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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, cùng với quá trình sinh hoạt, 

lao động, con người đã sáng tạo ra âm nhạc và nhiều bộ môn nghệ thuật 

khác để phục vụ cho chính nhu cầu thưởng thức của họ. 

Với đặc trưng là truyền cảm trực tiếp, mang tính trừu tượng, với 

những phương tiện biểu cảm hết sức đặc thù là: Giai điệu, tiết tấu, cường 

độ âm thanh, với nhiều chức năng quan trọng như chức năng giải trí, nhận 

thức, giáo dục, thẩm mỹ, sáng tạo... âm nhạc đã mang đến cho con người 

những cảm xúc chân thực, sinh động.  

Cũng theo dòng phát triển đó, nhiều trào lưu âm nhạc đã xuất hiện 

theo từng thời khắc của lịch sử. Dòng ca khúc cách mạng cũng không nằm 

ngoài quy luật ấy. Những ca khúc thể hiện ý chí quật cường của dân tộc, 

chứa đựng tình yêu tha thiết với quê hương đất nước đã đóng góp một phần 

sức mạnh, cổ vũ tinh thần cho các chiến sĩ thêm niềm lạc quan tin tưởng 

vào sự chiến thắng của dân tộc. 

          Khi đất nước có chiến tranh, những ca khúc như: Em vẫn đợi anh về 

(Hoàng Hiệp); Tình em (Huy Du - Ngọc Sơn); Lá xanh (Hoàng Việt); Hãy 

cho tôi lên đường (Hoàng Hiệp); Đường chúng ta đi (Huy Du); Bác đang 

cùng chúng cháu hành quân (Huy Thục)... là những tấm lòng thủy chung 

của người yêu nơi quê nhà, là những khúc tráng ca mang tính hiệu triệu, 

kêu gọi, khơi dậy ý thức tự tôn dân tộc. Những ca khúc ấy luôn là động lực 

to lớn, là sức mạnh lay động đến muôn triệu trái tim, là những “Tiếng hát át 

tiếng bom” cổ vũ động viên những người chiến sĩ trên mặt trận. 

Trong đời sống hiện đại, đã xuất hiện rất nhiều trào lưu âm nhạc, 

nhưng ca khúc cách mạng vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong 

thưởng thức âm nhạc của quần chúng nhân dân.  
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Hiện nay, trên địa bàn cả nước nói chung và thành phố Hưng Yên nói 

riêng, nhiều câu lạc bộ âm nhạc và nghệ thuật đã ra đời đáp ứng những nhu 

cầu gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, rèn luyện và biểu diễn nghệ thuật của quần 

chúng, thu hút đông đảo các lứa tuổi tham gia. 

         Câu lạc bộ Hương Nhãn là câu lạc bộ nghệ thuật quần chúng đóng 

trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Hơn 60 năm hoạt động, trải qua cùng 

tiến trình lịch sử của đất nước câu lạc bộ đã gây dựng được vị trí quan 

trọng trong quần chúng nhân dân thành phố Hưng Yên. Dù nhiều thới điểm 

khó khăn nhưng bằng niềm đam mê và tình yêu với nghệ thuật các thành 

viên câu lạc bộ đã từng bước vượt qua và đóng góp một phần to lớn vào sự 

phát triển của âm nhạc quần chúng tại quê hương. Hiện tại, câu lạc bộ đang 

duy trì hoạt động đều đặn hàng tuần với số lượng hội viên tương đối đông. 

Tuy hoạt động lâu và có bề dầy thành tích như vậy, nhưng hiện nay trong 

các buổi tập của câu lạc bộ, hầu như không có giảng viên hướng dẫn thanh 

nhạc và múa mà thường do một vài hội viên trong câu lạc bộ có năng lực 

khá hơn đứng lên hướng dẫn cho các hội viên khác tập theo. Do vậy, chất 

lượng nghệ thuật không ổn định mà trong khi đó, những tác phẩm sau khi 

luyện tập, sẽ sử dụng trong các chương trình giao lưu và biểu diễn của câu 

lạc bộ.  

 Các tác phẩm được biểu diễn phần lớn là các ca khúc ca ngợi quê 

hương đất nước, con người Việt Nam. Trong số đó, phần lớn là các ca khúc 

cách mạng. Đây là dòng ca khúc đòi hỏi người hát phải có kỹ năng biểu 

diễn tương đối cao. Do đó cần có sự luyện tập và dàn dựng công phu. 

          Từ trước tới nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu về dàn dựng của 

các nhà nghiên cứu, các giảng viên thuộc nhiều lĩnh vực, song chưa có một 

công trình nghiên cứu nào trực tiếp đề cập tới vấn đề dàn dựng ca khúc 

cách mạng cho hội viên sinh hoạt ở các Câu lạc bộ. 

 Chính vì vậy. Bằng những kinh nghiệm cá nhân của mình, cùng với 

những kiến thức âm nhạc đã được trau dồi, học tập tại Trường Đại học Sư 
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phạm Nghệ thuật Trung ương, học viên thực hiện luận văn “Dàn dựng ca 

khúc cách mạng tại câu lạc bộ Hương Nhãn, thành phố Hưng Yên” với 

mong muốn dàn dựng một số ca khúc cách mạng cho hội viên câu lạc bộ 

Hương Nhãn để giúp họ nâng cao chất lượng nghệ thuật và tính thẩm mỹ 

của các tác phẩm khi biểu diễn.  

2. Lịch sử nghiên cứu  

 Những năm gần đây, lĩnh vực nghiên cứu âm nhạc đã xuất hiện 

nhiều công trình khoa học; đề tài về dàn dựng chương trình như:  

            - Dương Viết Á, Đức Trịnh (2000), Tổ chức và dàn dựng chương 

trình biểu diễn ở cơ sở, Nxb Giáo dục Hà Nội. Tài liệu nghiên cứu và đưa 

ra các phương pháp tổ chức dàn dựng chương trình ở cơ sở, giúp người đọc 

có kiến thức cơ bản trong việc tổ chức các chương trình biểu diễn quần 

chúng ở cơ sở [2]. 

 -  Lê Tuấn Anh (2007), Dàn dựng chương trình tổng hợp, Nxb Giáo dục.  

 - Nguyễn Bách (2008), Nghệ thuật chỉ huy dàn nhạc và hợp xướng, 

Nxb Trẻ. 

 - Lê Ngọc Canh (2001),100 điệu múa truyền thống Việt Nam, Nxb 

Văn hóa Thông tin - TT Nghệ thuật múa UNESCO Hà Nội. 

 - Lê Ngọc Canh (2009), Phương pháp đạo diễn chương trình nghệ 

thuật tổng hợp, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội. 

 - Minh Cầm - Đỗ Mạnh Thường (1982), Hướng dẫn hát tập thể, Nxb 

Kim Đồng. 

 - Lê Thế Hào, Nguyễn Thiết (1985), Chỉ huy và dàn dựng các tác 

phẩm âm nhạc, Nxb giáo dục. 

 - Lê Ngọc Khanh (2006), Đạo diễn các chương trình nghệ thuật, 

Nxb Giáo dục. 

 - Tú Ngọc - Nguyễn Thị Nhung - Vũ Tự Lân - Nguyễn Ngọc Oánh - 

Thái Phiên (2000), Âm nhạc mới Việt Nam tiến trình và thành tựu, Nxb 

Viện Âm nhạc, Hà Nội. 
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 - Nguyễn Đăng Nghị (2011), Bay lên từ truyền thống, Nxb Văn hóa 

thông tin, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Hà Nội. 

          - Lê Duy Linh (2016), Dàn dựng chương trình hát múa cho sinh viên 

trương Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Lý 

luận và Phương pháp Dạy học Âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ 

thuật Trung ương. 

          - Tạ Thị Lan Phương (2014), Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng 

hợp cho học sinh khối các trường THCS huyện Quốc Oai, Luận văn thạc sĩ 

Lý luận và Phương pháp Dạy học Âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm 

Nghệ thuật Trung ương.                 

          - Trần Thị Phương Thảo (2017), “Dạy học hát ca khúc nghệ thuật tại 

các Nhà văn hóa trên địa bàn Hà Nội”, Luận văn thạc sĩ Lý luận và 

Phương pháp Dạy học Âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật 

Trung ương. 

          Hầu hết các tài liệu, giáo trình, công trình nghiên cứu trên có liên 

quan gần, liên quan xa đến vấn đề mà người viết đang nghiên cứu bởi lẽ 

trong công trình của mình, các giáo sư, các nhà nghiên cứu đã đề cập đến 

các vấn đề chung nhất của chỉ huy, dàn dựng. Đây là cơ sở tầng nền cho 

học viên thực hiện luận văn này. Tuy vấn đề mà học viên đang nghiên cứu 

không hoàn toàn mới nhưng thực sự cũng chưa có một công trình khoa học 

nghệ thuật nào trực tiếp đề cập và nghiên cứu do vậy học viên quyết định đi 

sâu tìm hiểu vấn đề này. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

          Qua việc tìm hiểu thực trạng hoạt động dàn dựng các ca khúc Cách 

mạng ở câu lạc bộ Hương Nhãn trên địa bàn thành phố Hưng Yên và việc 

tìm hiểu một số ca khúc cách mạng của Việt Nam, luận văn sẽ đề xuất biện 

pháp dàn dựng ca khúc Cách mạng Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả 

chương trình biểu diễn nghệ thuật cho câu lạc bộ Hương Nhãn. 
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3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

          - Nghiên cứu cơ sở lý luận, những vấn đề và vai trò của ca khúc cách 

mạng trong giáo dục âm nhạc và đời sống xã hội 

         - Nghiên cứu thực trạng các hoạt động dàn dựng và biểu diễn các ca 

khúc Cách mạng tại câu lạc bộ Hương Nhãn thành phố Hưng Yên 

         - Đề xuất biện pháp dàn dựng ca khúc này tại câu lạc bộ Hương Nhãn 

thành phố Hưng Yên 

         - Thực nghiệm dàn dựng một chương trình cụ thể và kết quả thực nghiệm.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

          Đối tượng nghiên cứu của  luận văn này là biện pháp dàn dựng  khúc 

Cách mạng trong chương trình biểu diễn nghệ thuật tại câu lạc bộ Hương 

Nhãn trên địa bàn thành phố Hưng Yên. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

          Đây là một vấn đề rất rộng tuy vậy trong quy mô luận văn này người 

viết chỉ đi sâu về vấn đề dàn dựng một số ca khúc Cách mạng cho câu lạc 

bộ Hương Nhãn trên địa bàn thành phố Hưng Yên.  

5. Phương pháp nghiên cứu 

          - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết; Điều tra, thu thập tài liệu, thống 

kê, phân tích tổng hợp những tài liệu nhằm nghiên cứu cơ sở lí luận cho đề 

tài nghiên cứu 

          - Phương pháp điền dã sưu tầm; Điền dã có thể hiểu là điều tra thực 

tế, tức là người nghiên cứu sẽ phải đi tiếp xúc với người thật việc thật để 

tìm kiếm tư liệu cho nghiên cứu của mình.  

          - Phương pháp thực nghiệm sư phạm; Phương pháp thực nghiệm sư 

phạm là học viên sẽ trực tiếp đến dạy hát cho đối tượng, qua đó sẽ thu được 

kết quả của những phương pháp dạy có phù hợp không và điều chỉnh 

phương pháp cũng như hệ thống bài vở. 

6. Những đóng góp của luận văn 
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Việc nghiên cứu đề tài Luận văn “Dàn dựng ca khúc cách mạng tại 

câu lạc bộ Hương Nhãn, thành phố Hưng Yên” hướng tới đề xuất một số 

biện pháp dàn dựng ca khúc Cách mạng cho hội viên sinh hoạt nghệ thuật 

tại câu lạc bộ Hương Nhãn thành phố Hưng Yên. 

Ngoài ra, Luận văn cũng có thể được dùng làm tài liệu tham khảo 

cho các công trình nghiên cứu sau hoặc dùng cho đồng nghiệp đang làm 

công tác dạy hát tại các Câu lạc bộ, Nhà văn hóa và các Trung tâm dạy học 

âm nhạc tham khảo. 

7. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và phần Phụ lục, 

Luận văn có kết cấu 2 chương, cụ thể như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn. 

Chương 2: Biện pháp dàn dựng ca khúc Cách mạng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Cơ sở lý luận 

1.1.1. Một số khái niệm 

 Âm nhạc là khoa học thuộc phạm trù mỹ học, biểu hiện bằng âm 

thanh qua nhiều hình thức, thể loại, cấu trúc. Âm nhạc là một trong những 

loại hình nghệ thuật xuất hiện sớm nhất trong lịch sử loài người. Khởi 

nguồn là những âm thanh tự nhiên như tiếng hô, hò hét qua giọng của con 

người. Có lẽ đây là nguồn cội của loại hình ca hát. Khi âm nhạc phát triển, từ 

dân ca đến những bài hát mang tính chuyên nghiệp, tính bác học thì có tên gọi 

là ca khúc, thời kỳ cách mạng gọi là ca khúc Cách mạng. 

 Trong tiến trình hình thành và phát triển từ dân gian đến chuyên 

nghiệp mang tính bác học, lịch sử âm nhạc đã nảy sinh nhiều thể loại khác 

nhau để phản ánh sự đa dạng, phong phú trong sinh hoạt văn hóa cộng 

đồng nói chung, sinh hoạt âm nhạc nói riêng. Trong quá trình phát triển ấy, 

ngoài những loại hình của khí nhạc (Âm nhạc dành cho nhạc cụ) còn có 

thanh nhạc (Âm nhạc dành cho giọng hát).  

 Theo nhiều nhà nghiên cứu âm nhạc thì đây là bộ môn nghệ thuật có 

sự kết hợp giữa ngôn ngữ và âm nhạc. Yếu tố quan trọng trong thanh nhạc 

là giọng hát. Giọng hát chính là một loại nhạc cụ đặc biệt kết hợp với 

những thành tố khác của âm nhạc như giai điệu, tiết tấu, cường độ âm 

thanh… để diễn tả một tư duy nào đó của tác giả. 

 Thanh nhạc có nhiều loại hình như: Hợp xướng, thanh xướng kịch, 

đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca…tất cả đều do giọng hát của con người thể 

hiện. Để hiểu rõ hơn về đối tượng nghiên cứu trong dàn dựng các chương 

trình nghệ thuật, chúng tôi xin được đưa ra một vài khái niệm như sau. 
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1.1.1.1.  Ca khúc:  

          Trong cuốn Thể loại âm nhạc, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Thị 

Nhung đưa ra khái niệm: "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. Những tác phẩm này được thể hiện bằng giọng người..." [29, tr.12].  

 Cũng theo tác giả này, trong các ca khúc, vai trò thể hiện quan trọng 

nhất là giai điệu. Những giai điệu đó nếu không thể hiện bằng lời ca thì 

cũng dùng nhạc cụ nào đó tấu lên và nó luôn mang một ý nghĩa hoàn thiện 

của một tư duy âm nhạc. Dựa vào nội dung, tính chất và những phương tiện 

biểu hiện âm nhạc như giai điệu, tiết tấu, đôi khi là dựa vào lời ca, ca khúc 

được phân chia thành nhiều thể loại khác nhau như: Hành khúc; Ca khúc 

trữ tình; Hát ru ... 

Trong một bài viết nghiên cứu đăng trên tạp chí Văn hóa Nghệ thuật 

số ra ngày 16/06/2010, tác giả Dương Anh đưa ra khái niệm như sau: “Ca 

khúc là danh từ dùng để gọi những tác phẩm âm nhạc được thể hiện bằng 

giọng người (thanh nhạc). Nó là sản phẩm của một tập thể (ca khúc dân ca), 

hay do nhạc sĩ chuyên nghiệp sáng tác. Ca khúc do hai bộ phận hợp thành 

đó là âm nhạc và lời ca…” [38, tr.18]. 

 Chúng tôi đồng nhất với những ý kiến trên của các nhà nghiên cứu 

và xin đưa ra khái niệm về ca khúc như sau: Ca khúc là một loại tác phẩm 

âm nhạc được tác giả viết cho giọng hát của con người. Mỗi một tác phẩm 

luôn có một chủ đề tư tưởng mà tác giả muốn truyền tải đến người nghe... 

1.1.1.2.  Ca khúc Cách mạng:  

Trong cuốn Bay lên từ truyền thống, nhà nghiên cứu âm nhạc 

Nguyễn Đăng Nghị cho rằng: "Ca khúc Cách mạng Việt Nam ra đời trong 

giai đoạn tiền khởi nghĩa và trưởng thành qua hai cuộc kháng chiến vệ quốc 

vĩ đại của dân tộc ta. Nó là một sản phẩm tất yếu của những giao lưu văn 

hóa, đồng thời cũng là một thực thể văn hóa của thế kỷ XX..." [26, tr.185]. 
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 Theo ý kiến trên, ca khúc Cách mạng Việt Nam là những ca khúc 

được các nhạc sĩ sáng tác để cổ vũ cho tinh thần chiến đấu của quân và dân 

ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước cũng như 

những ca khúc được sáng tác sau năm 1975 ca ngợi công cuộc xây dựng và 

kiến thiết đất nước. 

 Ca khúc Cách mạng còn được gọi bằng một tên gọi khác là "nhạc 

đỏ" nhưng cách gọi này thường chỉ dùng trong nhân dân (để phân biệt với 

một số loại ca khúc khác như "nhạc xanh", "nhạc vàng"...) và cách gọi này 

cũng chỉ xuất hiện từ khoảng đầu thập niên 1990 trở đi. Trong các văn bản 

chính thức của nhà nước ta gọi ca khúc Cách mạng là nhạc cách mạng, hay 

nhạc chính thống. 

 Trong bài viết Khái niệm về ca khúc Cách mạng đăng trên website 

chính thức của Hội nhạc sĩ Việt Nam ngày 07/11/2014, nhạc sĩ Phạm Minh 

Tuấn cho rằng: "Ca khúc Cách mạng là những ca khúc được gắn liền với 

thời kỳ chiến tranh và xây dựng đất nước. Đặc biệt những ca khúc được ra 

đời trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ [39]. 

 Như vậy, tổng kết từ tất cả những ý kiến trên của các nhà nghiên 

cứu, chúng tôi cho rằng: Ca khúc Cách mạng là những ca khúc có nội dung 

cổ vũ cho tinh thần chiến đấu của quân và dân ta trong hai cuộc kháng 

chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Ca khúc Cách mạng còn bao 

gồm cả những tác phẩm được sáng tác sau năm 1975 có nội dung ca ngợi 

quê hương, đất nước, tình yêu con người Việt Nam... 

1.1.1.3. Dàn dựng:  

          Về khái niệm dàn dựng trong cuốn Đại từ điển tiếng Việt, tác giả 

Nguyễn Như Ý giải thích "Dàn dựng là tập luyện và chuẩn bị mọi mặt cho 

việc trình bày tác phẩm nghệ thuật sân khấu trước khi đưa ra công diễn..." 

[37, tr.508]. 
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           Trong cuốn Giáo trình Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp, 

nhà nghiên cứu âm nhạc Lê Anh Tuấn đưa ra khái niệm "Dàn dựng 

chương trình âm nhạc tổng hợp là việc vận dụng nhiều kiến thức, kỹ 

năng đã học để chuyển một tác phẩm âm nhạc từ dạng văn bản thành 

dạng âm thanh sao cho tác phẩm đạt hiệu quả cao nhất theo cảm nhận 

của người dàn dựng..." [36, tr.7]. 

 Theo ý kiến trên của tác giả Lê Anh Tuấn thì "dù chỉ dàn dựng một 

bài hát hay cả chương trình biểu diễn người dàn dựng cũng phải vận dụng 

linh hoạt sáng tạo những kiến thức và kỹ năng đó" [36, tr.7]. 

