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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nhạc Blues có nguồn gốc từ những điệu hát của miền Tây châu Phi
được các nô lệ da đen mang sang Bắc Mỹ, đặc biệt là vùng châu thổ sông
Mississippi của miền Nam nước Mỹ, rất phát triển trong các cộng đồng nô
lệ người Mỹ gốc Phi. Sau đó, loại nhạc này dần dần hấp dẫn giới trẻ da
trắng Hoa Kỳ và đã có ảnh hưởng đến nhạc Jazz, Big bands, Ragtime… ở
vùng Bắc Mỹ.
Là loại nhạc do những người nô lệ da đen sáng tạo nên lời ca trong
những ca khúc Blues đã thể hiện những nỗi đau thương, mất mát. Bên cạnh
đó, cũng có những bài nói lên sự may mắn khi khắc phục được khó khăn,
nói lên những cảm xúc của con người khi thoát khỏi nỗi thất vọng của bản
thân. Blues tạo nền tảng cho sự xuất hiện cũng như phát triển của thể loại
Jazz sau này.
Trong những năm gần đây nhạc Blues đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến âm
nhạc Việt Nam với màu sắc âm hưởng mới, phong cách mới. Với màu sắc
âm nhạc rất riêng và đặc điểm tính ngẫu hứng cao khi trình diễn đòi hỏi
người chơi nhạc tư duy sáng tạo, tự tạo cho mình phong cách riêng. Ngoài
ra, nhạc Blues còn được áp dụng vào đệm hát nên được đông đảo người
nghe đón nhận, đặc biệt là các bạn trẻ đã và đang theo học âm nhạc.
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng là ngôi
trường có bề dày về truyền thống và thành tích, luôn đi đầu trong sự nghiệp
giáo dục nghệ thuật, đặc biệt là giáo dục âm nhạc cho thế hệ trẻ toàn thành
phố. Cũng như một số trường nghệ thuật trên cả nước, nơi đây đi sâu đào
tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp các chuyên ngành như Thanh nhạc, Nhạc
cụ (đàn phím điện tử, ghita...), Sư phạm Âm nhạc,… Trong những năm gần
đây, lớp đàn phím điện tử thu hút sự quan tâm của đông đảo các em học
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sinh. Đối tượng đủ điều kiện theo học chuyên ngành này là các em đã tốt
nghiệp cấp 2 và phải có trình độ chơi đàn phím nhất định để có thể vượt
qua kỳ thi tuyển sinh. Hệ trung cấp đàn phím điện tử của trường được đào
tạo trong 4 năm.
Sau những năm tháng được mài giũa, HS lớp đàn phím điện tử đã có
những bước tiến khá xa về sự hiểu biết cũng như khả năng chơi nhạc.
Trong nội dung chương trình, ngoài các tác phẩm cổ điển, các em còn được
tiếp cận với dòng nhạc Jazz, được thực hành các tác phẩm thuộc thể phong
cách Swing, Ragtime, Boogie,... song, lại thiếu nhạc Blues. Đây là loại
nhạc khó cảm thụ, tuy nhiên, vẫn có nhiều HS chủ động, muốn chinh phục
sức hút của thể loại này nên đã tự mình tìm hiểu, khám phá. Để chơi được
nhạc Blues, việc tự tìm hiểu của HS thường mất nhiều thời gian, hiệu quả
thấp, luyện tập sai kỹ thuật, hiểu chưa đủ và đúng về dòng nhạc Blues.
Bản thân đã từng theo học lớp đàn phím điện tử hệ trung cấp tại
trường và khi trở thành GV đảm nhiệm việc giảng dạy môn học này, tôi
nhận thấy được HS rất đam mê tìm hiểu, uyện tập tác phẩm thuộc thể loại
Blues. Tuy nhiên, trong đào tạo đàn phím điện tử tại trường chưa có giáo
trình, hệ thống các phương pháp dạy học Blues phù hợp với trình độ và
nguyện vọng của các em. Tôi luôn trăn trở, mong muốn các thế hệ HS kế
cận, được luyện tập một cách bài bản thể loại mà các em yêu thích. Vì thế,
trong phạm vi giới hạn và khả năng nhất định của mình, tôi lựa chọn đề tài
Dạy học thể loại Blues cho học sinh lớp đàn phím điện tử tại trường
Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng cho luận văn thạc
sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc.
