khác nhau. Có thể sử dụng máy đánh nhịp để giữ được tốc độ ổn
định.
3. Các mẫu âm phối hợp (hơi thở, âm thanh, tiết tấu) giáo viên nên
cho các mẫu âm dài hơn, kết hợp tiết tấu từ chậm đến nhanh để học sinh
hoàn thiện phần kỹ thuật và biết vận dụng vào các tác phẩm âm nhạc.
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4. Tập kỹ thuật hát nhanh bằng các mẫu âm bật môi, lưỡi, tập âm nảy
kết hợp với tiết tấu. Kỹ thuật hát nhanh sẽ làm cho giọng hát linh hoạt, dứt
khóa, nhẹ nhàng. Biết sử dụng hơi thở một cách hợp lý, bật bụng đúng và
ổn định học sinh tránh được tật hát bị sâu, âm thanh tỳ và không sáng.
5. Kỹ thuật hát liền giọng (legato)
Đây là kỹ thuật cơ bản và liên tục của người học hát từ những năm
đầu tiên cho đến hết cuộc đời trong sự nghiệp ca hát.
Giáo viên cho học sinh các mẫu âm trong chuỗi nguyên âm [a- e- i- ôu] cùng với tiết tấu (từ ngắn đến dài, từ dễ đến khó) để học sinh thực sự
cảm nhận được cách nén hơi, giữ hơi, nhả hơi.
Kỹ thuậ hát liền giọng (legato) sẽ giúp người học có được âm thanh
trong sáng, thanh thoát, tuôn trào mềm mại.
Hát liền giọng giúp cho ký thuật hơi thở được cải thiện rõ rệt và khi
xử lý âm thanh liền giọng thật đẹp và uyển chuyển.
6. Trong quá trình luyện kỹ năng, giáo viên kết hợp cho các tác phẩm
với nhiều phong cách phù hợp với từng đối tượng để học sinh tham gia trực
tiếp vào quá trình biểu diễn.
7. Giáo viên phải nắm được hình thái của dòng nhạc để tạo cho học
sinh những phong cách thoải mái và pahst huy được hết khả năng sáng tạo.
- Người học phải nắm bắt và kết hợp giữa lời ca và động tác một cách
linh hoạt, thuần thục, biết sử dụng một số trang thiết bị sân khấu (như
micro, phục trang) cho tiết mục và phong cách mình lựa chọn.
Số lượng bài cho năm thứ 3
Mỗi học sinh ít nhất phải học từ 10 đến 12 tác phẩm gồm
- 4 bài luyện thanh (vocalyde)
- 4 bài ca khúc nước ngoài (với các phong cách khác nhau)
- 4 bài ca khúc Việt Nam (Với các phong cách khác nhau)
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* Kiểm tra chất lượng giữa kỳ
2 tác phẩm: có thể hát với keyboard hoặc dàn nhạc
* Thi kiểm tra học kỳ I và II
- 1 bài luyện thanh
- 1 bài ca khúc nước ngoài
- 2 bài ca khúc Việt Nam
Với các tiết tấu như: Ballad - swing - pop - rock - slowsurf, fox ..v.v..
Sao cho phù hợp với phong cách âm nhạc của học sinh
D. NĂM THỨ IV
I. Một số yêu cầu đối với người học
Năm thứ 4 người học phải nắm được các kỹ năng cơ bản của hơi thở,
âm thanh
1) Làm tốt các phần chuyển giọng, pha giọng, sử dụng hơi thở tốt ở
phần hát liền giọng (legato), hát nhanh, hát nảy
2) Nắm bắt và hát tốt một số loại tiết tấu và vận dụng thuần thục trong
các tác phẩm cho người học
3) Sử dụng micro một cách thuần thục khi biểu diễn
4) Khi thực hành biểu diễn, người học biết kiểm soát hơi thở, tiết tấu,
âm nhạc kết hợp với giải phóng hình thể để làm chủ sân khấu.
- Mỗi học sinh phải tạo cho mình một phong cách riêng độc lập, mang
đầy sự linh hoạt và sáng tạo
Sự luyện tập nỗ lực trong 4 năm sẽ làm cho người học có vốn kỹ năng,
kỹ xảo cơ bản và biết vận dụng những khả năng sáng tạo trong nghệ thuật
để làm cho tác phẩm âm nhạc được phong phú hơn, giá trị nghệ thuật được
tăng lên nhiều lần. Vì vậy mà sự khổ luyện kỹ năng và kỹ xảo là không thể
sơ sài trong 4 năm học trung cấp
II. Tác phẩm

Năm thứ 4 học sinh phải học từ 12 tác phẩm trở lên với nhiều phong
cách âm nhạc khác nhau
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1) Kiểm tra chất lượng giữa kỳ
- 1 tác phẩm được hát với band và sân khấu
2) Thi học kỳ I: 4 tác phẩm
- 1 bài luyện thanh (vocalyde)
- 1 ca khúc nước ngoài
- 2 ca khúc Việt Nam
III. THI TỐT NGHIỆP

6 tác phẩm
- 3 tác phẩm nước ngoài
- 3 tác phẩm Việt Nam
Với nhiều phong cách âm nhạc
- Giảng viên có thể chọn cho học sinh với piano, keyboard hoặc các
loại nhạc cụ khác sao cho phù hợp với tác phẩm âm nhạc và phong
cách ca sĩ khi thể hiện
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Phụ lục 5
MỘT SỐ BẢN CA KHÚC NHẠC NHẸ
ƠI CUỘC SỐNG MẾN THƯƠNG
Nguyễn Ngọc Thiện
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GIỌT NẮNG BÊN THỀM
Thanh Tùng
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NGỌN LỬA CAO NGUYÊN
Trần Tiến
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CHIẾC KHĂN PIÊU
Doãn Nho
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