  Trong tài liệu giảng dạy môn Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng 

hợp lưu hành nội bộ khoa Sau Đại học trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật 

Trung ương, nhà nghiên cứu âm nhạc Phạm Trọng Toàn cho rằng "Dàn 

dựng là chỉ huy, hướng dẫn luyện tập tiết mục nghệ thuật đưa ra trình diễn 

trên sân khấu...". 

  Tổng hợp từ những ý kiến trên của các tác giả, chúng tôi cho rằng: 

Dàn dựng là công việc chi tiết của một đạo diễn nhằm hướng dẫn luyện tập 

một tiết mục nào đó trước khi đưa ra biểu diễn... 

1.1.1.4. Chương trình và chương trình tổng hợp 

 Trong cuốn Đại từ điển tiếng Việt, tác giả Nguyễn Như Ý giải thích 

nghĩa của cụm từ chương trình tổng hợp như sau: “Chương trình là các 

tiết mục, các vấn đề, nhiệm vụ đề ra và được sắp xếp theo một trình tự 

để thực hiện trong một thời gian nhất định". Theo giải thích này của tác 

giả, có thể suy ra chương trình bao gồm chương trình biểu diễn, chương 

trình hoạt động [37, tr. 416].  

 Theo đó, "Chương trình tổng hợp là tập hợp đầy đủ toàn bộ những 

điều, những sự kiện đang còn rải rác để nhập chung lại làm một. Tổng hợp 

còn có thể hiểu là có nhiều thành phần liên hệ chặt chẽ với nhau thành một 

chỉnh thể như: loại hình nghệ thuật tổng hợp…” [37, tr.416]. 
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          Từ những giải thích trên, chúng ta có thể hiểu: Chương trình tổng 

hợp là sự tập hợp nhiều thể loại, nhiều hình thức thể hiện khác nhau 

cùng tập hợp thành một chương trình đa dạng về màu sắc, phong phú về 

nội dung, tạo nên hiệu quả hấp dẫn đối người biểu diễn cũng như người 

thưởng thức... 

1.1.2. Một số nét về ca khúc Cách mạng 

1.1.2.1. Phong phú về nội dung, đề tài: 

Nhìn bao quát các tác phẩm trong thể loại ca khúc Cách mạng từ khi 

mới hình thành tới hiện nay, người ta có thể nhận thấy đặc điểm nổi bật 

nhất đó là sự phong phú, đa dạng về nội dung, đề tài và hình thức tác phẩm. 

Các chủ đề thường không tách biệt rạch ròi mà luôn có sự tác động qua lại, 

đan xen lẫn nhau tạo nên một chỉnh thể âm nhạc thống nhất. 

           Có thể nhìn thấy phần lớn nội dung, đề tài ở các Ca khúc Cách mạng 

là tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc, tự hào về dân tộc, về quê hương đất 

nước, chính tình yêu to lớn và niềm tự hào đã khiến các nhạc sỹ sáng tác 

lên những ca khúc phản ánh như những bức tranh sinh động để các thế hệ 

sau có thể thông qua những bức tranh này mà thấy được lịch sử hào hùng 

của cha ông. Những ca khúc như: Nhạc rừng (Hoàng Việt); Người Hà Nội 

(Nguyễn Đình Thi); Việt Nam quê hương tôi (Đỗ Nhuận); Trường ca Sông 

Lô (Văn Cao)... Chiến tranh với muôn vàn gian khổ, mất mát và hy sinh. 

Dân tộc ta đã cùng chung sức sức vượt qua, bằng niềm tự hào vô bờ bến. 

Âm nhạc như được vút lên với: Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh 

(Xuân Hồng), Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà)...  

Một bộ phận không nhỏ các tác phẩm trong thể loại ca khúc Cách 

mạng có nội dung ca ngợi lý tưởng của Đảng, ca ngợi Hồ Chủ Tịch như: 

Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam (Đỗ Minh); Đảng đã cho tôi sáng 

mắt sáng lòng (Phạm tuyên); Đảng đã cho ta một mùa xuân (Phạm Tuyên); 

Ca ngợi Hồ Chủ Tịch (nhạc: Lưu Hữu Phước, lời: Lưu Hữu Phước - 



 12 

Nguyễn Đình Thi); Tiếng hát giữa rừng Pác Bó (Nguyễn Tài Tuệ); Bác Hồ 

một tình yêu bao la (Thuận Yến); Bác đang cùng chúng cháu hành quân 

(Huy Thục); Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người (Trần Kiết Tường); Chúng 

con canh giấc ngủ cho Người (Nguyễn Đăng Nước); Người là niềm tin tất 

thắng (Chu Minh)… 

Trong dòng ca khúc Cách mạng, những bản tình ca luôn mang trong 

mình nó một sắc điệu riêng. Khi đất nước đang có chiến tranh, khi mà bom 

đạn còn ác liệt ngoài chiến trường, tình yêu riêng tư đã hoà chung nhịp đập 

với tình yêu đất nước. Những ca khúc như: Những ánh sao đêm (Phan 

Huỳnh Điểu); Tình em (nhạc: Huy Du, lời: Ngọc Sơn); Tình ca (Hoàng 

Việt); Dư âm (Nguyễn Văn Tý); Em ở nơi đâu (Phan Nhân); Trường Sơn 

đông Trường Sơn tây (nhạc: Hoàng Hiệp, thơ: Phạm Tiến Duật)…  

1.1.2.2. Đa dạng về hình thức tác phẩm, bút pháp sáng tác  

Không chỉ phong phú về đề tài, nội dung mà hình thức thể hiện tác 

phẩm của dòng ca khúc Cách mạng cũng rất đa dạng. 

Trong cuốn Âm nhạc mới Việt Nam, tiến trình và thành tựu của tác 

giả Tú Ngọc cùng nhóm biên soạn, các tác giả đã "Căn cứ vào chức năng 

và tiêu chí nghệ thuật để phân dòng ca khúc Cách mạng Việt Nam thành 

các loại: Ca khúc quần chúng, ca khúc trữ tình, ca khúc thiếu nhi, hợp 

xướng, trường ca ..." [30, tr.19]. 

 Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Nghị trong cuốn Bay lên cùng 

truyền thống, ca khúc Cách mạng được chia thành các loại thể như: 

Hành khúc, chính ca, ngợi ca, bài hát trào phúng, trường ca, bài hát trữ 

tình [26, tr.113]. 

Chúng tôi cho rằng sự phân chia trên của ca khúc Cách mạng cũng 

chỉ là tương đối bởi trong âm nhạc luôn có sự giao thoa của nhiều khuynh 

hướng. Một tác phẩm có thể vừa là ca khúc quần chúng vừa thuộc thể loại 

hành khúc. Có thể thấy rõ điều này bởi khi một ca khúc có hình thức tác 
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phẩm ngắn gọn, được viết dưới hình thức một hay hai đoạn đơn, giai điệu 

đơn giản, dễ thuộc, dễ hát, được đông đảo quần chúng sử dụng ở mọi nơi, 

mọi lúc thì gọi chung là ca khúc quần chúng.  

Ví dụ số 1:            

CÙNG NHAU ĐI HỒNG BINH 
(Trích) 

 

 Đây là ca khúc được coi là đầu tiên của dòng nhạc Cách mạng Việt 

Nam. Ca khúc có hình thức ngắn gọn, giai điệu dễ nhớ, dễ thuộc. 

Có những ca khúc vừa xếp vào ca khúc chính ca vừa thuộc thể loại 

hành khúc bởi nó được viết theo nhịp hành khúc nhưng nó cũng là tác 

phẩm được dùng chính thức trong các buổi nghi lễ của một ngành hoặc một 

đoàn thể nào đó thì gọi là chính ca.  

Theo nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Thị Nhung trong cuốn Thể 

loại âm nhạc thì ca khúc chính ca “thường có tính chất trang nghiêm, có 

nội dung ca ngợi truyền thống hoặc kêu gọi hiệu triệu..”[28, tr.14]. 

Ví dụ số 2:          

VÌ NHÂN DÂN QUÊN MÌNH 
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Ca khúc này được coi như bài hát truyền thống của Quân đội nhân 

dân Việt Nam. Hình thức tác phẩm vuông vắn viết ở nhịp hành khúc khỏe 

khoắn. Tác phẩm này luôn được sử dụng trong những dịp chính lễ hoặc 

sinh hoạt của các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Có thể nói, ca khúc Cách mạng Việt Nam từ khi ra đời tới nay phần 

nhiều được viết dưới hình thức ngắn gọn. Tuy vậy, cũng có rất nhiều tác 

phẩm được viết công phu ở dạng ca khúc nhiều sắc thái âm nhạc với cấu 

trúc phức tạp hơn như: Hà Nội - Huế - Sài Gòn (Hoàng Vân); Người Hà 

Nội (Nguyễn Đình Thi); Sông Lô (Văn Cao)…. 

Ví dụ số 3:                             

NGƯỜI HÀ NỘI 

 

Ở tác phẩm này, tác giả sử dụng ba loại nhịp 4/4; 2/4; 6/8 cho ba 

đoạn với sắc thái âm nhạc khác nhau. Như ví dụ số 3 ở trên là đoạn mở 

đầu, tác giả sử dụng nhịp 4/4 với tốc độ chậm vừa để thể hiện sự trang 

nghiêm, hào hùng khi giới thiệu hình ảnh thủ đô Hà Nội bao thăng trầm 

trong lịch sử. 

Ví dụ số 4:                              

                                            NGƯỜI HÀ NỘI 
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 Đoạn nhạc như ví dụ trên được tác giả chuyển từ nhịp 4/4 sang 

nhịp 2/4 thể hiện không khí sục sôi hối hả của những ngày kháng chiến 

chống Pháp ở thủ đô Hà Nội. Sau đoạn nhạc này, để diễn tả không khí 

vui tươi, náo nhiệt của ngày chiến thắng, tác giả chuyển từ loại nhịp 2/4 

sang 6/8 với tốc độ nhanh. Qua âm nhạc, người nghe có thể cảm nhận 

được sự vui mừng, tự hào của quân và dân ta trong ngày giải phóng, xem 

ví dụ dưới đây: 

Ví dụ số 5:                               

NGƯỜI HÀ NỘI 

                                                                                

 

Như vậy dựa hình thức tác phẩm và bút pháp sáng tác, chúng ta có 

thể thấy rõ sự phong phú, đa dạng trong ngôn ngữ âm nhạc của dòng ca 

khúc Cách mạng. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Nghị trong cuốn Bay lên 

cùng truyền thống cho rằng “Ngôn ngữ của ca khúc Cách mạng Việt Nam 

là sự tiếp nối của dòng chảy văn hóa âm nhạc trong những giai đoạn lịch sử 

mới…” [37, tr.152]. 

1.2.3. Vai trò của ca khúc Cách mạng 

1.2.3.1. Trong đời sống xã hội: 

Với sự phong phú, đa dạng về nội dung và đề tài, dòng ca khúc Cách 

mạng đã đóng vai trò to lớn, quan trọng trong đời sống xã hội, trong lao 

động, trong chiến đấu của quân và dân ta. Do đó, nhiều người đã cho rằng, 

mỗi ca khúc Cách mạng là một trang lịch sử bằng âm thanh để thông qua 

đó cho thế hệ sau có thể thấy lại quá khứ và được trở về với những năm 

tháng hào hùng của dân tộc. 



 16 

Được ra đời từ những năm tháng đầu cách mạng (năm 1930) với ca 

khúc Cùng nhau đi hồng binh của tác giả Đinh Nhu, dòng ca khúc Cách 

mạng đã không ngừng phát triển và hoàn thiện cùng lịch sử. Cùng đất nước 

đi qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Chống Mỹ với sự ác liệt của 

bom đạn đến khi đất nước hòa bình, dòng ca khúc Cách mạng đã lớn lên 

cùng với đất nước. Từ khi mới hình thành, dòng ca khúc Cách mạng đã sát 

cánh cùng cả dân tộc Việt Nam trong mọi trận chiến đấu với kẻ thù cho tới 

ngày đất nước toàn thắng.  

Trải qua thời gian, dòng ca khúc Cách mạng vẫn có một chỗ đứng 

vững chắc trong lòng người yêu nhạc. Nó không chỉ có sức hấp dẫn đối với 

lớp người đã trực tiếp trải qua hai cuộc chiến tranh mà còn được một bộ 

phận lớn giới trẻ ngày nay yêu thích và đón nhận.  

Những ca khúc Cách mạng vẫn được thường xuyên sử dụng trong 

các buổi sinh hoạt tập thể, trong những chiến dịch học sinh - sinh viên tình 

nguyện, trên các sân khấu ca nhạc, trong các cuộc thi giọng hát hay, các hội 

diễn văn nghệ chuyên nghiệp và không chuyên. Những ca khúc Cách mạng 

ra đời cách đây hàng chục năm hoặc lâu hơn nữa vẫn được nhiều người lựa 

chọn sử dụng trong các tiết mục biểu diễn của mình.  

Với những giá trị về tinh thần to lớn mà ca khúc Cách mạng mang lại 

cho đời sống con người, ca khúc Cách mạng sẽ luôn tồn tại trong đời sống 

âm nhạc của chúng ta. Mọi người đèu có thể say xưa hát một ca khúc cách 

mạng như một nhu cầu tự nhiên hàng ngày.  

Cho tới nay, trải qua thử thách của thời gian, nhiều ca khúc Cách 

mạng vẫn có sức lan tỏa mạnh mẽ trong lòng người nghe nhiều thế hệ.  

Ý nghĩa và giai điệu của nhiều ca khúc cách mạng vẫn đang làm say 

đắm lòng người, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên hào 

hứng hơn và có ý nghĩa hơn thì việc thành lập các câu lạc bộ, đội tuyên 

truyền ca khúc Cách mạng, tổ chức các cuộc thi, liên hoan giọng hát hay về 
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các ca khúc truyền thống sẽ góp phần định hướng, làm lành mạnh hoá thị 

hiếu âm nhạc đồng thời giáo dục truyền thống cho giới trẻ trong xã hội. 

1.2.3.2. Trong giáo dục âm nhạc: 

Trong đời sống âm nhạc hội nhập và hiện đại ngày nay, ca khúc cách 

mạng với những giá trị nghệ thuật đích thực nó đã và đang mang lại cho 

người thưởng thức những giá trị nhân văn cao đẹp. Bên cạnh phản ánh một 

phần của lịch sử, ca khúc cách mạng còn thể hiện những giá trị văn hóa của 

dân tộc. Với lịch sử hào hùng và sống động, từng bài ca như nhưng thước 

phim đi sâu vào cảm xúc của người thưởng thức, dù ở thời đại nào, ca khúc 

Cách mạng cũng thổi bùng lên ngọn lửa của niềm tự hào dân tộc.  

        Trong thời điểm hiện nay, khi mà dòng nhạc thị trường phát triển 

nhanh nhưng lại bộc lộ không ít nhược điểm như hời hợt, dễ dãi về nội 

dung, sáo rỗng, nhạt nhẽo trong ca từ, giai điệu vay mượn lai tạp thì ca 

khúc cách mạng lại càng cần khẳng định vị trí của mình, đó là sự cần thiết 

để nâng cao khả năng hưởng thụ âm nhạc cho công chúng thông qua giáo 

dục âm nhạc, tất cả những người làm việc trong ngành âm nhạc, đặc biệt 

là giáo dục âm nhạc, cần phải hiểu trách nhiệm đào tạo một thế hệ công 

chúng mới cho thị trường âm nhạc, một thế hệ hoàn thiện về mọi kỹ 

năng và cả sự tự tin. Thế hệ đó sẽ là đòn bẩy cho sự phát triển của thị 

trường âm nhạc khi họ là động lực cho mọi phát triển theo hướng tích 

cực của âm nhạc.  

Trong các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp hiện nay, việc 

giảng dạy những ca khúc Việt Nam trong đó có ca khúc cách mạng là bắt 

buộc. Ca khúc Việt Nam chiếm 50% số lượng tác phẩm SV phải học, tuy 

nhiên những cơ sở đào tạo này chỉ dành cho SV học hát chuyên nghiệp, học 

tập trung và có sự sàng lọc kỹ từ khâu đầu vào, do vậy nhiều đối tượng 

không chuyên sẽ không thể tiếp cận được. Như vậy đặt ra vấn đề làm sao 

để có thể phổ cập được thể loại này cho đông đảo những người yêu nghệ 
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thuật và muốn học hát thể loại này? Đó là một trong những yêu cầu cấp 

thiết đối với đội ngũ GV ở các CLB thanh nhạc trong nước nói chung và ở 

câu lạc bộ Hương Nhãn tỉnh Hưng yên. 

1.1.4. Các giai đoạn phát triển ca khúc Cách mạng Việt Nam 

1.1.4.1. Từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945 

         Giai đoạn 1930-1945 là giai đoạn đầu tiên của dòng ca khúc cách 

mạng Việt Nam. Ca khúc cách mạng thời kỳ này mang dấu ấn của nền âm 

nhạc cổ truyền dân tộc, dòng ca khúc hướng về lịch sử. 

         Ca khúc cách mạng đã thể hiện đúng bản chất văn hóa hai chiều của 

con người Việt Nam: một chiều tiếp nhận từ văn hóa truyền thống, một 

chiều tiếp nhận từ văn hóa âm nhạc nước ngoài. 

         Ca khúc cách mạng hình thành và phát triển từ khi có phong trào yêu 

nước do Đảng lãnh đạo. Từng bước đi của ca khúc cách mạng là sự phản 

ánh trung thực những thành tựu của lịch sử cách mạng Việt Nam. 

        Năm 1939 thế chiến thứ hai bùng nổ tại Âu Châu. Những bài Việt 

Nam bất diệt của Hoàng Gia Linh, Trên sông bạch đằng của Hoàng Quý, 

Tiếng gọi sinh viên của Lưu Hữu Phước đã làm sống dậy tinh thần yêu 

nước của tuổi trẻ. 

         Giai đoạn 1945-1946 đánh dấu cuộc chiến tranh bùng nổ tại Việt 

Nam vừa sau trận thế chiến thứ hai. Các nhạc sĩ sáng tác nhạc chiến đấu 

như Văn Cao với  Tiến quân ca (được dùng làm Quốc Ca của Việt Nam Xã 

hội chủ nghĩa từ năm 1976 sau khi thống nhất đất nước), Chiến sĩ Việt 

Nam , như Ðỗ Nhuận với Nhớ chiến khu , như Phạm Duy với Chiến sĩ vô 

danh , Xuất quân, như Phan Huỳnh Ðiểu với Giải phóng quân . Song song 

vơí những sáng tác chiến đấu, tình cảm vẫn còn rung động trong nguồn 

hứng qua các bài Thiên thai (Văn Cao), Ðêm đông (Nguyễn Văn Thương), 

Xuân và tuổi trẻ  (La Hối), Mùa đông binh sĩ (Phan Huỳnh Ðiểu), Dạ khúc  

(Nguyễn Mỹ Ca), Ðêm tàn bến ngự  (Dương Thiệu Tước), Cây đàn bỏ 
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quên  (Phạm Duy), Mơ hoa  (Hoàng Giác), Cô lái đò (Thẩm Oánh), Suối 

mơ (Văn Cao), Hẹn một ngày về  (Lê Hữu Mục), Ði chơi chùa hương  

(Trần Văn Khê/Nguyễn Nhược Pháp). 

         Trong giai đoạn lịch sử này, những biến cố của lịch sử, xã hội đất 

nước luôn là động lực thúc đẩy các nhạc sỹ viết nên những ca khúc cách 

mạng.  Đây là những ca khúc không những phản ánh hiện thực xã hội lúc 

bấy giờ, mà còn khẳng định dấu son trên đường phát triển của dòng ca 

khúc cách mạng Việt Nam. 