2. Lịch sử nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã tìm hiểu một số công trình
liên quan tới đề tài như:
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- Công trình Nhạc Blues và thế kỷ XX của tác giả V.Konen (1980) Nxb Âm nhạc, Matxcơva nói về nhạc Blues của thế kỷ XX
- Công trình Thang âm - Phương pháp luyện tập và ứng dụng của tác
giả Nguyễn Mai Kiên. Cuốn sách đi sâu nghiên cứu việc sử dụng thang âm
trong các loại nhạc ứng tác, ngẫu hứng như Blues, Jazz,...
- Công trình Sách hướng dẫn học Blues và Jazz cho Đàn phím bấm
của nhiều tác giả - Nhạc viện Hà Nội (cũ)
Theo tìm hiểu của chúng tôi thì đến nay chưa có đề tài nghiên cứu
nào đưa Blues vào giảng dạy cho hệ trung cấp đàn phím điện tử, Trường
Trung cấp VHNT và Du lịch Hải Phòng. Vì vậy, nội dung nghiên cứu của
luận văn là mới, không trùng lặp với các công trình nghiên cứu trước đây.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu nhằm mục đích tìm ra các biện pháp dạy học nhạc Blues
cho HS trung cấp năng khiếu ĐPĐT, Trường Trung cấp VHNT và Du lịch
Hải Phòng, góp phần đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người học, nâng cao
chất lượng đào tạo.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tìm hiểu một số khái niệm và khái quát về thể loại Blues
- Nghiên cứu thực trạng dạy học ĐPĐT nói chung và dạy học nhạc
Jazz nói riêng cho HS trong cấp năng khiếu ĐPĐT, Trường Trung cấp
VHNT và Du lịch Hải Phòng.
- Đề xuất các biện pháp dạy học nhạc Blues cho HS trung cấp ĐPĐT,
Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Hải Phòng
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Các biện pháp dạy học nhạc Blues cho học sinh hệ trung cấp lớp
ĐPĐT.
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4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Đề tài nghiên cứu về dạy học nhạc Blues cho học sinh trung cấp
ĐPĐT tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng.
- Thời gian thực hiện đề tài trong 2 năm từ tháng 8/2016 đến tháng
8/2018.
5. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình thực hiện luận văn, chúng tôi sử dụng các phương
pháp chủ yếu sau :
- Khảo sát nghiên cứu tài liệu và thực tiễn việc dạy học thể loại
Blues cho HS trung cấp chuyên ngành đàn phím điện tử tại trường trung
cấp VHNT và DL Hải Phòng.
- Phân tích, đánh giá kết quả nghiên cứu để đề xuất các giải pháp dạy
học thể loại Blues cho HS trung cấp chuyên ngành đàn phím điện tử tại
trường trung cấp VHNT và DL Hải Phòng.
- Phương pháp thực nghiệm sư phạm để đánh giá kết quả của các
giải pháp đưa ra trong luận văn.
6. Những đóng góp của luận văn
- Đề tài bổ sung vào thành quả nghiên cứu về thể loại Blues trong
giảng dạy nghệ thuật âm nhạc cho HS độ tuổi thiếu niên.
- Góp phần bổ sung nội dung chương trình đào tạo, nâng cao chất
lượng dạy và học đàn phóm điện tử cho các HS trung cấp năng khiếu.
- Làm tư liệu tham khảo trong công tác nghiên cứu khoa học và ứng
dụng thực tiễn về việc đưa các thể loại âm nhạc đại chúng vào giảng dạy
cho trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng, đào tạo
nghệ thuật chuyên nghiệp của địa phương.