        Hình tượng người chiến sỹ cách mạng Việt Nam được phản ánh rõ 

nét nhất trong các ca khúc cách mạng giai đoạn này. Họ sẵn sàng chiến 

đấu, hy sinh cho độc lập của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Qua 

những hình tượng ấy, có thể thấy cách thức lựa chọn thể hành khúc của 

những người cộng sản là hoàn toàn đúng đắn. Bởi vì, hành khúc là 

phương tiện nghệ thuật hữu hiệu nhất để tuyên truyền cổ động cho cách 

mạng. Do đó, thể hành khúc chiếm vị trí chủ đạo trong dòng ca khúc 

cách mạng Việt Nam. 

         Sáng tác ca khúc dạng hành khúc có xuất xứ từ châu Âu, nhưng khi 

vào Việt Nam, hành khúc đã nhanh chóng hòa nhập và trở nên quen thuộc 

trong hoạt động văn hóa nghệ thuật của người dân Việt Nam. Có được điều 

đó là do những người cộng sản làm văn nghệ đã ý thức được sức mạnh 

tiềm tàng của dân tộc, vậy nên trong tác phẩm, họ biết kết hợp những âm 

điệu gần gũi, quen thuộc trong âm nhạc cổ truyền với những âm điệu mới 

hùng tráng. 

1.1.4.2. Từ năm 1945 – 1954 

 Trong giai đoạn lịch sử này, mọi hoạt động nền văn nghệ kháng 

chiến đều hướng tới phương châm: Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến 

thắng. Nhiều hội nghị, đại hội được họp và đưa ra những định hướng cụ thể 

cho hoạt động văn nghệ. 
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           Ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến, âm nhạc đã được coi 

là mũi nhọn xung kích của Đảng trên mặt trận văn hóa. Trong kháng chiến 

chống Pháp, chủ đề và đề tài của các ca khúc cách mạng Việt Nam đã được 

mở rộng. Có rất nhiều ca khúc về Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ 

Chí Minh. Hình ảnh được tôn trọng nhất, nhưng rất đỗi gần gũi, thân 

thương với nhân dân - đó là vị cha già dân tộc trong ca khúc Ca ngợi Hồ 

Chủ tịch (nhạc: Lưu Hữu Phước; lời: Nguyễn Đình Thi - Lưu Hữu Phước). 

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng - biểu tượng của Tổ quốc, phấp phới tung bay 

trong ánh bình minh của ngày mới và hình ảnh của Đảng Cộng sản Việt 

Nam đã được nhạc sỹ Đỗ Minh thể hiện trong ca khúc Chào mừng Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

           Nhạc sỹ Đỗ Nhuận đã ghi lại chiến công đầu tiên của bộ đội ta trong 

trận phục kích trên đường số 4 qua ca khúc Bông lau. Dù còn thiếu thốn về 

mọi mặt, nhưng với lòng quả cảm, quân đội ta vẫn giành được những chiến 

thắng như Chiến thắng Phủ Thông. Chiến thắng nối tiếp chiến thắng, niềm 

vui nối tiếp niềm vui, những tiếng kèn xung trận ở khắp nơi vọng lại được 

khắc họa qua các ca khúc như: Chiến sỹ Sông Lô (Nguyễn Đình Phúc), 

“Đoàn quân Sông Lô” (Lưu Hữu Phước), Sông Lô (Văn Cao), Du kích 

Sông Thao (Đỗ Nhuận)... 

          Ngoài ra, bức tranh về nông thôn, ở miền Bắc trong những năm 

kháng chiến cũng hiện lên khá sinh động. Người nông dân vừa tăng gia sản 

xuất vừa tham gia đánh giặc. Gian khổ hy sinh, nhưng người nông dân vẫn 

vui phơi phới. Một bức tranh nhiều sắc màu đã được thể hiện rõ trong Ngày 

mùa (Văn Cao), Mùa gặt (Văn An), Gặt nhanh tay (Hồ Bắc), Lúa mới 

(Nguyễn Đức Toàn), Nông dân vươn mình (Lưu Hữu Phước). 

          Người dân thành thị cũng tham gia đánh giặc trong bài Người Hà Nội 

(Nguyễn Đình Thi), và cả người dân công giáo cũng hiểu rằng muốn kính 
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Chúa thì phải yêu nước, phải sát cánh bên nhau đứng dậy đánh đuổi lũ sói 

lang trong bài Tiếng chuông nhà thờ (Nguyễn Xuân Khoát). 

          Hình ảnh người dân Nam Bộ một lòng theo Đảng, theo Bác đứng dậy 

kháng chiến được thể hiện rõ qua các ca khúc cách mạng như: Nam Bộ 

kháng chiến (Tạ Thanh Sơn), Tiếng súng Nam Bộ (Đỗ Nhuận), Đoàn vệ 

quốc quân (Phan Huỳnh Điểu), Cảm tử quân (Hoàng Quý), Đoàn du kích 

(Lưu Hữu Phước). Đó là hình ảnh của người nông dân Nam Bộ, dù phải 

trải qua bao nhiêu gian khổ nhưng vẫn tin tưởng ở thắng lợi ngày mai. Lên 

ngàn (Hoàng Việt), Con kênh xanh xanh (Ngô Huỳnh), Mùa lúa chín 

(Hoàng Việt)... đã làm người nghe rung động bởi tấm lòng rộng mở và cái 

đức nhẫn nại, âm thầm hy sinh của họ. 

          Giai đoạn này, những bài hát tập thể mang tính hành khúc phát triển 

mạnh, mang tính chủ đạo và có nhiều chuyển biến về nghệ thuật. Đặc biệt 

là một số bài trong chiến dịch Điện Biên như: Hò kéo pháo (Hoàng Vân), 

Đâu có giặc là ta cứ đi (Đỗ Nhuận), và điểm sáng phải kể đến Giải phóng 

Điện Biên (Đỗ Nhuận). 

         Các nhạc sỹ cũng đã mạnh dạn sáng tác ra một thể mới là trường ca. 

Thể trường ca lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, nó đã truyền tải được 

một nội dung khá lớn của thời đại. Nhiều nhạc sỹ đã ghi được dấu ấn qua 

các tác phẩm như: Người Hà Nội (Nguyền Đình Thi), Sông Lô (Văn Cao), 

Du kích Sông Thao (Đỗ Nhuận). Loại chính ca lần đầu tiên cũng xuất hiện 

như: Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam (Đỗ Minh), Ca ngợi Hồ Chủ 

tịch (Lưu Hữu Phước), Ba Đình nắng (Bùi Công Kỳ)... Bên cạnh đó, các 

thể loại hợp xướng, ca cảnh cũng bắt đầu xuất hiện và có nhiều tác phẩm 

khá thành công. 

1.1.4.3. Từ năm 1954 – 1975 

        Sang giai đoạn tiếp Âm nhạc mới Việt Nam được hình thành vận động 

và phát triển không ngừng từ năm 1954-> 1975. Nền Âm nhạc Việt Nam 
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phát triển lớn mạnh qua hai vùng khác nhau theo sự chia cắt của đất nước. 

Âm nhạc thời kỳ này gắn với cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc. Âm 

nhạc Miền Bắc là hậu phương. Âm nhạc Miền Nam là tiền tuyến cùng thúc 

đẩy kế thừa và phát triển nền Âm nhạc mới. Đây là thời kỳ xuất hiện nhiều 

thể loại lớn như Âm nhạc Giao hưởng và Âm nhạc Thính phòng. Âm nhạc 

mới Việt Nam phát triển nhiều về hình thức và thể loại như Thanh xướng 

kịch, Đại hợp xướng, Nhạc kịch phát triển từ ca khúc đi lên. 

         Sau khi hòa bình lập lại ở Miền Bắc các trường Âm nhạc, nghệ thuật 

thành lập hàng loạt. Ngoài ra còn cử nhiều cán bộ, sinh viên sang các nước 

xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, Bungari… để đào tạo. 

        Năm 1957 Hội nhạc sỹ Việt Nam được thành lập có ý nghĩa quan 

trọng trong sự nghiệp sáng tác Âm nhạc ở Việt Nam. Là một động cơ thúc 

đẩy những nhà sáng tác âm nhạc sản xuất những bản nhạc như Anh vẫn 

hành quân (Huy Du), Chào anh giải phóng quân (Hoàng Vân), Lời anh 

vọng mãi ngàn năm - Nguyễn Văn Trỗi (Vũ Thành), Bài ca năm tấn 

(Nguyễn Văn Tý), Lá thư hậu phương (Phạm Tuyên), Trai anh hùng, gái 

đảm đang (Ðỗ Nhuận), Bài ca may áo (Xuân Hồng), Hành khúc giải phóng 

(Lưu Nguyễn Long Hưng tức Lưu Hữu Phước), Giải phóng miền nam 

(Huỳnh Minh Siêng , một biệt hiệu khác của Lưu Hữu Phước). Bài Giải 

phóng miền nam được dùng làm quốc ca của Mặt trận giải phóng từ năm 

1960 tới năm 1975. 

          Sau khi giải phóng miền Nam ngày 30 tháng 4,1975, một số bản 

nhạc được chào đời : Tiếng hát thành phố mang tên người (Cao Việt Bách), 

Bài ca thống nhất (Võ Văn Di), Ðất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà), Bài 

ca xây dựng (Hoàng Vân), v.v... Ngoài bốn chủ đề trên, các nhạc sĩ miền 

Bắc cũng có sáng tác cho những nhạc khí cổ truyền qua những nhạc phẩm 

như : Vì miền nam cho độc huyền và dàn nhạc giao hưởng của Huy 

Thục, Vững một niềm tin cho đàn nguyệt của Xuân Bá, Vũ khúc tây nguyên 
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cho đàn độc huyền của Hoàng Đạm, Hội mùa cho sáo của Ðinh Thìn, Tình 

quê hương cho đàn nhị của Thao Giang, Kể chuyện quê hương cho đàn tỳ 

bà của Mai Phương, Bình minh trên reo cao cho đàn tranh của Phương 

Bảo. Đa số những sáng tác cho nhạc khí cổ truyền đều do chính tác 

giả trình diễn  như các nhạc sĩ Đức Tùy, Ngọc Phan , Đinh Thìn với sáo 

trúc, Mai Phương với đàn tỳ bà, Hồ Khắc Chí với đàn bầu, Kim Oanh với 

đàn trưng, klôngput, Phương Bảo với đàn tranh, Thao Giang, Thế Dân. 

Riêng về đàn bầu có khá nhiều nhạc sĩ sáng tác đóng góp như Huy Thục, 

Hoàng Đạm, Hoàng Vân, Đức Nhuận, Huy Du, Đinh Long, Xuân Khải, Khắc 

Chí, Văn Thắng , Xuân Tứ, Hồng Thái , Quốc Lộc được các nhạc sĩ trình diễn 

sau đây độc tấu : Mạnh Thắng, Đức Nhuận, Đoàn Anh Tuấn, Nguyễn Tiến, 

Khắc Chí, Nguyễn Chương, Thanh Tâm, Xuân Ba, Ngọc Hướng. 

          Sau khi ký xong hiệp định Genève ( Accord de Genève), nhiều đoàn 

ca múa chuyên nghiệp của các quốc gia Liên Xô và Đông Âu tới Hà nội 

trình diễn với những màn hợp xướng làm cho các nhạc sĩ Việt Nam thời đó 

quan tâm tới việc soạn ca khúc nhiều bè . Những sáng tác đầu tiên vào năm 

1955 như Hò đẵn gỗ  (Đỗ Nhuận),  Sóng cửa tùng  (Doãn Nho), Chiến sĩ 

biên phòng (Huy Thục),  cũng như trong năm 1956 và 1957 với  Ta đã lớn , 

 Hò kiến thiết  (Nguyễn Xuân Khoát),  Tiếng chim  (Lưu Cầu), Tiếng hát 

người chiến sĩ biên thùy  (Tô Hải , 1958), vv… 

        Từ 1960 tới 1975, song song với lớp nhạc sĩ đi đầu như Lưu Hữu 

Phước, Đỗ Nhuận, Lương Ngọc Trác, sau đó tới Doãn Nho, Tô Hải, Lưu 

Cầu, Vân Đông, Hoàng Hà, Hồ Bắc, Huy Thục, La Thăng, một số nhạc sĩ 

trẻ (Trọng Bằng, Cao Việt Bách, Đỗ Dũng, Hoàng Bội, Thế Bảo) chú ý tới 

soạn vừa cho hát  và nhạc khí xuất hiện và đẩy mạnh phong trào sáng tác 

hợp xướng ở miền Bắc . 

        Qua quá trình kế thừa giao lưu của nền Âm nhạc Việt Nam đã trưởng 

thành và phát triển như đã nói như ở trên. Giai đoạn 45 ->75 là thực tiễn 
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chứng minh quy luật phát triển văn hóa được Đảng và nhà nước ta vận 

dụng đầy sáng tạo và đổi mới. Nền Âm nhạc mới Việt Nam trưởng thành 

qua từng giai đoạn khi có Đảng ra đời (1930). Đến năm 1945 đất nước 

được tuyên bố độc lập thoát khỏi ách thực dân phong kiến. Từ Âm nhạc 

mới Việt Nam gắn liền với công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, theo 

đường lối đúng đắn của Đảng và nhà nước. Đến nay nền Âm nhạc Việt 

Nam phát triển mang đậm đà bản sắc dân tộc. Nền Âm nhạc mới Việt Nam 

trong sự trưởng thành của mình đã góp phần không nhỏ trong đường lối 

văn hóa văn nghệ của Đảng. Đưa nền văn hóa văn nghệ Việt Nam giao lưu 

sánh vai cùng các dân tộc và các nước khác, hòa nhập mà không hòa tan 

trong cộng đồng văn hóa Âm nhạc nghệ thuật Thế giới.  

1.1.4.4. Sau năm 1975  

         Sau chiến thắng mùa Xuân năm 1975, âm nhạc lại âm vang khúc ca 

khải hoàn cùng dân tộc, tiếp tục sự nghiệp xây dựng con người mới, xã hội 

mới. Âm nhạc không chỉ có những đóng góp to lớn trong hai cuộc kháng 

chiến chống Pháp và chống Mỹ mà trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất 

nước thời kỳ mới - xã hội chủ nghĩa; âm nhạc cũng có vai trò quan trọng 

trong việc bồi dưỡng tư tưởng tình cảm, thị hiếu thẩm mỹ và lối sống của 

công chúng. Âm nhạc lại tiếp tục cuộc xung kích trên mặt trận văn hóa, xây 

dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. 

        Những bài ca về Bác, Đảng, về những anh hùng; những bài hát cổ 

động vẫn vọng vang suốt chiều dài năm tháng. Những bài hát sinh hoạt đời 

thường tràn đầy âm hưởng lao động sản xuất và chiến đấu… 

         Ngày nay, ca khúc cách mạng vẫn khẳng định sức sống trường tồn 

trong lòng người yêu nhạc. 

1.2. Thực trạng về dàn dựng ca khúc Cách mạng tại Câu lạc bộ Hương 

Nhãn thành phố Hưng Yên 

1.2.1. Vài nét về mảnh đất và con người thành phố Hưng Yên 
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         Ngay từ thế kỷ thứ 10, vùng đất trung tâm thành phố Hưng Yên đã 

được tướng quân Phạm Bạch Hổ chọn làm nơi đặt lỵ sở Đằng Châu khi ông 

là một trong 12 sứ quân nổi dậy xưng hùng xưng bá. Năm 968, Đinh Bộ 

Lĩnh tập hợp lực lượng để dẹp loạn 12 sứ quân, Phạm Bạch Hổ theo về trở 

thành tướng nhà Đinh, được vua Đinh Tiên Hoàng phong chức Thân vệ Đại 

tướng quân và tiếp tục được giao cai quản và gây dựng vùng đất này. 

         Khu vực Phố Hiến nay thuộc thành phố Hưng Yên, vào thế kỷ 

16, 17 là lỵ sở của trấn Sơn Nam thời nhà Hậu Lê. Sơn Nam lúc bấy giờ 

bao gồm phần lớn các tỉnh: Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái 

Bình, Ninh Bình, Hà Tây (cũ). 

         Tháng 10 năm 1831 - niên hiệu Minh Mạng, triều đình Huế thực hiện 

một cuộc cải cách hành chính lớn trên toàn lãnh thổ Việt Nam, trong đó có 

việc xóa bỏ các đơn vị tổng, trấn... và chia cả nước lại thành 30 tỉnh. 

Tỉnh Hưng Yên theo đó được thành lập, lỵ sở của tỉnh được đóng ở khu 

vực Xích Đằng (phường Lam Sơn - thành phố Hưng Yên ngày nay). 

         Sau Cách mạng Tháng Tám - 1945, thị xã Hưng Yên tiếp tục được 

chính quyền cách mạng chọn làm lỵ sở của tỉnh Hưng Yên. 

         Từ năm 1946 - 1954, chiến tranh bắt đầu. Trong thời gian chiếm đóng 

thị xã (từ 22/12/1949 - 05/8/1954), thực dân Pháp đã chiếm đóng nhiều 

công trình làm trụ sở làm việc như: Sở chỉ huy trung tâm quân sự đặt tại 

Nhà Thành (đường Phạm Ngũ Lão), Dinh Tỉnh trưởng đặt tại chùa Phố 

(đường Trưng Trắc), lính đóng ở đền Trần (đường Bãi Sậy), lính 

"Commandos" (chuyên đi phục kích) đóng ở nhà thờ Đạo và nhà hát Thăng 

Long, Ty tiểu học vụ đóng ở đền Thiên Hậu... Thị xã Hưng Yên là nơi tập 

trung đông quân lính, chức sắc của Pháp và vợ, con, gia đình. Số dân gốc ở 

thị xã phần lớn tản cư đi các nơi. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, thị 

xã Hưng Yên thực hiện "tiêu thổ kháng chiến". Hầu hết nhà cửa, đường 

giao thông, công sở bị phá hủy, chỉ còn lại một số công trình di tích lịch sử, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_B%E1%BA%A1ch_H%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/12_s%E1%BB%A9_qu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_B%E1%BB%99_L%C4%A9nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_B%E1%BB%99_L%C4%A9nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lo%E1%BA%A1n_12_s%E1%BB%A9_qu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_B%E1%BA%A1ch_H%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90inh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%91_Hi%E1%BA%BFn
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0ng_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_16
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_16
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_17
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_Nam_(%C4%91%E1%BB%8Bnh_h%C6%B0%E1%BB%9Bng)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%E1%BA%ADu_L%C3%AA
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0ng_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_T%C3%A2y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1ng_10
https://vi.wikipedia.org/wiki/1831
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%AAn_hi%E1%BB%87u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_M%E1%BA%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%E1%BB%85n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0ng_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_Th%C3%A1ng_T%C3%A1m
https://vi.wikipedia.org/wiki/1945
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văn hóa như: Nhà tu sĩ (Nhà Thành), nhà thờ Thiên Chúa giáo, đền Trần, 

đền Mẫu, đền Ủng, đình Hiến, chùa Hiến, đền Thiên Hậu, Đông Đô Quảng 

Hội, chùa Phố, chùa Chuông... [40]. 

         Ngày 5/8/1954, thị xã Hưng Yên được có 6 phố lớn (như phường) và 

xã Hiến Nam. 6 phố lớn gồm: Hữu Môn, Mộc Sàng, Nguyệt Hồ, Tân Nhân, 

Tân Thị và Hậu Trường, được chia thành 20 phố nhỏ: Lê Lợi, Trưng Trắc, 

Trưng Nhị, Trần Hưng Đạo, Đồng Khánh, Đinh Tiên Hoàng, Bà Triệu, 

Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Du, Nguyễn Tri Phương, 

Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Hoàng Diệu, Trần Bình Trọng, Vĩnh Phúc, 

Bến Tầu, Đê Hoàng Cao Khải, Ngô Quyền, Chi Lăng. Xã Hiến Nam gồm 7 

thôn: Nam Hòa, An Vũ, Nhân Dục, Mậu Dương, Lương Điền, Phương Cái, 

Nam Tiến.  

        Tính đến ngày 5/10/1954, cả thị xã Hưng Yên chỉ có 8.625 người, tập 

trung từ ngã tư An Vũ đến gốc Xanh, bao gồm: Công nhân, thợ thủ công, 

tiểu thương, nông dân, tiểu chủ, tiểu tư sản trí thức, tư sản dân tộc, tư sản 

kiêm địa chủ, địa chủ kiêm công thương, Hoa Kiều (12 hộ với 60 khẩu), 

người Công giáo (109 gia đình với 961 người) và một số dân nơi khác đến 

làm ăn buôn bán không cư trú cố định [40]. 

          Ngày 13/02/1955, Ủy ban Hành chính tỉnh Hưng Yên ra Quyết định 

số 51/TCCB đổi tên các phố: Phố Mộc Sàng ghép thêm thôn Nam Hòa lấy 

tên là phố Hoàng Hanh, phố Hữu Môn lấy tên là phố Trần Hưng Đạo, phố 

Tân Nhân hợp với phố Tân Thị thành phố Minh Khai, phố Nguyệt Hồ ghép 

thêm thôn Mậu Dương lấy tên là phố Quang Trung, phố Bến Tầu đổi tên 

thành phố Lê Hồng Phong. Ngày 6/4/1955, Ủy ban Hành chính tỉnh Hưng 

Yên ra Quyết định số 41 xã7/TCCB phân chia lại địa giới hành chính thị xã 

Hưng Yên, theo đó cắt 3 thôn: Lương Điền, Phương Cái, Nam Tiến về 

huyện Tiên Lữ và cắt 2 thôn An Vũ, Nhân Dục thuộc xã Hiến Nam về 

huyện Kim Động. 
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          Ngày 26 tháng 1 năm 1968, hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương hợp 

nhất thành tỉnh Hải Hưng, lỵ sở của tỉnh mới được đặt tại thị xã Hải Dương 

(nay là thành phố Hải Dương), còn thị xã Hưng Yên tạm thời mất đi vị thế 

trung tâm của cả tỉnh. Cùng với hoàn cảnh kinh tế khó khăn của Việt Nam 

trong thời gian đó và điều kiện giao thông không thuận lợi, thị xã Hưng 

Yên mất đi khá nhiều cơ hội để phát triển. 

          Sau năm 1975, thị xã Hưng Yên có 2 phường: Lê Lợi, Minh Khai và 

xã Hồng Châu. 

          Ngày 4 tháng 1 năm 1982, các xã Lam Sơn, Hiến Nam của 

huyện Kim Thi (nay là 2 huyện Kim Động và Ân Thi) cùng thôn Phương 

Độ của xã Hồng Nam, các thôn Nam Tiến, Mậu Dương (trừ xóm Châu 

Dương) của xã Quảng Châu thuộc huyện Phù Tiên (nay là 2 huyện Phù 

Cừ và Tiên Lữ) được sáp nhập vào thị xã Hưng Yên. 

          Tình trạng này chỉ được giải quyết từ ngày 6 tháng 11 năm 1996, 

khi Quốc hội Việt Nam ra nghị quyết chia tách tỉnh Hải Hưng lại thành hai 

tỉnh Hải Dương và Hưng Yên như trước. Thị xã Hưng Yên cũng ngày càng 

lớn mạnh. 

          Ngày 24 tháng 2 năm 1997, thành lập phường Quang Trung từ một 

phần phường Minh Khai và chuyển các xã Hồng Châu, Lam Sơn, Hiến 

Nam thành các phường có tên tương ứng. 

          Ngày 23 tháng 9 năm 2003, các xã Trung Nghĩa, Liên Phương, Hồng 

Nam, Quảng Châu thuộc huyện Tiên Lữ và xã Bảo Khê thuộc huyện Kim 

Động được sáp nhập vào thị xã Hưng Yên; cũng từ đó thành lập phường 

An Tảo từ một phần phường Hiến Nam. 

          Ngày 17 tháng 7 năm 2007, thị xã Hưng Yên được Bộ Xây dựng 

công nhận là đô thị loại III theo quyết định 1012/QĐ-BXD. 

          Ngày 19 tháng 1 năm 2009, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ra Nghị 

định 04/NĐ - CP nâng cấp thị xã Hưng Yên lên thành thành phố Hưng 
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Yên, mở ra một thời kỳ phát triển mới cho thành phố Hưng Yên. Đồng thời 

thành phố Hưng Yên cũng được phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực 

lượng vũ trang nhân dân". 

          Ngày 6 tháng 8 năm 2013, thành phố Hưng Yên được mở rộng thêm 

trên cơ sở tách 2 xã: Hùng Cường, Phú Cường thuộc huyện Kim Động và 3 

xã: Hoàng Hanh, Phương Chiểu, Tân Hưng thuộc huyện Tiên Lữ. 

          Năm 2018, các xã Bảo Khê, Liên Phương, Trung Nghĩa trở thành 3 

phường có tên tương ứng để trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hưng 

Yên trước năm 2020 [40]. 

1.2.2. Khái quát về câu lạc bộ Hương Nhãn 

         Câu lạc bộ nghệ thuật thuật âm nhạc Hương Nhãn được một số người 

yêu âm nhạc ở thị xã Hưng Yên (nay là Thành phố Hưng Yên) tập trung 

nhau lại thành lập đội văn nghệ thị xã. Từ những năm 1956 – 1958 được thị 

xã Hưng Yên công nhận là đội văn nghệ xung kích của thị xã. Chương 

trình đầu tiên được biểu diễn phục vụ Bác trong dịp Bác Hồ về thăm Hưng 

yên năm 1958. 

        Suốt trong thời gian từ 1958 đến 1980 đều tham gia những chương 

trình phục vụ nhiệm vụ chính trị và xã hội cho phong chào văn hóa văn 

nghệ Thị xã hưng yên. Đội gồm có 15 thành viên. 

        Từ Năm 1980 đến năm 1995 đội có tên Hương Nhãn, đội hoạt động 

theo sự chỉ đạo của Phòng văn hóa thị xã do ông Nguyễn Năng Thuần làm 

đội trưởng, gồm có 25 thành viên. 

        Vì điều kiện khó khăn về kinh tế và nhân lực nên gần như không hoạt 

động nhiều từ năm 1996 – 2006. 

       Năm 2007 ông Nguyễn Năng Thuần lại vận động hội viên tham gia 

hoạt động được 36 hội viên và được Trung tâm văn hóa tỉnh Hưng Yên 

quyết định thành lập Câu lạc bộ nghệ thuật âm nhạc Hương nhãn ngày 22 – 

https://vi.wikipedia.org/wiki/6_th%C3%A1ng_8
https://vi.wikipedia.org/wiki/2013
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kim_%C4%90%E1%BB%99ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAn_L%E1%BB%AF


 29 

12 – 2008 do Ông Bùi Ngọc Hà làm chủ nhiệm, hoạt động trong các 

chương trình do Trung tâm văn hóa tỉnh chỉ đạo. 

         Năm 2011 Ông Nguyễn Năng Thuần làm chủ nhiệm, do tuổi cao nên 

ông xin nghỉ vào năm 2014. Đại hội Câu lạc bộ đã bầu ông Đỗ Đức Vinh 

làm chủ nhiệm cho đến nay.  

 Tổng số hội viên hiện nay là 38 người. Trong đó số hội viên nam là  

19 người chiếm 50% còn lại là hội viên nữ. Số lượng hội viên tham gia đội 

ca là 25 người chiếm 65,78 %. Số hội viên tham gia đội múa là 11 người 

chiếm 28,9%. Có hai nhạc công chiếm 5,26% . 

 Câu lạc bộ Hương Nhãn là nơi tập trung sinh hoạt nghệ thuật của 

đông đảo hội viên trong đó số lượng hội viên cao tuổi chiếm l tỉ lệ cao.  

 Theo khảo sát thực tế của chúng tôi khi thực hiện đề tài này tại thời 

điểm tháng 05 năm 2018 ở Câu lạc bộ Hương Nhãn số hội viên có độ tuổi 

từ 20 - 40 tuổi có 12 người chiếm 31,57%; Độ tuổi từ 41 đến 60 có 18 

người chiếm 47,37%; Số người từ 60 tuổi trở lên là 08 người chiếm 

21,05%. [PL2, tr.80]. 

 Hàng tháng Câu lạc bộ vẫn sinh hoạt và tập luyện định kỳ để khai 

thác những tiết mục mới để phục vụ chương trình văn nghệ những dịp xuân 

về và kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước cũng như tỉnh nhà dưới sự 

chỉ đạo của Trung tâm văn hóa tỉnh Hưng Yên.  

         Điểm chung của các thành viên tham gia Câu lạc bộ là chung lý tưởng 

và niềm đam mê ca hát, dù đứng ở sân khấu lớn hay chỉ là những buổi giao 

lưu ngọn lửa của âm nhạc luôn bùng cháy và có sức lan tỏa lớn lao trong 

lòng khán giả. Các thành viên đã thắp lên và thổi bùng ngọn lửa đam mê 

theo đúng phương châm khi thành lập Câu lạc bộ đó là: “Mọi đam mê là 

nền tảng của sự kết nối; chất lượng là then chốt của thành công; truyền 

thống là trọng tâm cho sự phát triển bền vững”. Câu lạc bộ chia ra nhiều 

nhóm như: chơi nhạc cụ, múa, kịch…. để các hội viên có thể lựa chọn tham 
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gia phù hợp với khả năng của mình. Để duy trì và phát triển Câu lạc bộ 

vững mạnh các thành viên thường xuyên sinh hoạt và tập luyện cùng nhau 

tham gia các chương trình do Trung tâm văn hóa Thành phố, Trung tâm 

văn hóa Tỉnh tổ chức. Qua mỗi lần tham gia chương trình các thành viên sẽ 

mạnh dạn, tự tin biểu diễn trên sân khấu đồng thời rút kinh nghiệm những 

khuyết điểm còn tồn tại để hoàn thiện bản thân tốt hơn nữa. 

          Sau mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên lại cùng nhau ôn lại những 

bài hát, vũ đạo đã được tập luyện và cùng học những bài mới đầy năng 

động, khỏe khoắn. Chính sự trẻ trung, sôi động của âm nhạc đã tạo nên sợi 

dây kết nối, niềm đam mê để các thành viên phát triển năng khiếu của 

mình. Những buổi sinh hoạt Câu lạc bộ chỉ đơn giản là ở một góc nào đó 

nhưng những thành viên bao giờ cũng vui vẻ, nhiệt tình tham gia. 

          Với tần suất một tháng hai lần với chủ đề gắn liền với những ngày lễ 

kỉ niệm, những chủ đề về cuộc sống và những điều quen thuộc gắn bó với 

hội viên, giúp cho các hội viên thử sức với nhiều thể loại khác nhau. Toàn 

bộ các ca khúc đều xoay quanh chủ đề cách mạng, về thời kỳ khó khăn, 

gian lao mà anh dũng, sự hào hùng, vẻ vang của chiến sỹ ta được tái hiện 

một cách rõ nét qua từng điệu múa, lời hát. 

1.2.3. Thực trạng dàn dựng và biểu diễn nghệ thuật 

1.2.3.1. Thực trạng đội ngũ dàn dựng 

             Thành viên Câu lạc bộ như đã nói phần trên là những người không 

chuyên, học tập qua các tài liệu và thông tin đại chúng nên, tự rút kinh 

nghiệm qua những chương trình thực tế nên rất nhiều hạn chế trong các mặt 

sau: 

          - Kỹ năng thanh nhạc 

          - Kỹ năng múa  

          - Kỹ năng hòa âm  

          - Kỹ năng biên tập 
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          - Kỹ năng biên đạo  

           Nên hầu hết trong các chương trình là sự lập đi lập lại, chưa phong 

phú về chất liệu âm nhạc, mầu sắc, khối đội ngũ đội hình biểu diễn và động 

tác múa... 

1.2.3.2. Thực trạng ca hát của các thành viên   

            Câu lạc bộ Hương nhãn luôn là câu lạc bộ hàng đầu tỉnh Hưng Yên 

với bề dầy truyên thống, nơi đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của 

nghệ thuật Tỉnh Hưng Yên. Nơi phát hiện những tài năng về âm nhạc và 

được bồi dưỡng để ngày càng phát triển, đem lại không khí hoạt động tích 

cực, hiệu quả của phong trào nghệ thuật quần chúng của thành phố Hưng 

Yên. Với sự phát triển của kinh tế, khoa học công nghệ hiện nay, nhu cầu 

thưởng thức của nhân dân đã cao hơn, chính vì vậy với đội ngũ hầu hết các 

thành viên câu lạc bộ đều thuộc lứa tuổi từ trung niên trở lên, là những 

người đi lên cùng những năm tháng thăng trầm của đất nước, là những 

người chứng kiến và tham gia vào cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, nên 

những giai điệu của những ca khúc cách mạng đã thấm nhuần trong tình 

cảm của mỗi người, cùng đến bằng niềm say mê nghệ thuật ca hát cùng tập 

luyện và chỉ bảo rút kinh nghiệm cho nhau vì vậy để đáp ứng nhu cầu hiện 

tại khả năng ca hát còn hạn chế ở rất nhiều mặt như sau: 

        -  Về hơi thở; Sử dụng hơi thở tự nhiên nên không được sâu và dài hơi 

        - Về khẩu hình; Do không có giáo viên thanh nhạc hướng dẫn luyện 

thanh nên phát âm hàm cứng vì vậy các âm hát không được mềm mại, nặng 

ngôn ngữ địa phương ( ngọng vần N và L ) 

       - Về biểu diễn; Hiện nay với nền khoa học công nghệ và các phương 

tiện truyền thông phát triển mạnh mẽ, vì vậy các hội viên đã tích cực tìm 

hiểu các phần biểu diễn  nhưng do tự tập và rút kinh nghiệm cho nhau mà 

không có giảng viên hướng dẫn nên còn hạn chế tác phong biểu diễn cứng, 

chưa hòa quyện với bài hát. 
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1.2.3.3. Thực trạng múa của các thành viên 

         Múa là một loại hình nghệ thuật mang tính tổng hợp khách quan đặc 

thù, lấy cơ thể con người làm phương tiện thể hiện, bằng các động tác, 

dáng dấp, cử chỉ, điệu bộ, nét mặt cùng với sự chuyển động có trình tự 

logic là phương tiện truyền tải nghệ thuật, con người khi có những xúc cảm 

không thể diễn đạt bằng lời thì người ta thể hiện qua động tác múa. 

        Trong những năm tháng phát triển của mình. Câu lạc bộ Hương Nhãn 

xuất phát từ những cá nhân yêu âm nhạc ghép lại cùng tập luyện và thỏa 

mãn đam mê, chính vì vậy đã thường xuyên tự tập luyện và hướng dẫn 

nhau múa, mà lại không qua các trường lớp đào tạo, họ là những cá nhân có 

đam mê, có tố chất cho nên rất linh hoạt trong các chương trình, ngoài ra 

các thành viên trong ham học hỏi và thường xuyên cập nhật, rèn luyện các 

kỹ năng,vì vậy Câu lạc bộ là địa chỉ tin cậy của lãnh đạo Tỉnh, Thành phố 

trong các hoạt động biểu diễn chào mừng các sự kiện của Tỉnh, Thành phố. 

        Nhưng năm gần đây, cùng với sự phát triển rất mạnh của các phương 

tiện truyền thông, vì vậy việc cập nhật các động tác múa, các bài biên đạo 

trở nên thuận tiện hơn vì vậy chất lượng chương trình biểu diễn được cải 

thiện và ngày càng hay hơn. Tuy nhiên các thành viên trong Câu lạc bộ 

không có ai là học chuyên nghiệp hướng dẫn, nên động tác mô phỏng còn 

nhiều hạn chế, tính chính xác chưa cao, biên đạo bài vẫn phụ thuộc vào các 

bài mầu trên các trang mạng Youtube nên không phát huy được tính sáng 

tạo, thêm vào đó tập luyện lại theo chiều hướng, động tác nào khó quá thì 

bỏ, vì vậy chưa đạt được hết hiệu quả cần thiết.        

1.2.3.4. Phương pháp dàn dựng 

            Dàn dựng chương trình cần xây dựng ý tưởng về tổng thể chương 

trình. Cấu trúc chương trình, có thể xây dựng theo lối sử thi, theo các sự 

kiện thời sự, theo tiến trình lịch sử hoặc bằng cách dẫn chuyện… để hướng 

đến mục đích ý tưởng đã đề ra. Cần lựa chọn và làm mới tiết mục, các tiết 
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mục cần kết cấu chương trình hợp lý theo trình tự, theo nội dung. Người 

đạo diễn chương trình cần trao đổi, bàn bạc, thảo luận một cách cụ thể về ý 

tưởng, về những điểm mấu chốt của chương trình với ê kíp thực hiện như 

biên đạo, ca sỹ, diễn viên múa để nắm bắt tinh thần, từ đó có sự đồng nhất 

trong công tác dàn dựng.  

       Một trong những vấn đề mà khi dàn dựng chương trình cần quan tâm 

là hạn chế tối đa lắp ghép các tiết mục một cách ngẫu nhiên, cảm tính. 

Nghĩa là các tiết mục phải được tính toán có tính logic, tính nghệ thuật và 

kỹ thuật để tạo sự liên hoàn. Thông qua chương trình, người xem có thể 

thấy rõ chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà chúng ta đã xây dựng và muốn gửi 

gắm. Khi xây dựng chương trình cũng cần tránh sự trùng lặp về tiết tấu - 

hoặc là quá ồn ào, hoặc là quá trầm buồn không tạo được sự sinh động, 

phong phú, cuốn người xem vào dòng cảm xúc liên hoàn. Cần sử dụng một 

số thủ pháp sân khấu để tạo ra sự bất ngờ, thú vị, mới lạ, phải biết thời 

điểm nào, tiết mục nào làm cao trào, là điểm nhấn của chương trình đặc 

biệt là chương trình về các Ca khúc Cách mạng… Có như vậy chương trình 

mới cuốn hút người xem.   

           Phương pháp thông thường mà các thành viên Câu lạc bộ sử dụng để 

chuẩn bị cho các chương trình là tự tìm hiểu và tập hợp các ca khúc lại sau 

đó sắp xếp thứ tự trình diễn rồi tập luyện, chính vì sự chuẩn bị đơn giản và 

chưa có nhiều kiến thức về phương pháp dàn dựng nên mất nhiều thời gian, 

mà hiệu quả chương trình chưa được cao, chưa phát huy hết năng lực của 

các thành viên 

1.2.3.5. Đánh giá kết quả dàn dựng và biểu diễn 

            Một trong những vấn đề cần hạn chế tối đa là lắp ghép các tiết mục 

một cách ngẫu nhiên, cảm tính. Nghĩa là các tiết mục phải được tính toán 

có tính logic, tính nghệ thuật và kỹ thuật để tạo sự liên hoàn. Thông qua 

chương trình, người xem có thể thấy rõ chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà 
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chúng ta đã xây dựng và muốn gửi gắm. Khi xây dựng chương trình cũng 

cần tránh sự trùng lặp về tiết tấu - hoặc là quá ồn ào, hoặc là quá trầm buồn 

không tạo được sự sinh động, phong phú, cuốn người xem vào dòng cảm 

xúc liên hoàn. Cần sử dụng một số thủ pháp sân khấu để tạo ra sự bất ngờ, 

thú vị, mới lạ, phải biết thời điểm nào, tiết mục nào làm cao trào, là điểm 

nhấn của chương trình   

 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỪ PHIỀU ĐIỀU TRA 

TT NỘI DỤNG YÊU THICH KHÔNG YÊU THÍCH 

1 Độ tưởi từ 20 – 40 có 12 người 12/12 – 100% 0/12 – 0% 

2 Độ tuổi từ 41 – 60 Có 18 người 16/18 – 88,9% 2/18 – 11,1% 

3 Độ tuổi từ 60 trở lênCó 8 người 8/8 – 100% 8/8 – 0% 

           Tiểu kết  

            Trong đời sống xã hội hiện nay, đời sống văn hóa của mọi tầng lớp 

nhân dân đã được nâng cao rõ nét. Đây cũng chính là xu thế tất yếu của sự 

phát triển chung mang đậm dấu ấn của thời đại. Kéo theo đó là sự nâng cao 

hơn những nhu cầu thưởng thức, cảm  nhận các mặt văn hoá xã hội nói 

chung và các chương trình nghệ thuật nói riêng bao gồm cả nghệ thuật 

chuyên nghiệp và nghệ thuật quần chúng.  