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7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, luận văn
có 2 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực trạng dạy học đàn phím điện tử tại
trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng
Chương 2: Biện pháp dạy học nhạc Blues trên đàn phím điện tử
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC ĐÀN PHÍM ĐIỆN
TỬ TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
VÀ DU LỊCH HẢI PHÒNG
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Đàn phím điện tử (Electronic Keyboard)
Đàn phím điện tử là loại nhạc cụ dùng nguồn điện hoặc pin để hoạt
động dựa trên công nghệ mới. Đây là một thành tựu của khoa học thế kỷ
XX. Hình thức đàn phím điện tử nhỏ gọn nhưng rất hiệu quả trong việc
diễn tấu nhạc cụ, đệm hát hay sáng tác âm nhạc nhờ có bộ đệm tự động với
sự đa dạng các thể loại nhạc có sẵn (có thể cài thêm các thể loại nhạc khác
khi sử dụng các dòng đàn đời cao) và mô phỏng được hàng trăm ngàn âm
sắc của các nhạc cụ ở khắp các châu lục.
ĐPĐT được du nhập vào Việt Nam theo chân những người nước đến
Việt Nam để sinh sống và làm việc, đó là kết quả của quá trình giao thoa
nền văn hóa. ĐPĐT xuất hiện đầu tiên tại Sài Gòn, sau năm 1975 bắt đầu
được đưa ra miền Bắc, phát triển tại Hà Nội và lan ra các tỉnh thành khác.
Có rất nhiều loại ĐPĐT, bao gồm: Didital piano (đàn piano điện);
Arranger Keyboard (đàn organ); Synthesizer Keyboard (đàn organ biểu
diễn chuyên nghiệp); Controller Keyboard (đàn phím điện tử dùng trong
phòng thu); Đàn organ nhà thờ. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và
Du lịch Hải Phòng dạy loại Arranger Keyboard, hay còn gọi là organ.
Trên tạp chí Thông tin Khoa học (Trường Đại học Sư phạm Nghệ
thuật Trung ương), tác giả Trịnh Hoài Thu đã nói đến nhạc cụ điện tử và
vai trò của nó với nhạc Rock qua bài viết Giới thiệu về cây đàn Organ điện
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tử: “Trong những năm 30 của thế kỷ XX, khi trào lưu biểu diễn nhạc cụ
thịnh hành thì Organ điện tử là nhạc cụ rất được chú ý. Cùng với các loại
nhạc cụ điện tử khác, Organ điện tử là hồn sống của thể loại nhạc Rock
(một thể loại ra đời trong những năm 50 của thế kỷ XX)” [27].
1.1.2. Dạy học và phương pháp dạy học
1.1.2.1. Dạy học
Theo Từ điển tiếng Việt, dạy học là quá trình “thu nhận kiến thức,
luyện tập kỹ năng do người khác truyền lại” [24, 437]. Dạy và học là hai
hoạt động, “dạy” là quá trình hoạt động của giáo viên và “học” sẽ được học
sinh lĩnh hội để thực hiện các mục đích dạy học. Rõ ràng, “Dạy là truyền
lại tri thức hoặc kỹ năng một cách ít nhiều có hệ thống có phương pháp”.
Như vậy, dạy học là quá trình không thể tách rời nhau mà phải có
sự gắn kết giữa hoạt động của người dạy và người học. Trong nhà trường,
nhiệm vụ dạy học không chỉ nhằm hướng tới cung cấp, trang bị những kiến
thức nhất định mà còn góp phần hình thành nhân cách con người nhằm nâng
cao trình độ văn hóa và phẩm chất đạo đức, theo chương trình nhất định.