           Có thể nói, ca khúc cách mạng là những bản anh hùng ca, thể hiện 

sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí chiến 

đấu ngoan cường trước quân thù, cùng với sự rung động thẩm mỹ sâu xa 

mang âm hưởng nhạc truyền thống dân tộc, cho nên dễ thấm vào lòng mỗi 

người dân Việt Nam. 

          Dòng ca khúc cách mạng còn ghi lại  dấu ấn của cả một giai đọan 

lịch sử hào hùng của dân tộc bằng một lọai hình nghệ thuật độc đáo, có tính 

đại chúng và dễ làm rung động lòng người vừa bằng những ca từ tinh tế 

vừa bằng những âm hưởng và giai điệu  có sức lan tỏa và truyền cảm lớn. 
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Đấy cũng là cơ sở của sự cảm hóa rộng rãi và vững bền của dòng ca khúc 

cách mạng. 

          Từ nhận thức và thực tiễn đó, chúng tôi mong muốn có những đóng 

góp để nâng cao chất lượng và hiệu quả cũng như giá trị của các chương 

trình nghệ thuật cả chuyên nghiệp lẫn nghệ thuật quần chúng thông qua các 

Liên hoan, Hội diễn.. bởi các hoạt động này cũng là một cách phản ánh 

chân thực nhất đời sống văn hoá, tinh thần của các tầng lớp nhân dân tại địa 

phương. 
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Chương 2 

BIỆN PHÁP DÀN DỰNG CA KHÚC CÁCH MẠNG 

2.1. Xây dựng thiết kế chương trình 

            Trong xã hội hiện đại ngày nay, đời sống văn hóa của tất cả các 

tầng lớp nhân dân đều được nâng cao rõ nét. Đây cũng là một xu thế tất yếu 

của sự phát triển mang đậm dấu ấn của thời gian. Kéo theo đó là sự nâng 

cao hơn những nhu cầu cảm  nhận, thưởng thức, mọi mặt văn hoá xã hội 

nói chung và các chương trình nghệ thuật nói riêng, trong đó bao gồm cả 

nghệ thuật chuyên và nghệ thuật quần chúng.  

          Từ xu thế như vậy, nhiều năm trở lại đây, các chương trình nghệ 

thuật biểu diễn chuyên nghiệp và nghệ thuật quần chúng, được nâng cao về 

phương thức, chất lượng, tổ chức chặt chẽ hơn đặc biệt là mang tính giải trí 

đại chúng cao hơn, gần gũi hơn với đời sống xã hội.  

         Xây dựng chương trình trong đó bao gồm việc chọn những tiết mục 

có phù hợp, thống nhất về chủ đề, và sắp xếp chúng theo quy trình hợp lý 

cho việc biểu diễn, sự sắp xếp không hợp lý sẽ làm người thưởng thức cảm 

thấy khó hiểu, không nắm bắt được ý nghĩa xuyên suốt của chương trình. 

Đặc biệt là với chương trình về Ca khúc Cách mạng, mang đậm dấu ấn thời 

gian và thời khắc lịch sử, mỗi ca khúc là một nhân chứng sống của lịch sử, 

vì vậy ngoài việc mang ý nghĩa to lớn về mặt nghệ thuật, chương trình cần 

đảm bảo được tính thời gian của lịch sử.  

         Những vấn đề cần lưu ý khi xây dựng chương trình biểu diễn: 

          - Mở đầu chương trình cần có tiết mục hấp dẫn cả về nội dung và 

hình thức, biểu diễn ở hình thức tốp ca hoặc hợp xướng, tạo không khí 

vui tươi, sôi nổi. Không nên đưa những bài thiếu mầu sắc, ý tưởng dàn 

dựng, hoặc đơn ca không có phụ họa và hát bè ở đầu chương trình. Nên 

tùy chương trình để lựa chọn bài mở đầu. 
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           + Nên chọn: Bác đang cùng chúng cháu hành quân (Huy Thục), 

Đảng đã cho ta một mùa xuân (Phạm Tuyên), Hò kéo pháo (Hoàng 

Vân), Chiếc gậy trường sơn (Phạm Tuyên), Lá xanh (Hoàng Việt), Ca 

ngợi Hồ Chủ Tịch (Nhạc: Lưu Hữu Phước, Lời: Lưu Hữu Phước – 

Nguyễn Đình Thi), Bài ca phụ nữ Việt Nam (Nguyễn Văn Tý), Lên đàng 

(Nhạc: Lưu Hữu Phước, Lời: Huỳnh Văn Tiểng), Chào mừng Đảng 

Cộng sản Việt Nam (Đỗ Minh) vv... 

          - Kết thúc chương trình cũng cần có tiết mục khí thế, đầy mầu sắc, 

được dàn dựng công phu và có chất lượng cao, biểu diễn ở hình thức tốp ca 

hoặc hợp xướng cùng tốp múa, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, hùng tráng 

tạo cảm giác trọn vẹn. 

          + Nên chọn: Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà), Việt Nam ơi! Mùa 

xuân đến rồi (Huy Du), Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng (Phạm 

Tuyên), Nối vòng tay lớn (Trịnh Công Sơn), Mùa xuân trên Thành phố Hồ 

Chí Minh (Xuân Hồng), Chiến thắng Điện Biên (Đỗ Nhuận), Hát mãi khúc 

quân hành (Diệp Minh Tuyền)vv... 

          - Trong chương trình, không nên để biểu diễn một tác phẩm thiếu tư 

tưởng về nghệ thuật. Người thưởng thức sẽ không hưởng ứng tác phẩm đó, 

mà nó còn khiến bị đánh giá tổng thể chương trình thấp đi rất nhiều. Chọn 

nhiều bài của một tác giả cũng không nên, dễ bị đẩy chương trình rơi vào 

tình trạng đơn điệu, nếu như tác phẩm của tác giả đó không phong phú về 

thể loại, phong cách. Nên chọn nhiều tác giả trong một chương trình sẽ 

khiến chương trình phong phú và dễ chọn. 

         - Để hai hay nhiều tiết mục có cùng hình thức liền nhau sẽ dễ gây 

cảm giác đơn điệu ( ví dụ: 2 đơn ca nữ, hoặc 2 đơn ca nam). 

          - Không nên để hai hay nhiều bài có cùng tiết điệu cạnh nhau (ví dụ: 

cùng điệu rock, hành khúc, disco...) 
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         - Sự thống nhất về chủ đề chương trình là vô cùng quan trọng, nhưng 

lại cần tạo ra sự tương phản giữa những tiết mục gần nhau. Đó chính là sự 

tương phản về hình thức biểu diễn, trang phục, đạo cụ, diễn viên. Hoặc đơn 

ca, song ca, tam ca, tốp ca, hợp xướng. Tương phản về cách hát như Lĩnh 

xướng, Tương phản về giọng như trưởng – thứ. đối đáp, hát bè, hát đuổi. 

Chính những sự tương phản đó được sắp xếp trong chủ đề chương trình 

thống nhất mới tạo nên sự hấp dẫn của chương trình biểu diễn nghệ thuật. 

         Ví dụ về việc sắp xếp chương trình theo các quy mô: 

 Ví dụ 1: Quy mô lớn 

TT Hình thức hát Giọng Hình thức biểu diễn 

1 Hợp xướng Trưởng Có Múa phụ họa 

2 Song ca nam + nữ Trưởng hoặc thứ Độc lập 

3 Hòa tấu Trưởng hoặc thứ Độc lập 

4 Đơn ca nam Trưởng hoặc thứ Có Múa phụ họa 

5 Tốp ca nữ Trưởng hoặc thứ Độc lập 

6 Múa Trưởng hoặc thứ Độc lập 

7 Tam ca nam Trưởng hoặc thứ Độc lập 

8 Đơn ca nữ Trưởng hoặc thứ Có Múa phụ họa 

9 Song ca nam + nữ Trưởng hoặc thứ Độc lập 

10 Tốp ca nam + nữ Trưởng  Có Múa phụ họa 

 Ví dụ 2: Quy mô nhỏ 

TT Hình thức hát Giọng Hình thức biểu diễn 

1 Tốp ca nam + nữ Giọng trưởng Có Múa phụ họa 

2 Đơn ca Trưởng hoặc thứ Độc lập 

3 Song ca Trưởng hoặc thứ Độc lập 

4 Tốp ca Trưởng hoặc thứ Độc lập 

5 Tốp ca nam + nữ Giọng trưởng Có Múa phụ họa 
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 Ví dụ 3: Quy mô vừa 

TT Hình thức hát Giọng Hình thức biểu diễn 

1 Tốp ca nam + nữ Giọng trưởng Có Múa phụ họa 

2 Tốp ca Trưởng hoặc thứ Độc lập 

3 Đơn ca Trưởng hoặc thứ Tha thiết 

4 Song ca Trưởng hoặc thứ Độc lập 

5 Hợp ca Trưởng hoặc thứ Tha thiết 

6 Tam ca Trưởng hoặc thứ Độc lập 

7 Tốp ca nam + nữ Giọng trưởng Có Múa phụ họa 

           

Ngoài ra khi xây dựng chương trình biểu diễn cũng cần lưu ý: 

         -  Trong chương trình, các tiết mục cần hài hòa và thống nhất trong 

không khí chung. Đặc biệt là những chương trình duy nhất về một dòng 

thời gian cụ thể. (Ví dụ: 26/3, 30/4, 19/5, 27/7, 10/10, 22/12 vv...) 

          - Nhũng tiết mục biểu diễn sau phải hấp dẫn, khác biệt hơn tiết mục 

biểu diễn trước về nghệ thuật biểu diễn, ý tưởng biểu diễn, ca hát, phụ họa, 

phục trang, ánh sáng. (Ví dụ: tiết mục trước là tốp ca nam hoặc nữ không 

phụ họa thì tiết mục sau có thể là đơn ca, song ca có múa phụ họa) 

          - Cần tạo ra tính cao trào trong tổng thể chương trình để càng về cuối 

chương trình, các tiết mục càng hấp dẫn hơn, như vậy sẽ thu hút người 

thưởng thức. (Ví dụ: Các tiết mục hay nhất, các nghệ sĩ  

khách mời hoặc các nghệ sĩ hay nhất về hát, múa sẽ để xuất hiện sau tạo sự 

tò mò, chờ đợi cho người thưởng thức) 

         - Sắp xếp các tiết mục cần tính toán thời gian hợp lý về sự luân 

chuyển các diễn viên trong các tiết mục, để diễn viên có thời gian thay đổi 

trang phục, hóa trang, nghỉ nghơi. 

         - Chương trình biểu diễn cần được thông báo cụ thể về thời gian, địa 

điểm và thứ tự biểu diễn của các tiết mục cho diễn viên biết để chuẩn bị. 
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2.2. Chọn chủ đề nội dung ý tưởng 

            -  Đề tài: Phạm vi không gian và thời gian mà tác giả muốn khai 

thác.  

            Ví dụ: Chiến thắng Điện Biên Phủ, Con đường Trường sơn Huyền 

thoại, Giải phóng Thủ đô, Giải phóng Miền Nam, Ca ngợi Bác Hồ, Ca ngợi 

người chiến sĩ vv...  

           - Chủ đề: Vấn đề chính, chủ yếu trong đề tài mà tác giả muốn đề 

cập, muốn trình bày, muốn thông tin, giáo dục... 

           Ví dụ: Khi lựa chọn chủ đề về người chiến sỹ, thì cần chọn lựa 

những tác phẩm mà thông qua nó có thể truyền tải tới cho người thưởng 

thức thấy được vẻ đẹp của người chiến sỹ đó là những chuẩn mực giá trị về 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách của người quân nhân cách 

mạng. Đó là, lý tưởng chiến đấu cao đẹp, yêu nước, yêu chế độ, trung thành 

vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; tinh thần quyết chiến, quyết 

thắng, ý chí vượt qua khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, sự gan dạ, dũng cảm, 

kiên cường, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu và công tác; tình đồng chí, 

đồng đội gắn bó keo sơn, tình đoàn kết quân - dân cá nước; tính kỷ luật tự 

giác, nghiêm minh, v.v. 

          Điều đó được khắc họa rất rõ trong các ca khúc: Dáng đứng Việt 

Nam (Nhạc: Nguyễn Chí Vũ, Thơ: Lê Anh Xuân), Người chiến sỹ ấy 

(Hoàng Vân), Năm anh em trên một chiếc xe tăng (Nhạc: Doãn Nho, Thơ: 

Hữu Thỉnh) v.v... 

          - Tư tưởng chủ đề: Là những giá trị tốt đẹp trong người chiến sỹ, 

thông qua chương trình người đạo diễn muốn muốn gửi thông điệp tới 

người thưởng thức, định hướng niềm tự hào dân tộc, giữ vững những giá trị 

lịch sử truyền thống, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh - thịnh vượng 

         - Chủ đề của chương trình và tên chương trình : Tên của chương trình 

đôi khi cũng chính là chủ đề của chương trình. Như phần trên đã phân tích, 
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ta có thể chọn tên chương trình là: Dáng đứng Việt Nam hoặc Rạng rỡ Việt 

Nam, hoặc Đất nước Trọn niềm vui vv... 

2.3. Chọn tác phẩm và thể loại trình diễn 

            Với chủ đề trên và để khẳng định điều muốn nói (tư tưởng chủ đề) 

tác giả sẽ trình bày trong kịch bản những vấn đề gì, những sự kiện gì, 

những nội dung gì, để từ đó ta sẽ quyết định chọn những tác phẩm nào.                                                      

Ví dụ: Chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”, “Rạng rỡ Việt Nam”, “Dáng đứng 

Việt Nam”... 

           Tư tưởng chủ đề : “ Việt nam hào hùng qua từng giai đoạn lịch sử”, 

“Hình ảnh người chiến sĩ huyền thoại, bất tử”... 

           Từ chủ đề và tư tưởng chủ đề đó ta có thể lựa chọn các tác phẩm phù hợp. 

ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI 

STT TÁC PHẨM TÁC GIẢ BIỂU DIỄN 

1 Hò kéo pháo                                           Hoàng Vân  Tốp ca và tốp 

múa 

2 Chiến thắng Điện Biên                            Đỗ Nhuận  Tốp ca và tốp 

múa                                   

3 Những ánh sao đêm                                Phan huỳnh 

Điểu 

Đơn ca nam 

4 Cô gái mở đường                                    Xuân Giao Tốp ca nữ 

5 Bác đang cùng chúng cháu 

hành quân   

Huy Thục Tốp ca nam và 

tốp múa 

6 Nổi lửa lên em  Huy Du Đơn ca nữ 

7 Tiến về sài gòn                                        Huỳnh Minh 

Siêng 

Tốp ca và tốp 

múa 

8  Đất nước trọn niềm vui                           Hoàng Hà Tốp ca và tốp 

múa 
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         Sắp xếp trình tự các tiết mục từ mở đầu đến kết thúc sao cho chương 

trình đạt hiệu quả cao nhất, hiệu quả giáo dục cao nhất, theo các yếu tố 

thông tin nhiều nhất, tác động, dễ hiểu và hấp dẫn nhất. 

2.4. Chọn diễn viên và lên kế hoạch tập luyện 

            Lựa chọn người thể hiện tác phẩm. Không phải thành viên trong 

Câu lạc bộ cũng thể hiện hay được nhiều các tác phẩm mà tùy theo giọng 

hát, kỹ năng múa sở trường để lựa chọn người thể hiện phù hợp. Trong quá 

trình xây dựng chương trình, vì lý do giọng hát hay và người múa tốt nên 

đạo diễn chương trình có thể chỉ định người thể hiện một tác phẩm quá sức, 

không phù hợp với sở trường của họ nên tiết mục trở nên gượng ép và do 

đó không đạt hiệu quả cao. Vì vậy, khi lựa chọn tiết mục và nhân sự đảm 

nhiệm tác phẩm cần khai thác tối đa lợi thế của thành viên, của lực lượng 

hiện có. 

          Ví dụ: Người giọng hát trầm không thể bắt hát bài cao và ngược lại. 

người thể trạng yếu không thể dựng hình tượng khối mà leo trèo, người to 

béo đứng trên lưng người yếu và gầy nhỏ vv... 

          Chương trình, trên cơ sở ý tưởng, các tiết mục, cần kết cấu chương 

trình hợp lý theo trình tự, theo nội dung như đã trình bày ở trên. Đạo diễn 

chương trình cần bàn bạc, thảo luận, trao đổi một cách cụ thể về ý tưởng 

của mình, về những vấn đề mấu chốt của chương trình với ê kíp thực hiện 

như biên đạo, ca sỹ, diễn viên múa, âm thanh ánh sáng, nhạc công để nắm 

bắt tinh thần, từ đó có sự đồng nhất trong công tác dàn dựng.  

          Sau khi đã tuyển chọn được diễn viên theo ý tưởng của đạo diễn, đạo 

diễn cần lên lịch tập luyện cụ thể, chia nhóm hát tập riêng và nhóm múa tập 

riêng, múa phụ họa tập riêng. Nên xếp lịch dựa trên tính chất của tiết mục 

để đạt được hiệu cao nhất, tiết mục vừa hát tốp có bè và có múa phụ họa 

nam nữ nên ưu tiên tập trước, những tiết mục tùy độ phức tạp sẽ tập sau, 

như vậy sẽ tận dụng được hiệu quả tối đa.  
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2.5. Biên tập nhạc và dàn dựng 

2.5.1. Biên tập nhạc 

         Đây là công việc vô cùng quan trọng trong chương trình biểu diễn, 

vwois mỗi dòng nhạc khác nhau nên lựa tính chất để phối nhạc cho hiệu 

quả. Với dòng Ca khúc Cách mạng mang trong mình những âm hưởng của 

lịch sử và thời đầu của âm nhạc theo trào lưu âm nhạc phương tây, vì vậy 

cần phối sao cho gọn mà hay, diễn viên quần chúng dễ hát, dễ vào. Tránh 

phức tạp trong hoa thanh, tiết tấu, nhịp điệu làm diễn viên khó thực hiện 

  * Cách soạn nhạc dạo đầu 

             Khúc nhạc dạo đầu, ngoài nhiệm vụ xác định cao độ và nhịp độ để 

cho người hát bắt đúng giọng, còn phải là đoạn tạo ấn tượng cho người 

nghe về ca khúc sắp được người hát thể hiện. Tránh tình trạng rất nhiều ca 

khúc có đoạn mở đầu quá ấn tượng làm người biểu diễn mải nghe mà 

quyên câu vào, hoặc câu vào quá phức tạp khiến người biểu diễn tập đi tập 

lại vẫn vào sai. 

           Đoạn nhạc này là biến khúc của ca khúc thì khó mà tách bỏ để thay 

thế bằng một đoạn nhạc khác. Không có qui định về độ dài của đoạn mở 

đầu mà tùy cảm hứng của người phối nhạc. Tuy nhiên theo tâm lý bình 

thường của người nghe thì đoạn mở đầu nên có độ dài chẳn ô nhịp, chẳng 

hạn như 4, 6, 8, 10, 12 ô nhịp. 

          Có các cách viết đoạn dạo đầu như sau: 

- Lấy điệp khúc làm đoạn dạo đầu 

          Nếu ca khúc có đoạn điệp khúc hay, có thể sử dụng toàn bộ đoạn 

điệp khúc này để làm đoạn dạo đầu hoặc chỉ lấy một đoạn hay nhất trong 

điệp khúc này để thực hiện tiến hành giai điệu liền cung bậc lên hoặc 

xuống dần đến hợp âm chủ hoặc hợp âm 7 ở bậc 5. 

- Sáng tác đoạn dạo đầu riêng. 
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Ví dụ 6:  

BÀI CA HÀ NỘI 
(Trích)

 

           Chỉ có người kiến thức phong phú về hòa âm mới thực hiện được 

cách này vì đòi hỏi người soạn hòa âm phải cảm nhận ca khúc thật sâu sắc 

để có thể sáng tác đoạn dạo đầu mà không sử dụng một chút giai điệu nào 

trong ca khúc mà vẫn khiến người nghe cảm nhận được ngay cái hồn của 

ca khúc 

          * Cách soạn đoạn dạo giữa: 

      Dạo giữa đây là phần âm nhạc giữa hai lần hát có tác dụng cho 

người hát nghỉ ngơi hoặc thể hiện động tác diễn xuất, dành cho phần múa 

phụ họa và để nhạc công phô diễn kĩ thuật chơi đàn. Cách soạn phần dạo 

giữa giống dạo đầu, có thể tái hiện hoàn toàn câu dạo đầu hoặc mở rộng 

phát triển.  
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Ví dụ 7:  

NGƯỜI LÀ NIỀM TIN TẤT THẮNG 
(Trích) 

                                                                                                                                                        Nhạc và lời: Chu 

Minh

 
 

 Có những tác phẩm lại không có phần dạo giữa mà sử dụng câu nối 

như ví dụ sau: 

 

Ví dụ 8:  

XA KHƠI 

(Trích) 

Nhạc và lời: Nguyễn Tài Tuệ 
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     * Cách soạn đoạn dạo kết:       

        Trong phần soạn đệm cho ca khúc, phần kết có vai trò quan trọng như 

dạo giữa và dạo đầu. Phần nhạc kết mang ý nghĩa tổng kết những liên tưởng, 

những cảm xúc, nhận thức về hình tượng nghệ thuật. Phần nhạc kết cô đọng, 

sẽ góp phần không nhỏ vào sự thành công của toàn bộ phần biểu diễn tác 

phẩm. Có một số cách thực hiện phần nhạc kết như sau: 

       - Phần kết sử dụng Ending của đàn. 

       - Phần kết nhắc lại một câu nhạc nào đó của bài. 

       - Phần kết bằng nét nhạc ngắn, thường là rall, chậm dần rồi dừng 

hẳn. 

       - Phần kết là sự nhắc lại dạo đầu (thủ pháp nhắc lại nguyên xi hoặc 

có thay đổi). 

Ví dụ 9: 

ĐƯỜNG TÔI ĐI DÀI THEO ĐẤT NƯỚC 

(Trích) 

Nhạc và lời: Vũ Trọng Hối 

 

2.5.2. Dàn dựng phần hát 

2.5.2.1.  Phương pháp dạy hát 

          Hát là môn nghệ thuật dùng âm thanh của con người phát ra những 

cao độ có tần số phù hợp tạo ra giai điệu âm nhạc, là sự kết hợp tự nhiên 

nhưng đầy phức tạp của bộ phận phát âm của con người, chính vì vậy để 
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dậy cho một người khác hát, người giáo viên cần nắm vững được những kỹ 

thuật cơ bản của hát kết hợp với phương pháp, như vậy việc dậy hát mới 

đạt được hiệu quả cao. 

         Nghệ thuật quần chúng, nhất là những người không chuyên, không 

qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp như các thành viên của Câu lạc bộ 

Hương nhãn, thì người dậy hát không nên dạy các kỹ thuật quá phức tạp, 

mà cần nắm vững phương pháp dạy hát được tiến hành qua từng bước, sẽ 

tạo hiệu quả cao hơn khi cố bắt các hội viên học những kỹ thuật khó. 

         + Phương pháp dạy hát các Ca khúc Cách mạng dành cho các hội 

viên Câu lạc bộ Hương nhãn thành phố Hưng Yên 

          - Giới thiệu bài hát 

         Mục tiêu để cho các hội viên cảm nhận được bài hát qua ca từ, xuất 

xứ của bài hát, được ra đời trong hoàn cảnh nào, mang ý nghĩa như nào, 

điều đó sẽ giúp các hội viên cảm nhận được bài hát, qua đó tạo cảm xúc để 

các hội viên có thể hát tốt bài hát. 

        Ví dụ: Với bài hát Hò kéo pháo ( Hoàng vân ) được sáng tác 

trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhạc sỹ Hoàng Vân được chứng kiến mọi 

diễn biến và tầm quan trọng của các cỗ pháo tham gia vào chiến dịch, thấy 

được những vất vả gian nan của bộ đội ngày đêm phải đưa những 

cỗ pháo nặng hàng tấn vượt qua dốc núi để chiếm lĩnh trận địa. Những tấm 

gương hi sinh anh dũng như anh hùng Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót và 

bao đồng đội đã ngã xuống, thôi thúc nhạc sĩ viết nên những lời ca cháy 

bỏng động viên tinh thần cũng như khí thế làm nên thành công của chiến 

thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 

         Tìm hiểu và phân tích về bài hát  

          Việc tìm hiểu và phân tích về bài hát đóng vai trò rất quan trọng 

trong việc hát của các hội viên, bởi thông qua đó các hội viên có thể nắm 

bắt được lời và ý nghĩa của bài hát, của từng câu hát, từng cách phát âm 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_V%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_V%C4%A9nh_Di%E1%BB%87n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_%C4%90%C3%ACnh_Gi%C3%B3t
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những câu luyến, cần lấy hơi như nào, cần kéo dài hoặc ngắt nghỉ chỗ nào, 

sẽ giúp các hội diên học bài hát nhanh hơn. 

          Ví dụ: Bài hát Hò kéo Pháo (Hoàng Vân ) được viết ở nhịp 2 phách 

với 1 phách mạnh, 1 phách nhẹ, nhịp đi thể hiện khí thế hào hùng, bài được 

viết ở giọng G dur tươi sáng mạnh mẽ.  

         Bài hát này chia thành 4 câu hát, câu 1 từ “Hò dô...qua núi”, câu 2 “ 

Dốc núi....quân thù”, câu 3 “ Gà rừng...trời bừng sáng”, câu 4 “ Sắp tới 

rồi...gang nào bằng” 

           Như vậy, việc tìm hiểu, phân tích và phân chia câu hát cần phải linh 

hoạt, sao cho đảm bảo sự hài hòa, cân đối, sao cho phù hợp với điều kiện 

dạy học: về thời lượng, về khả năng tiếp thu của học viên. 

         Nghe hát mẫu 

         Mục tiêu ở hát mẫu là để người học có thể làm quen với giai điệu và 

cảm nhận ban đầu về bài hát. Đây là mục rất quan trọng bởi ngoài việc cảm 

nhận về tình cảm có thể định hình giai điệu bài hát. 

         Người dạy nên hát mẫu sau đó mở đĩa nhạc cho học viên nghe, họ 

lắng nghe, cảm nhận và kiểm nghiệm những điều đã tìm hiểu ở bước tìm 

hiểu và phân thích bài hát. Có thể coi đây là bước đầu học viên được tiếp 

xúc với giai điệu của bài hát, vì vậy sự hấp dẫn của bài sẽ để lại ấn tượng 

định hình cho học viên học tốt về bài hát. 

        Vì đây là đối tượng các học viên không chuyên, nên người dạy cần 

chuẩn bị thật tốt, thật kỹ lưỡng, trình bày bài hát đảm bảo sự chuẩn mực, 

đem lại đầy đủ cảm xúc và giá trị nghệ thuật của tác phẩm.  

          Khởi động giọng (luyện thanh) 

           Việc khởi động giọng sẽ giúp học viên chuẩn bị về hơi thở, tư thế, 

giọng hát, đồng thời còn luyện tai nghe, luyện cách phát âm và luyện cao 

độ. Khởi động giọng còn để học viên thấy rằng, họ được học âm nhạc một 

cách bài bản. 
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Ví dụ 9: 

 

Ví dụ 10: 

        

Ví dụ 11: 

        

           Đối tượng ở đây là nhưng hội viên không chuyên, nên việc lựa chọn 

mẫu luyện thanh khởi động giọng đơn giản sẽ giúp cấc hội viên luyện tập 

hiệu quả, việc luyện thanh cũng không nên kéo dài, tránh trường hợp các 

hội viên luyện thanh xong thì đã hết năng lượng, nên thời gian để luyện 

thanh khởi động giọng của các hội viên chỉ nên khoảng 10 phút. 

           Mẫu luyện thanh khởi động giọng nên kết hợp các âm thẳng và âm 

luyến, vì như vậy sẽ phục vụ được về nhu cầu phù hợp với bài hát trong 

chương trình. 

   Tập hát từng câu 

           Việc tập hát từng câu là để học viên hát đúng, chính xác giai điệu và 

lời ca từng câu hát, qua đó luyện được tai nghe thể hiện đúng những chỗ  

khó, những âm luyến, láy, ngắt, nghỉ, ngân, những quãng rộng trong bài. 
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          Các bước trước đó chỉ nhằm dẫn dắt và hỗ trợ cho bước tập hát từng 

câu. Tập hát từng câu là bước trọng tâm, nó chiếm nhiều thời gian chính 

trong việc học hát. Nếu bước tập hát từng câu không hoàn thành thì việc 

thực hiện hai bước là hát cả bài và củng cố kiểm tra cũng sẽ không thu 

được kết quả. 

          Yêu cầu khi dạy hát từng câu là người dạy bắt buộc phải kết hợp giữa 

sử dụng nhạc cụ và hát mẫu để dạy học viên hát đúng giai điệu, lời ca của 

từng câu hát. Hát mẫu nhiều hay ít khi người học tập hát còn phụ thuộc vào 

đặc điểm riêng của bài hát và năng lực của người học, như câu hát dài hay 

ngắn, dễ hay khó, có luyến láy hay không…  

          Người dạy không nên thực hiện rập khuôn, máy móc mà nên vận 

dụng nhiều cách làm với những bài hát khác nhau, thậm chí là với những 

câu hát khác nhau.  

          Người dạy cần luôn luôn lưu ý sửa sai cho các hội viên, đặc biệt với 

các hội viên quần chúng như Câu lạc bộ Hương nhãn, cần rất để ý việc sửa 

sai để hội viên Câu lạc bộ có thể hát chính xác cao độ, trường độ và cách 

lấy hơi từng câu. 

Ví dụ 12:  

MẸ YÊU CON 
(Trích) 
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Trong tác phẩm trên chúng ta thấy ở câu mở đầu tác giả của bài hát 

sử dụng một lời ru của bà mẹ Việt Nam để dẫn vào nội dung với sắc thái 

cần uyển chuyển ru dương như  “À á ru hời ớ hời ru..” do vậy khi dàn dựng 

ca khúc này, người dạy cần lưu ý yêu cầu sắc thái của tác phẩm để học viên 

thể hiện đúng yêu cầu cho đến hết bài. 

          Hát cả bài 

           Sau khi rèn hát từng câu cho học viên, việc cho hát cả bài chính là 

lắp ghép các phần từng câu cho hoàn chỉnh, khi đã chắc chắn về cao độ, 

trường độ, đến phần xử lý về sắc thái của bài hát với những phần to, nhỏ, 

nhanh, chậm. 

         Khi thực hiện, người dạy cần một lần nữa hát mẫu lại toàn bài, có xử 

lý sắc thái, biểu cảm để học viên nắm được lại toàn bộ bài hát, giúp họ phát 

hiện chỗ còn sai và tự sửa chữa. Tiếp đó, người dạy nên đệm đàn để học 

viên hát cả bài một vài lần, sau đó chỉ định cá nhân, cặp đôi, nhóm, tổ hát 

lại để tiếp tục sửa chỗ còn sai. Người dạy cần hướng dẫn người học hát 

không cuốn nhịp, đúng nhịp độ, hướng dẫn cách lấy hơi ở đầu câu hát và 

thể hiện những chỗ ngân, nghỉ cũng như sắc thái của bài hát. Cần điều 

chỉnh học viên để không hát bằng một giọng khô khan, đều đều, thiếu cảm 

xúc, hát như thế sẽ làm người học dần trở nên vô cảm, thờ ơ với cảm xúc 

về nghệ thuật. Cần hướng học viên đến cảm xúc tự nhiên, không nên quá 

gò bó học viên theo một khuôn mẫu, bởi như vậy với học viên không 

chuyên sẽ rất khó tiếp thu và tập luyện hiệu quả. 

 Ở bài Hò kéo Pháo (Hoàng Vân) với gia điệu trầm hung nên nhịp hát 

cần chú ý những chỗ nhấn là phạch mạnh, tạo cảm giác khi hát như một tập 

thể đồng lòng, vượt qua mọi gian khổ khó khăn kéo pháo lên đỉnh núi. 

Tiếng hô như những tiếng đếm để mọi người chung một nhịp. Đến câu 2 

“Dốc núi...quân thù” là sự quyết tâm, sự trung kiên không khó khăn nào 

ngan cản nổi. Sắc thái biểu lộ sự quyết tâm. 
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 Ví dụ 13:  

HÒ KÉO PHÁO 
(Trích)  

       Nhạc và lời: Hoàng Vân 

 

Câu 3 “Gà rừng...bừng sáng” là lời nhắc nhở nhau về không gian và thời 

gian cần hoàn thành công việc. Câu 4 “Sắp tới...nào bằng” là lời khuyến 

khích động viên nhau, với khí thế sôi nổi, sự vui mừng khi hoàn thanh 

được công việc gian khó và vinh quang. 

          Củng cố, kiểm tra 

          Ở bước này nhằm kiểm soát lại toàn bộ quá trình học của học viên, 

đánh giá mức dộ hoàn thiện khi học viên học hát, để người dạy có thể đưa 

ra phương hướng thích hợp. 

           Ngoài ra ở bước này còn nâng cao kỹ năng hát và biểu diễn cho học 

viên. 

2.5.2.2. Những lỗi cần tránh khi dạy hát 

         Học viên từ các Câu lạc bộ âm nhạc quần chúng thường là những 

người không qua đào tạo chuyên nghiệp, chính vì vậy là người dạy các học 

viên luôn phải chú trọng đến phương pháp dạy học đơn giản mà hiệu quả. 

Cần tránh cách dạy quá khó, quá phức tạp. Ngoài ra còn cần lưu ý đặc biệt 

những điểm sau: 
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          - Dạy hát hoàn toàn chỉ sử dụng giọng hát, không sử dụng nhạc cụ, 

theo lối truyền khẩu  

          - Làm học viên phải hát ở giọng quá cao hoặc quá thấp, hoặc liên tục 

thay đổi giọng. 

          - Phân chia độ dài các câu hát không để ý đến hơi thở của học viên 

không dài. 

           - Trình bày lan man về tác giả và tác phẩm mà không lưu ý đến 

trọng tâm của bài dạy 

          - Không yêu cầu người học thể hiện sắc thái, tình cảm, không sửa sai 

cho học viên. 

           - Không hướng dẫn học viên tập hát nhấn vào phách mạnh (phách 1) 

mà chỉ chú trọng về gõ phách 

          - Chuyển sang các hoạt động khác khi học viên chưa nắm chắc về bài 

đang học. 

           - Bắt nhịp ở một giọng (khi bắt nhịp không dùng đàn), sau đó đệm 

đàn ở lại đệm một giọng khác. 

         - Tổ chức ôn tập bài hát sơ sài và không hiệu quả. 

2.5.2.3. Phân chia thời gian các bước khi dạy hát 

          Trong phương pháp và quy trình dạy hát, nhất là với diễn viên không 

chuyên, thời lượng dạy các bước cần điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm 

riêng của người học, với mức độ khó hoặc dễ của từng bài hát.  

           Ví dụ: bước giới thiệu bài hát, có bài chỉ tiến hành 1-2 phút, có bài 

có thể tiến hành 4-5 phút. Tuy nhiên, như nói ở phần trên, Người dạy nên 

thực hiện 4 bước (giới thiệu bài hát, tìm hiểu về bài hát, nghe hát mẫu, khởi 

động giọng) trong khoảng 15- 20 phút, vì nếu kéo dài hơn có thể làm học 

viên mất hứng thú, đồng thời làm mất thời gian của bước khác. Ở bước tập 

hát từng câu, có bài chỉ dạy trong khoảng 7-8 phút, nhưng có bài dạy tới 

15-20 phút. Khi đó giáo viên phải điều chỉnh thời gian ở các bước khác cho 

phù hợp với hoạt động chung của buổi học. 



 54 

2.5.2.4. Cách khắc phục hội viên hát cuốn nhịp 

         Đây là lỗi rất thường gặp trong tiết dạy hát, có thể do tâm lí học viên 

muốn nhanh chóng hát được bài vừa học, do người dậy muốn nhanh hoàn 

thành, do sự điều tiết hơi thở không chủ động (đặc biệt là với câu hát dài, 

người học không đủ hơi thở) và ảnh hưởng của tâm lí đám đông nên không 

làm chủ được về nhịp độ, dẫn đến tình trạng hát cuốn nhịp (càng về sau 

càng nhanh). Vì vậy người dạy cần luôn lứu ý. Và sau đây xin được giới 

thiệu Một số cách khắc phục lỗi hát cuốn nhịp, đó là: 

         - Chia câu hát phù hợp với hơi thở vừa phải của học viên, tránh 

trường hợp học viên bị hụt hơi dễ lấy vội hơi nên hát cuốn nhịp. 

          - Người dạy nên chia lớp thành nhóm nhỏ để luyện về nhịp độ tránh 

cho học viên bị ảnh hưởng của tâm lí đám đông. 

          - Lần lượt tập hát với tốc hơi chậm, hơi nhanh, vừa phải theo tay chỉ 

huy của người dạy. Mục tiêu cách luyện tập này để học viên có thể hát với 

mọi tốc độ mà vẫn làm chủ về nhịp độ. 

          - Hát thầm trên nền nhạc đệm. 

          - Tập gõ nhịp khi nghe nhạc...  

          - Tập hát theo sự đánh nhịp của người dạy, luyện cho người học cách 

quan sát động tác đánh nhịp và biết giữ vững nhịp độ. 

2.5.3. Dàn dựng phần múa  

2.5.3.1. Nguyên tắc biên đạo múa quần chúng. 

       -  Giới thiệu cho diễn viên biết tiết điệu của bài hát 

       - Động tác, đội hình đơn giản, dễ dàng nhưng không đơn điệu. Tự 

nhiên mà không cầu kỳ hay quái dị. 

       - Động tác biểu diễn phải đi đôi với lời ca. 

       - Chú ý từng động tác vận động của đầu cổ, mình, tay chân, bàn chân, 

ngón tay, ngón chân... làm sao cho nhịp nhàng. 
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      - Di chuyển nhịp nhàng, có đi có về, tiến bao nhiêu bước thì lùi bấy 

nhiêu bước. 

      - Tập thật thuộc bài hát và hát đúng nhịp, đúng tiết điệu. 

      - Người biên đạo phải thuộc kỹ điệu múa, không ngập ngừng. 

      - Nhắc và sửa chữa những chỗ khó cho diễn viên. 

        - Tập kỹ những động tác của từng câu, từng đoạn, sửa ngay nếu thấy 

sai. 

        - Như cách tập hát, sau mỗi đoạn đã tập, nên quay lại từ đầu để cho 

bài múa được liền lạc mà diễn viên có thể ghi nhớ. 

         - Thoải mái và tự nhiên trong các động tác. 

         - Thường xuyên cho học viên phải ôn lại. 

2.5.3.2.  Một số kỹ thuật múa cơ bản 

        * Sáu thế tay cơ bản     

       - Thế 1: Hai tay bắt chéo trước ngực, thẳng ức, hai bàn tay dựng thẳng, 

ngón cái khép vào giữa bàn tay, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài của thân 

người. 