Các hoạt động dạy học ngày nay được diễn ra dưới nhiều hình thức
và biện pháp khác nhau. Trong âm nhạc, các lớp chuyên ngành piano,
guitar, thanh nhạc... thường được dạy dưới hình thức một thày một trò; và với
các môn lý thuyết thường áp dụng dạy lớp tập thể. Với sự phát triển công nghệ
tiên tiến hiện nay, ngoài không gian dạy tại lớp học trên giảng đường, nhiều cơ
sở đào tạo đã áp dụng phương thức dạy học thông qua trực tuyến...
Theo tác giả Hồ Ngọc Đại, kỹ năng dạy học là một quá trình, bao gồm:
Toàn bộ các thao tác có tổ chức và có định hướng giúp người học
từng bước có năng lực tư duy và năng lực hành động với mục
đích chiếm lĩnh các giá trị tinh thần, các hiểu biết, các kỹ năng,
các giá trị văn hóa mà nhân loại đã đạt được để trên cơ sở đó có
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khả năng giải quyết được các bài toán thực tế đặt ra trong toàn bộ
cuộc sống của mỗi người học [5, 239].
Qua các khái niệm trên, chúng tôi nhận thấy, hoạt động dạy học
được diễn ra đồng thời giữa người dạy và người học với mục đích nhằm
hướng tới cung cấp những tri thức, đáp ứng nhu cầu học tập nói chung.
Đó là quan điểm phù hợp với nhận thức của chúng tôi để thực hiện luận
văn này.
1.1.2.2. Phương pháp dạy học
Trong Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên có định nghĩa dạy
học là “truyền lại tri thức hoặc kỹ năng một cách ít nhiều có hệ thống, có
phương pháp” [24, 236] và theo tác giả Hoàng Long - Hoàng Lân trong
Phương pháp dạy học âm nhạc, phương pháp dạy học là “Cách thức đạt tới
mục đích, mục tiêu giải quyết một công việc, học tập tìm hiểu một vấn đề’’
[15, 45]. Theo đó, muốn đạt hiệu quả cao trong dạy học, người dạy cần
nghiên cứu, áp dụng những phương pháp phù hợp với từng đối tượng,
nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức, hình thành thế giới quan và phát
triển năng lực. Đây là cách thức làm việc của giáo viên và học sinh nhằm
“hệ thống các cách sử dụng để tiến hành một hoạt động nào đó” [24, 766 ].
Khái niệm phương pháp dạy học này chỉ cách thức hoạt động được
tổ chức giữa người dạy và người học, “là con đường chính yếu, cách thức
làm việc phối hợp, thống nhất của thày và trò, trong đó thày truyền đạt nội
dung trí dục để trên cơ sở đó và thông qua đó mà chỉ đạo sự học tập của
bản thân, để cuối cùng đạt tới mục đích dạy học” [25, 34] như tác giả
Nguyễn Ngọc Quang đã nhận định.
Các ý kiến về phương pháp dạy học đều nhằm hướng tới “cách thức
đạt tới mục đích, mục tiêu giải quyết một công việc, học tập tìm hiểu một
vấn đề” [15, 45] hoặc “tập hợp những hành động liên tiếp và thâm nhập
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vào nhau của thầy và trò dưới hướng dẫn của thầy, nhằm làm cho trò phát
triển được nhân cách và qua đó đạt được mục đích dạy học” [10, 9].
Theo các quan điểm trên, phương pháp dạy học là cách thức tổ chức
hoạt động nhận thức của học sinh về kiến thức nhất định. Phương pháp dạy
học được sử dụng linh hoạt, phù hợp với nội dung để đạt được hiệu quả cao
nhất trong dạy học.
Chúng tôi cho rằng, Âm nhạc là một trong những loại hình nghệ
thuật đặc thù nên trong dạy học, GV cần phải sử dụng các phương pháp
phù hợp với khả năng của từng HS, nhằm đảm bảo về kiến thức âm nhạc.
Phương pháp dạy học Âm nhạc được tiến hành dưới sự tổ chức, điều khiển
của người dạy, nhằm giúp người học thực hiện tốt nhiệm vụ học tập những
kiến thức và kỹ năng thực hành âm nhạc, phản ánh sự trao truyền kiến thức
của người dạy đến người học, qua việc tổ chức các hoạt động học tập.