       - Thế 2: Hai cánh tay đưa cao ngang vai, khuỷu tay hơi gập vào một 

chút (5
o
), bàn tay mở hướng lên. 

      - Thế 3: Hai bàn tay đưa vào, lên cao tạo thành hình ô-van, hai bàn tay 

mở hướng lên phía trên, các ngón tay chạm nhau thành vòng khép kín. 

      - Thế 4: Từ trên cao, tay trái xoay cổ tay đưa ra phía trước mặt xế 45
o
, 

khuỷu tay hơi co lại, tay phải vuốt nhẹ đưa xuống thấp xế hông phải, khuỷu 

tay hơi co, bàn tay cong, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài của thân người. 

(Thế này, có thể thay đổi vị trí, tay phải cao, tay trái thấp). 

      - Thế 5: Tay trái mở ngang với vai, khủy tay hơi co, lóng bàn tay hướng 

lên. Tay phải đưa thẳng cùng chiều vai phải, cổ tay dựng thẳng, lóng bàn 

tay hướng ra phía ngoài của thân người. 
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      - Thế 6: Tay trái giữ nguyên ở vị trí cao, xế trước mặt, tay phải vuốt lên 

phía trước ngực, khuỷu tay co hướng phía tay trái. 

        *  Sáu thế chân cơ bản 

      - Thế 1: Hai bàn chân mép gót chạm nhau, lòng bàn chân và mũi chân 

mở thành hình chữ V. 

      - Thế 2: Một chân làm trụ, chân kia đặt lên phía trước của chân trụ (mũi 

chân trụ chạm gót chân kia) tạo thành một đường thẳng. 

      - Thế 3: Một chân làm trụ, chân kia đặt gót bàn chân sát gan bàn chân 

trụ hướng mũi chân ra phía ngoài của thân người. 

      - Thế 4: Một chân làm trụ, chân kia để ký sau chân trụ (nửa bàn chân 

trên đặt sau gót chân trụ) gót rời khỏi mặt sàn. 

 - Thế 5: Một chân làm trụ, chân kia vắt chéo qua chân trụ cách nhau một 

bàn chân, mũi chân trụ đối diện với gót chân kia. 

      - Thế 6: Một chân làm trụ, chân kia đặt nửa bàn chân trên sát gan bàn 

chân trụ, gót chân nhấc khỏi mặt sàn 

 

2.5.3.3. Một số động tác múa dân gian cơ bản 

+  Dân tộc Kinh. 

-  Hái đào 2 tay (ABC - guộn cổ tay) 

-   Mõ mời, mõ xệt 
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-   Vuốt guộn đuổi 

+   Dân tộc Thái. 

-   Xòe Thái 

-   Vi Pắn 

+   Dân tộc Mông 

-   Xúng xính 

-   Vòng khăn 

-   Đi ngang tung khăn 

+   Tây Nguyên 

-   Đi rung tay thấp, tay cao 

-   Sát cong 

-   Nhẩy nhích 

2.6. Thiết kế sân khấu, âm thanh ánh sáng, lựa chọn trang phục 

           Thiết kế sân khấu chính là một phần vô cùng quan trọng của chương 

trình biểu diễn, bởi nó tạo ngay ra Hiệu ứng ban đầu khi người thưởng thức 

thấy. Một sân khấu đẹp và phù hợp với chủ đề biểu diễn sẽ giúp cho 

chương trình được nâng lên rất cao về mặt chất lượng. [ Phụ lục 2: trang 

79 ] 

           Trong chương trình biểu diễn văn nghệ, âm thanh ánh sáng có tính 

chất quyết định đến chất lượng của buổi biểu diễn. Do vậy, khi phân công 

cần chú ý chuẩn bị âm thanh, loa đài, micro cho hợp lý. Nếu ở hội trường, 

phòng lớn cần chuẩn bị đèn, ánh sáng vừa đủ. Ánh sáng được sử dụng 

trong suốt chương trình, điều chỉnh theo từng tiết mục cho phù hợp. Người 

điều khiển âm thanh phải nắm chắc kịch bản để điều tiết cho phù hợp với 

từng tiết mục. [ Phụ lục 2: trang 80] 

            Các công tác chuẩn bị phải có ý tưởng lựa chọn trang phục cho từng 

tiết mục tốp ca trong chương trình. Kịch bản cần lưu ý đến những chi tiết 

về hình thức của diễn viên khi ra sân khấu như: tóc, mũ, khăn, quần áo, 
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váy, giày…Mỗi tiết mục đòi hỏi những đạo cụ riêng và chức năng của các 

đạo cụ đó phải được những người được phân công chuẩn bị nắm rõ để phục 

vụ cho tiết mục cũng như chương trình thành công. [ Phụ lục 2: trang 81] 

        Về trang phục thì người được phân công vào nhiệm vụ này phải xây 

dựng ý tưởng để lựa chon trang phục sao cho phù hợp với nội dung, có  

tính thẩm mỹ và tạo cho các tiết mục trở nên ấn tượng hơn. 

           Trang trí, ánh sáng, âm thanh ... chỉ là những phương tiện hỗ trợ, 

nếu nó không gắn với chủ đề và tư tưởng chủ đề sẽ không tạo được hiệu 

quả thậm chí có thể tạo ra hiệu quả ngược. Vì thế, căn cứ vào mục đích mà 

đạo diễn xử lý các phương tiện hỗ trợ một cách có liều lượng (ít – nhiều – 

tổng lực) để nói lên điều định nói  

          Để xử lý chính xác và hiệu quả, đạo diễn phải hiểu biết các tính năng 

của những phương tiện hỗ trợ và đưa ra những yêu cầu cụ thể: 

          - Trang trí: tạo biểu tượng, điểm diễn, thế cao thấp, màu sắc ... 

           - Ánh sáng: xử lý sáng một vùng, sáng toàn bộ sân khấu, sáng luồng, 

follow ... 

          - Âm thanh: to – nhỏ, echo, các loại tiếng động ... 

2.7. Tổng duyệt chương trình 

         Tổng duyệt là khâu rất quan trọng trong bất kỳ chương trình biểu diễn  

nghệ thuật nào, từ chuyên nghiệp đến bán chuyên nghiệp và không chuyên, 

tổng duyệt giúp cho người đạo diễn bao quát tổng thể chương trình, mà từ 

đó rút ra được những kinh nghiệm quý báu đồng thời khắc phục và chỉnh 

sửa từng khâu trong chương trình biểu diễn để nhằm đạt được hiệu quả 

nghệ thuật cao nhất như; 

           - Âm thanh, ánh sáng 

           Người đạo diễn cần bao quát khu vực lắp ráp âm thanh ánh sáng, để 

kiểm tra kỹ lưỡng từng đường dây tín hiệu, đảm bảo tính chính xác, không 

tín hiệu nào bị hỏng, vị trí người điều khiển âm thanh, ánh sáng, vị trí 
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người chạy Micro, việc kết nối các bản nhạc phối, các visual, vị trí đèn 

chiếu và chuyển đèn giữa các tiết mục, đây là khâu vô cùng quan trọng 

mang tính quyết định to lớn cho thành công của chương trình. 

           - Sân khấu 

           Kiểm tra việc các khung lắp ráp, các mối nối, khung sàn, thảm sàn, 

đạo cụ di chuyển, số lượng diễn viên di chuyển, không gian diễn viên múa 

           - Mầu sắc tổng thể của trang phục 

           - Đội hình di chuyển của các tuyến trong bài và nối tiếp bài 

          - Các tiết mục còn yếu, còn thiếu sót trong khi chạy biểu diễn 

2.8. Thực nghiệm sư phạm dàn dựng chương trình 

2.8.1. Mục đích thực nghiệm 

         Dàn dựng chương trình mang tính nghệ thuật để từ đó các thành viên 

của câu lạc bộ Hương Nhãn thành phố Hưng Yên có thêm các kiến thức, kỹ 

năng trong việc dàn dựng chương trình, tự hào về các ca khúc cách mạng 

2.8.2. Đối tượng thực nghiệm 

         Dàn dựng một chương trình chào mừng cho Câu lạc bộ Hương Nhãn 

thành phố hưng Yên 

2.8.3. Nội dung thực nghiệm 

KỊCH BẢN DÀN DỰNG 

ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI 

CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 42 NĂM  

NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM – THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 

                              - Thời gian: 20h ngày 30/4/2018 

                              - Địa điểm: Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên 

Bước 1. Phần xây dựng và biên tập chương trình 

          Chương trình với thời lượng 60 phút. Gồm 8 ca khúc, tổng thể nói lên 

bức tranh giải phóng dân tộc qua các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. 

Là hình ảnh xuyên suốt từ giải phóng điện biên đến thống nhất đất nước 
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1. Hò kéo pháo                                          Sáng tác: Hoàng Vân 

2. Chiến thắng Điện Biên                           Sáng tác: Đỗ Nhuận 

3. Những ánh sao đêm                               Sáng tác: Phan huỳnh Điểu 

4. Cô gái mở đường                                   Sáng tác: Xuân Giao 

5. Bác đang cùng chúng cháu hành quân   Sáng tác: Huy Thục 

6. Nổi lửa lên em                                        Sáng tác: Huy Du 

7. Tiến về sài gòn                                       Sáng tác: Huỳnh Minh Siêng 

8. Đất nước trọn niềm vui                          Sáng tác: Hoàng Hà 

[Phụ lục 1; tr84 – 98]  

Bước 2. Phần tuyển chọn diễn viên và lên kế hoạch tập luyện 

-  Tuyển chọn, phân công diễn viên          

         Toàn bộ thành viên câu lạc bộ 

          Số lượng: 40 thành viên 

          Hát: 16 thành viên, Múa: 18 thành viên 

          Dẫn chương trình: 2 thành viên 

          Chuẩn bị trang phục, đạo cụ: 2 thành viên 

          Trình chiếu hình ảnh, âm thanh , ánh sáng : 2 thành viên 

-  Lên kế hoạch tập luyện 

 Thời gian tập luyện 2 tháng, tập các ngày thứ 2, 4, 6, cn 

Bước 3. Ý tưởng dàn dựng: 

         Dàn dựng theo lối sử thi âm nhạc, gắn kết các tiết mục với nhau làm 

nổi bật lên bức tranh chiến đấu hào hùng của dân tộc tạo nên giai điệu lớn 

biểu hiện chủ đề 

         Bối cảnh sân khấu: phông nền với hình chạy visual từ thành phố đến 

nông thôn. Các diễn viên trên sân khấu tái hiện hình ảnh ngoài chợ bị đàn 

áp, phá phách của thực dân pháp 

          Sân khấu: tắt ánh sáng, từng chùm đèn mầu vàng chiếu xuống như 

ánh mặt trời,rồi sau đó là ánh đèn mầu xanh chiếu lên phông hậu............ 
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          Âm thanh vang lên với những âm hưởng đau thương căm hờn bởi sự 

đàn áp tàn bạo của đế quốc thực dân với đồng bào ta. Từng người công 

nhân, nông dân, tri thức  bị thực đân bóc lột, áp bức, cướp phá.không còn 

con đường nào khác, chúng ta phải vùng lên dành lại tự do. 

           Người dẫn chương trình xuất hiện giới thiệu 2 bài “Hò kéo pháo” và 

“ Giải phóng điện biên”. Người dẫn chương trình lui vào trong sân khấu 

           Âm nhạc chuyển động sang không khí sôi nổi 

+ Hò kéo pháo [ Phụ lục 1, trang 91] 

- Diễn viên; 

          Tốp ca nam: 8 thành viên 

          Tốp hoạt cảnh tải lương: 5 nam 3 nữ 

          Tốp hoạt cảnh kéo pháo: 6 nam (1 ống nhòm, 1 chỉ huy, 4 kéo pháo) 

- Trang phục; 

Tốp ca nam: Bộ đội pháo binh 

 Tốp hoạt cảnh tải lương: Nông dân 

Tốp hoạt cảnh kéo pháo: Bộ đội pháo binh, ống nhòm, cờ đuôi nheo 

          Lời giới thiệu: 

           Chỉ bằng những đôi tay, đôi vai của người lính cùng với lòng quyết 

tâm mình. Những khẩu pháo nặng hàng tấn đều được kéo lên trận địa trên 

núi cao. Nhiều tấm gương đã anh dũng hy sinh để bảo vệ pháo, bảo vệ công 

sức của biết bao người, và trên hết để trận đánh đảm bảo bí mật, thắng lợi 

đến cùng. Hình ảnh ấy là niềm tự hào của dân tộc mãi mãi sẽ còn lưu 

truyền. 

           Phần biểu diễn: 

           Bối cảnh của chương trình phần sân khấu với phông nền là cảnh núi 

rừng hung vĩ Cao Bằng với những con đường gập gềnh uốn lượn. cùng các 

ngọn núi giả được dựng trên sân khấu bằng chất liệu ni long vẩy sơn tạo 

mầu đá núi. 
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          Cảnh tấp nập những chiếc xe đạp ba gác chở lương thực từ hậu 

phương đi phục vụ tiền tuyến, trong các trang phục nông dân giản dị, 

nhưng vẫn luôn toát ngời lên niềm tin, hy vọng vào chiến thắng của quân 

ta, nhưng giọt mồ hôi lăn trên những gương mặt đỏ nắng của những người 

nông dân tây xắn đến khuỷu, quần xắn đến gối. 

          Âm nhạc vang lên trong sáng và hào hùng của đoàn quân kéo pháo 

với dép cao su, áo trấn thủ, quần áo sắn cao lộ cơ chân tay và những giọt 

mô hôi trên khuôn mặt sáng ngời hy vọng, bằng quyết tâm và tin vào thắng 

lợi khắc họa khí thế của người lình bộ đội cụ Hồ 

         Tốp ca nam xuất hiện trong trang phục bộ đội, dép cao su,  mũ cối 

quấn lá cây 

         Âm nhạc chuyển động cùng với nhịp vận động của đội quan kéo pháo 

và đội quân tải quân lương, tốp xe đạp tải lương thực và tốp kéo pháo tạo 

thành những hình tượng trên sân khấu, với khẩu pháo hướng lên nền trời 

chờ đón máy bay của địch trên bầu trời Điện Biên 

         Tốp ca nam lời đầu tiên của bài hát, xếp hàng ngang trên bục cao nhất 

của sân khấu, ánh mắt, khuôn mặt và tay hướng về đoàn quân kéo pháo, 

đoạn cao trào di chuyển đội hình 3 người sang cánh trái sân khấu, 3 người 

cánh phải sân khấu, 2 người đứng tại vị trí đầu. Đoạn dạo giữa là hoạt cảnh 

nghỉ giải lao của toàn thể diễn viên trên sân khấu với hoạt cảnh từng tốp, có 

tốp chơi đàn guitar, có tốp đọc thư, có tốp người nói chuyện, tạo thành một 

hoạt cảnh sinh động trên sân khấu. Kết thúc nhạc dạo giữa các đội hình di 

chuyển vào vị trí nhiệm vụ của mình, đội nào vào đội đấy. Đội hát di 

chuyển lên bục cao nhất xếp đội hình nửa đứng nửa ngồi, đội kéo pháo vào 

vị trí kéo pháo, đội quân lương chuyển động  

         Kết thúc bài hát một thành viên trong đội tốp ca tiến lên làm chỉ huy 

dàn pháo ra hiệu lệnh...bắn...bắn..bắn. cả đội cùng reo lên ...trúng 

rồi...trúng rồi....chiến thắng rồi...tất cả cùng hân hoan ôm nhau nhảy múa 
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           + Chiến thắng Điện Biên [ Phụ lục 1, trang 93] 

- Diễn viên; 

          Tốp ca: 5 nam, 4 nữ 

          Tốp múa hoạt cảnh: 10 nam 10 nữ 

- Trang phục; 

Tốp ca: Nam bộ đội pháo binh, nữ áo bà ba 

  Tốp múa hoạt cảnh: Nam bộ đội pháo binh, ba lô, súng, dép cao su, 

cờ đuôi nheo, nữ nông dân, công nhân, các dân tộc, hoa cầm tay. 

          Lời giới thiệu:  

          Qua hồi ký của mình, nhạc sĩ Đỗ Nhuận viết: "Ngày 7-5-1954, chúng tôi 

đang cuốc, rải đá, thì vào buổi chiều, một đồng chí liên lạc từ mặt trận đạp xe 

qua, reo to: 'Mường Thanh địch hàng rồi! Giải phóng Điện Biên rồi!'  

           Với hình ảnh của những chiến sĩ Điện Biên chiến thắng trở về; cảnh 

núi rừng Tây Bắc mừng vui với mùa hoa nở, nương lúa mới của bản 

Mường; hình ảnh đàn em bé và đoàn dân công tiền tuyến vẫy chào…  

           Phần biểu diễn: 

           Âm nhạc bài Giải phóng biện biên vang lên trong niềm hân hoan 

chiến thắng trước thời khắc lịch sử của dân tộc, các chiến sỹ cũng xếp lại 

hàng ngũ và đi duyệt binh diễu hành chiến thắng, các cô gái trong trang 

phục các mầu cùng với cờ hoa các kiểu chạy ùa ra sân khấu đón những anh 

hùng của dân tộc trở về ca khúc khải hoàn. 

         Tốp ca nam nữ xếp đội hình hai hàng ngang xen kẽ trên bục cao nhất 

tay cầm hoa và cờ nhỏ vẫy chào các chiến sĩ giải phóng. 

         Vào phần hát có lời, các diễn viên múa vào vị trí từng đôi với động 

tác linh hoạt, sự kết nối nhuần nhuyễn của các diễn viên nam và nữ, mầu 

sắc của trang phục, đạo cụ hòa vào nhau, tạo nên một tổng thể rực rỡ. 

         Kết thúc bài tất cả duyệt binh vẫy cờ hoa đi vào cánh gà, ánh sáng từ 

từ dịu rồi tắt, đèn pistole chiếu người dẫn chương trình xuất hiện trên nền 
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nhạc nhẹ nhàng thanh bình giới thiệu sau giải phóng miền bắc trong không 

khí thanh bình và dựng xây 

           + Những ánh sao đêm [ Phụ lục 1, trang 95] 

- Diễn viên: Đơn ca nam 

           Lời giới thiệu: 

           Chiến tranh với khói lửa đạn bom, để lại nhưng sự tan hoang mà nó 

tàn phá, quê hương ta, dân tộc ta lại cùng nhau xây dựng để xây dựng quê 

hương đất nước giầu đẹp. 

           Phần biểu diễn: 

          Bối cảnh trên phông nền chạy visual ình ảnh miền Bắc xây dựng 

những công trình, tất cả như khoác một tấm áo mới trong niềm vui hân 

hoan giải phóng khỏi áp bức bộc lột của thực dân  

         Đèn follow chiếu vào Nam ca sỹ trong trang phục áo trắng, quần đen 

có đai khoác vai, giầy trắng, thắt nơ đen. 

         + Cô gái mở đường [ Phụ lục 1, trang 97] 

- Diễn viên:  

 Tốp ca nữ: 6 diễn viên 

 Tốp múa phụ họa: 10 diễn viên nữ 

- Trang phục: 

Tốp ca nữ: Quần áo nữ thanh niên xung phong, mũ tai bèo 

Tốp nữ múa: Quần áo nữ thanh niên xung phong, mũ tai bèo 

- Đạo cụ: Quốc, xẻng, cờ tam giác 

- Sân khấu: xe đạp, những hón đá núi chất liệu nilong phun sơn tạo 

mầu 

          Lời giới thiệu: 

          Những cô gái trẻ, tuổi trăng tròn tạm gác việc đồng áng thôn quê, 

tạm cất vở sách, bút nghiên cùng nhau tụ hợp. Trên từng cung đường, cây 

cầu, công trường, những bóng hồng ngày đêm hừng hực khí thế “Mỗi 
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người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt” tinh thần ấy, khí thế ấy lay 

động non sông đất nước, là hình ảnh những cô gái Việt Nam bất khuất. 

          Phần biểu diễn: 

          Visual nổi lên hình ảnh những đoàn xe tải lương qua những con 

đường gập gềnh, ánh sáng cùng âm nhạc nổi lên, nhóm múa hòa mình 

trong không khí sôi động của âm nhạc, tiếng tiếng cười nói âm vang, với 

đạo cụ trên tay hòa nhịp múa với những tạo hình mở đường cho những 

chuyến xe qua, kết thúc nhạc dạo, tốp ca nữ xuất hiện hàng ngang trên sân 

khấu vừa hát vừa nhún nhảy theo điệu nhạc, nhạc dạo giữa tóp ca hoa mình 

vào nhóm múa hình tượng nhận được thư cùng đọc, nhạc dạo kết thúc 

chuyển lần hai tất cả cùng hòa nhịp đến kết bài 

+ Bác đang cùng chúng cháu hành quân [ Phụ lục 1, trang 99] 

- Diễn viên:  

Tốp ca nam: 10 diễn viên 

- Trang phục: 

 Bộ đội bộ binh, pháo binh 

- Đạo cụ: 

Ba lô, súng ak, bom ba càng, đàn guitar, những lá thư 

- Sân khấu: Màn hình Visual cảnh núi rừng, sân khấu cây và núi giả 

           Lời giới thiệu: 

           Nhạc sĩ Huy Thục đã viết "Tôi đã gặp những chiến sĩ trẻ trên trận 

địa pháo, tên lửa, ngày đêm hướng nòng súng về phía kẻ thù; gặp những cô 

gái thanh niên xung phong không quản đạn bom, san lấp mặt đường để 

từng đoàn xe nối nhau ra trận; đi tới sông Gianh, vẫn thấy trùng trùng 

những đoàn dân công tiếp lương, tải đạn; gặp đồng bào Pa Cô - Vân 

Kiều,... tất cả đều tỏ rõ quyết tâm giải phóng miền nam, quyết tâm thực 

hiện Di chúc thiêng liêng. Chúng tôi, trong tâm khảm vẫn cảm thấy Bác Hồ 

chưa đi xa. Người vẫn ở bên và dẫn dắt chúng ta đến thắng lợi cuối cùng là 

độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà" 



 66 

            Phần biểu diễn: 

           Visual nổi hình ảnh từng đoàn bộ binh hành quân trong đêm với 

trang phục, vũ khí và quân tư trang cá nhân vượt qua từng con đường uốn 

khúc của dãy trường sơn, âm thanh và ánh sang cùng một lượt nổi lên, tốp 

ca nam hành quân và tạo các nhóm hình tượng kết thúc dạo đầu cùng hát, 

âm vang như rung chuyển núi đồi,  trên visual hình ảnh bác Hồ, vị cha gia 

dân tộc xuất hiện như tiếp sức cho đoàn quân cùng tiến lên vượt mọi gian 

khổ, hiểm nguy. Intro giữa tốp ca chia từng nhóm, nhóm chơi đàn và hát, 

nhóm đọc thư, nhóm lau vũ khí, kết thúc intro giữa, tốp ca đứng hàng 

ngang trong tư thế hào hùng diễn đến kết bài. 

+ Nổi lửa lên em [ Phụ lục 1, trang 101] 

- Diễn viên: 

Đơn ca: Nữ 

Tốp múa: 10 nữ 

- Trang phục: 

Bộ đội với mũ tai bèo 

- Đạo cụ: 

Mô hình bếp Hoàng Cầm và dụng cụ nấu bếp, bao tải gạo, những 

rổ rau xanh 

- Sân khấu: Chõng tre, võng, cây giả 

            Visual cảnh rừng núi, dưới những tán cây cao và rậm, những chiếc 

bếp Hoàng Cầm  

            Lời giới thiệu: 

            Bếp “Hoàng Cầm” đã đi vào giai thoại của lịch sử Việt Nam với 

hình ảnh bí mật hành quân của người lính “Đi không dấu, nấu không khói, 

nói không tiếng” hình ảnh những người anh nuôi đem lại sức khỏe về thể 

chất tinh thần cho người chiến sỹ. Hình ảnh đó vô cùng đẹp mà giản dị, 

những chiến sĩ âm thầm trong sự nghiệp giải phóng quê hương. 
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           Phần biểu diễn: 

           Ánh sáng và âm nhạc cùng nổi lên, những cô gái trong đội cấp 

dưỡng hoạt động trong không khí tích cực mà lặng yên, với những khuôn 

mặt vui tươi rạng rỡ, thực hiện nhiệm vụ cấp dưỡng đem lại sức khỏe và 

tinh thần cho những người lính bộ đội bác Hồ, hoạt cảnh diễn ra sinh động 

giữa người hát và người múa, tạo cho người xem thấy được hình ảnh của 

những năm kháng chiến lịch sử hào hùng của dân tộc. 

+ Tiến về sài gòn [ Phụ lục 1, trang 103] 

- Diễn viên:  

Tốp ca nam nữ 12 người gồm 6 nam, 6 nữ 

Tốp múa hoạt cảnh 8 nam, 8 nữ 

- Trang phục: 

Tốp hát nam: Bộ đội bộ binh 

Tốp hát nữ: bà ba nam bộ 

- Đạo cụ: Súng ak, ba lô, mũ tai bèo, cờ tam giác, bom ba càng, 

búa, liềm, gậy.... 

- Sân khấu:  

Lời giới thiệu: 

              “Tất cả vì Miền Nam ruột thịt” là câu nói gói trọn tình thương mà 

nhân dân và chiến sĩ cả nước cùng đồng lòng, với khí thế hừng hực của 

niềm tin thắng lợi, niềm tin giải phóng quê hương, từng đoàn quân đã dành 

chiến thắng lịch sử. 

Visual hình ảnh những đoàn quân ào ào tiến vào giải phóng thành phố, hình 

ảnh kết thúc bài là chiếc xe tăng đâm đổ cửa dinh Độc Lập 

             Âm nhạc và ánh sáng cùng bừng lên, tốp hát, tốp múa cùng hành 

quân một vòng trên sân khấu, tốp hát đứng trên bục biểu diễn, tốp múa xây 

dựng hoạt cảnh hình tượng 

+ Đất nước trọn niềm vui [ Phụ lục 1, trang 105] 
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- Diễn viên: 

Tốp hát 16 gồm 8 nam, 8 nữ 

Tốp múa 18 gồm 8 nam, 10 nữ 

- Trang phục: 

Tốp hát nam: Bộ đội, công nhân, nông dân, tri thức 

Tốp hát nữ: bà ba nam bộ, áo dài, một số dân tộc 

Múa: Nam bộ đội hành quân , Nữ bà ba nam bộ, áo dài, một số 

dân tộc 

- Đạo cụ: Súng ak, ba lô, mũ tai bèo, cờ tam giác, hoa, cờ Đảng, cờ 

Tổ Quốc 

- Sân khấu: Visual rực rỡ cờ hoa, không khí giải phóng, từng đoàn 

quân đi trong cờ hoa chúc mừng của người dân, từng đoàn quân 

trở về quê hương trong sự đón chào của người thân 

Lời giới thiệu: 

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay. 

Rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây. 

Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi. 

Một ngày vui giải phóng…”. 

            Bao nhiêu năm khói lửa đạn bom, quê hương ta đoàn kết, thống 

nhất cho ngày toàn thắng của dân tộc ta - ngày giải phóng hoàn toàn miền 

Nam, thống nhất đất nước. Mỗi khi cất lên giai điệu và ca từ bài “Đất nước 

trọn niềm vui” của nhạc sĩ Hoàng Hà là như có lửa bốc cao trong trái tim 

mỗi người dân Việt Nam.  

            Âm nhạc nổi lên, ánh sáng toàn bộ cùng nổi lên, tốp hát bước váo 

trong sự chào đón cờ hoa của tốp múa, cờ hoa tung bay, không khí nhộn 

nhịp của không khí giải phóng  
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2.8.4. Kết quả thực nghiệm 

        Qua thời gian làm việc cùng Câu lạc bộ Hương nhãn, thành phố Hưng 

Yên. Chúng tôi đã áp dụng thực hành các biện pháp dàn dựng cùng các hội 

viên tập luyện và biểu diễn trong một số chương trình tiêu biểu chúng tôi 

thu nhận được kết quả như sau: 

Nội dung Trước khi áp dụng 

phương pháp dàn dựng 

Tỉ lệ  % Sau khi áp dụng 

phương pháp dàn dựng 

Tỉ lệ % 

Mức độ yêu 

thích 

43/48 89,58 46/58 95,83 

Mức độ hứng 

thú 

45/48 93,75 47/48 97,92 

Kỹ năng rèn 

được 

42/48 87,5 47/48 97,92 

 

 Tiểu kết 

  Có thể nói dàn dựng các ca khúc Cách mạng là một trong những 

công việc khó khăn, đòi hỏi người dạy phải nắm chắc được các kỹ thuật và 

các phương pháp dạy học âm nhạc để truyền đạt cho người học. Việc 

nghiên cứu và nắm chắc các ưu nhược điểm của người học là yêu cầu cần 

thiết với mỗi người dạy khi tham gia giảng dạy cho các đối tượng không 

chuyên tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ. Người dạy cũng phải là 

người nắm chắc các kỹ thuật hát, hát tập thể, múa, tổng hợp để khi dạy hát 

sẽ kết hợp so sánh các kỹ thuật khác để phân biệt với nhau. Cần phải mềm 

dẻo linh hoạt sử dụng các phương pháp dạy học âm nhạc khác nhau để lôi 

cuốn người học và mục đích cao nhất vẫn là làm sao để người học cảm thụ 

được âm nhạc và lĩnh hội một cách vững chắc các kỹ thuật biểu diễn trong 

đó có nhiều kỹ thuật biểu diễn khác nhau áp dụng  phù hợp vào từng bài 

biểu diễn của mình đạt thẩm mỹ nghệ thuật cao. Ngoài ra, giảng viên còn 
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phải cập nhật thường xuyên xu hướng dàn dựng trong thể loại mình phụ 

trách và phải có sự chuẩn bị chu đáo trước khi giảng dạy. 

Một yêu cầu nữa đối với người dạy ở các câu lạc bộ âm nhạc trong các 

nhà văn hóa cũng phải hệ thống những phương pháp dạy hiệu quả nhất và 

soạn thành giáo án cho các đối tượng mình dạy để các bài dạy sẽ ổn định và 

đạt chất lượng tốt nhất. 
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KẾT LUẬN 

          Trong đời sống xã hội hiện nay, đời sống văn hóa của mọi tầng lớp 

nhân dân đã được nâng cao rõ nét. Đây cũng chính là xu thế tất yếu của sự 

phát triển chung mang đậm dấu ấn của thời đại. Kéo theo đó là sự nâng cao 

hơn những nhu cầu thưởng thức, cảm  nhận các mặt văn hoá xã hội nói 

chung và các chương trình nghệ thuật nói riêng bao gồm cả nghệ thuật 

chuyên nghiệp và nghệ thuật quần chúng. 

         Thông qua các chương trình nghệ thuật khẳng định được tầm vóc, 

quy mô, hình thức và có sức ảnh hưởng đối với uy tín của đơn vị. Chính vì 

vậy, việc dàn dựng các chương trình nghệ thuật có chất lượng tốt để tham 

gia các Liên hoan, Hội diễn cũng là cách đóng góp cho hoạt động phong 

trào văn hóa cơ sở, là mục tiêu mà chúng ta phải hướng tới trong quá trình 

tổ chức hoạt động.   

           Từ xu thế chung như vậy, trong những năm trở lại đây, các cuộc 

Liên hoan, Hội diễn từng bước được nâng cao về chất lượng, đổi mới 

phương thức, tổ chức chặt chẽ và chất lượng hơn đặc biệt là mang tính đại 

chúng cao hơn, gần gũi hơn với đời sống xã hội.  

           Từ nhận thức và thực tiễn đó, chúng tôi mong muốn có những đóng 

góp để nâng cao chất lượng và hiệu quả cũng như giá trị của các chương 

trình nghệ thuật cả chuyên nghiệp lẫn nghệ thuật quần chúng thông qua các 

Liên hoan, Hội diễn.. bởi các hoạt động này cũng là một cách phản ánh 

chân thực nhất đời sống văn hoá, tinh thần của các tầng lớp nhân dân tại địa 

phương. 
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PHỤ LỤC 1 

Danh sách Câu lạc bộ Hương Nhãn 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Địa chỉ Thể loại 

1 Đỗ Đức Vinh 1952 
Nam Thành Hưng 

Yên 
Nhạc công 

2 Phạm Thị Hạnh 1957 
Tây Thành 

Hưng Yên 
Múa 

3 Bùi Thị Uyên 1958 
Phạm Ngũ Lão 

Hưng Yên 
Múa 

4 
Nguyễn Thị Hồng 

Loan 
1960 

Bãi Sậy Lê Lợi 

Hưng Yên 
Ca 

5 Bùi Văn Giang 1954 
Bãi Sậy Lê Lợi 

Hưng Yên 
Ca 

6 Trần Thị Minh 1959 
Hồng Nam 

Hưng Yên 
Ca 

7 Nguyễn Thị Nụ 1959 
Hồng Nam 

Hưng Yên 
Ca 

8 Đồng Thị Hồng Hòa 1962 
Tân Hưng 

Hưng Yên 
Múa 

9 Phạm Hồng Xoan 1964 
Đông Thành Hưng 

Yên 
Múa 

10 Nguyễn Đồng Thịnh 1962 
Nam Thành Hưng 

Yên 
Ca 

11 Đỗ Thị Oanh 1965 
Nguyễn Văn Linh 

Hưng Yên 
Ca 

12 Nguyễn Mạnh Hùng 1961 
Lam Sơn 

Hưng Yên 
Ca 
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13 Vũ Đình Bình 1960 
Lam Sơn 

Hưng Yên 
Ca 

14 Nguyễn Năng Thuần 1945 
Phạm Ngũ Lão 

Hưng Yên 
Nhạc công 

15 Trần Văn Hiệp 1953 
Phạm Ngũ Lão 

Hưng Yên 
Ca 

16 Bùi Thị Huyền 1958 
Điện Biên 

Hưng Yên 
Múa 

17 Nguyễn Đức Tín 1958 
Nam Thành Hưng 

Yên 
Ca 

18 Nguyễn Trung Kỳ 1947 
Nam Thành Hưng 

Yên 
Ca 

19 Phạm Quang Tuấn 1959 
Nam Thành Hưng 

Yên 
Ca 

20 Nguyễn Văn Tường 1961 
Nam Thành Hưng 

Yên 
Ca 

21 Phạm Thị Nhượng 1954 
Nam Thành Hưng 

Yên 
Múa 

22 Đoàn Thị Tiến 1957 
Nam Thành Hưng 

Yên 
Múa 

23 Nguyễn Thị Gái 1958 
Nam Thành Hưng 

Yên 
Múa 

24 Lưu Thị Vân 1972 
Nam Thành Hưng 

Yên 
Múa 

25 
Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
1957 

Nam Thành Hưng 

Yên 
Múa 

26 Hoàng Thị Hà 1964 
Nam Thành Hưng 

Yên 
Múa 

27 Nguyễn Duy Tùng 1982 Nam Thành Hưng Ca 
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Yên 

28 Lương Lục Nam 1983 
Bãi Sậy 

Hưng Yên 
Ca 

29 Dương Thành Trung 1984 
Quảng Châu Hưng 

Yên 
Ca 

30 Bùi Thanh Tình 1982 
Phương Chiểu 

Hưng Yên 
Ca 

31 
Nguyễn Hoàng 

Hương Ly 
1995 An Tảo Hưng Yên Ca 

32 Nguyễn Thùy Dung 1993 
Hiến Nam 

Hưng Yên 
Ca 

33 Trần Văn Khuynh 1991 
Quảng Châu Hưng 

Yên 
Ca 

34 Hoàng Văn Diến 1991 
Quảng Châu Hưng 

Yên 
Ca 

35 Hoàng Minh Giang 1994 
Phạm Ngũ Lão 

Hưng Yên 
Ca 

36 Nguyễn Kiên Giang 1989 
Trưng Trắc 

Hưng Yên 
Ca 

37 Phạm Hoàng Hường 1987 
Hiến Nam 

Hưng Yên 
Ca 

38 Phạm Thanh Huyền 1991 
Nam Thành Hưng 

Yên 
Ca 
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PHỤ LỤC 2 

Một số hình ảnh âm thanh ánh sáng, sân khấu, trang phục biểu diễn 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 4/2019] 
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PHỤ LỤC 3 

Một số hình ảnh tổ chức thực nghiệm và hoạt động của Câu lạc bộ 

Hương Nhãn 

 

 

3.1. Hát múa Chào mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 11/2016] 

 

3.2. Tham gia liên hoan chào mừng ngày 30/4 – 1/5 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 4/2017] 
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3.3. Tham gia liên hoan chào mừng ngày 30/4 – 1/5 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 4/2017] 

 

3.4. Tập luyện chào mừng 30/4 -1/5 - 2017 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 4/2017] 
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3.5. Chào mừng Quốc khánh 2/9 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 8/2017] 

 

3.6. Biểu diễn trong lễ đón nhận Di sản “ Trống quân” 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 8/2017] 
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3.7. Biểu diễn khai mạc Lễ hội dân gian phố hiến 2018 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 5/2018] 

 

 

3.8. Chào mừng Quốc khánh 2/9/2018 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 9/2018] 
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PHỤ LỤC 4 

Mẫu phiếu khảo sát 

 

PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN HỌC VIÊN 

Năm 2017 

Đơn vị: Câu lạc bộ Hương nhãn, Thành phố Hưng Yên 

Họ và tên………………………………………….………..…………………........ 

tuổi ….. …. nam …..nữ 

Địa chỉ…………………………………………………………………………...... 

Nghề nghiệp………………………………………………………………………  

Tham gia câu lạc bộ từ …………………………………………………………… 

Xếp loại giọng…………………………………………………………………...... 

Có mong muốn học Ca khúc Cách mạng không?.................................................... 

 

Học viên ký tên 

PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN HỌC VIÊN 

Năm 2018 

Đơn vị: Câu lạc bộ Hương nhãn, Thành phố Hưng Yên 

Họ và tên………………………………………….………..…………………........ 

tuổi ….. …. nam …..nữ 

Địa chỉ…………………………………………………………………………...... 

Nghề nghiệp………………………………………………………………………  

Tham gia câu lạc bộ từ …………………………………………………………… 

Xếp loại giọng…………………………………………………………………...... 

Phương pháp dàn dựng mới có rèn được nhiều kỹ năng hiệu quả không?............... 

 

Học viên ký tên 
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PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN HỌC VIÊN 

Năm 2018 

Đơn vị: Câu lạc bộ Hương nhãn, Thành phố Hưng Yên 

Họ và tên………………………………………….………..…………………........ 

tuổi ….. …. nam …..nữ 

Địa chỉ…………………………………………………………………………...... 

Nghề nghiệp………………………………………………………………………  

Tham gia câu lạc bộ từ …………………………………………………………… 

Xếp loại giọng…………………………………………………………………...... 

Có yêu thích với phương pháp dàn dựng mới hay không?...................................... 

 

Học viên ký tên 

 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN HỌC VIÊN 

Năm 2018 

Đơn vị: Câu lạc bộ Hương nhãn, Thành phố Hưng Yên 

Họ và tên………………………………………….………..…………………........ 

tuổi ….. …. nam …..nữ 

Địa chỉ…………………………………………………………………………...... 

Nghề nghiệp………………………………………………………………………  

Tham gia câu lạc bộ từ …………………………………………………………… 

Xếp loại giọng…………………………………………………………………...... 

Có hứng thú với phương pháp dàn dựng mới không?............................................. 

 

Học viên ký tên 
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PHỤ LỤC 5 

Một số ca khúc cách mạngtrong chương trình thực nghiệm 

Và những ca khúc Cách mạng tiêu biểu 
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