1.2. Nhạc Jazz và Blues
1.2.1. Nhạc Jazz
Nhạc Jazz xuất hiện trên các đường phố, quán bar ở New Orleans
của nước Mỹ vào những năm đầu thế kỷ XX. Jazz được biết đến là sự kết
hợp của nhiều thể loại như Blues, Swing, Ragtime, Boogie,… Nó bắt
nguồn từ cộng đồng người Châu Phi ở Hoa Kỳ, là sự kết hợp giữa âm nhạc
Mỹ gốc Châu Âu và Mỹ gốc Phi.
Việc dùng từ này với ý nghĩa âm nhạc được xác định sớm nhất là
vào năm 1915 trong báo Chicago Daily- Tribune. “Số báo ngày 14 tháng
11, 1916 của tờ Time- Picayune có một bài viết về "những ban nhạc Jazz",
đây là lần đầu tiên từ Jazz được dùng trong ngữ cảnh âm nhạc tại New
Orleans” [61].
Để giải thích cụ thể, chi tiết của từ Jazz, loại nhạc phản ánh tâm tư
tình cảm của cộng đồng người Mỹ gốc Phi, khi nhìn lại quá trình hình
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thành, phát triển cho thấy nhạc Jazz gắn liền với cách biểu diễn, cảm nhận
âm nhạc có cội nguồn từ các bài hát của những dân gốc gác từ châu Phi bị
bắt sang Mỹ làm nô lệ, lao động. Nghĩa của từ Jazz phản ánh tệ nạn phân
biệt chủng tộc diễn ra sâu sắc trong lòng xã hội Mỹ. Nhưng, nhạc Jazz
không mất đi, mà ngày càng phát triển, mở rộng tầm ảnh hưởng ra khắp thế
giới suốt thế kỷ X.
Jazz là loại nhạc phản ánh tâm tư tình cảm của cộng đồng người Mỹ
gốc Phi, khi nhìn lại quá trình hình thành, phát triển cho thấy nhạc Jazz gắn
liền với cách cảm nhận âm nhạc có nguồn gốc từ các bài hát của người dân
gốc Phi bị bắt sang Mỹ làm nô lệ, lao động.
Thập niên 1950 chứng kiến sự nổi lên của free jazz, khi nhạc công
chơi nhạc mà không cần beat hay cấu trúc nào, và hard bop, mang theo ảnh
hưởng từ Rhythm and Blues, nhạc Phúc âm và Blues, đặc biệt ở cách chơi
piano và saxophone. Toàn cầu hóa là một tiến trình tự nhiên đã diễn ra một
cách nổi bật từ mấy trăm năm nay, tuy nhiên, phải đến thế kỉ XX, toàn cầu
hóa mới bắt đầu trở thành một vấn đề thời sự nóng bỏng bởi sự gia tốc khủng
khiếp của nó nhờ sự hỗ trợ của những phương tiện kĩ thuật hiện đại. Điều này
cũng đúng với Jazz. Theo nhiều nhà nghiên cứu về Jazz thì tiến bộ kĩ thuật
đóng vai trò quan trọng trong quá trình biến Jazz trở thành một thể loại có tính
toàn cầu.

Jazz có sự biến đổi tự do về điểm nhấn, có thể hiểu đó là sự đảo
phách, nghịch phách, giật, nhấn vào các phách nhẹ. Việc sử dụng tiết tấu
như vậy tạo nên nét riêng cho nhạc Jazz, không bị pha trộn vào các thể loại
khác. Trong mỗi trường phái Jazz đều có những dạng tiết tấu đặc thù.
Ở Việt Nam trong những năm gần đây, nhạc Jazz tạo được sức hút,
sức lôi cuốn mạnh trong những công chúng nghe nhạc và yêu âm nhạc, họ
đón nhận thể loại này và hết sức yêu mến nó, có lẽ một phần do đặc điểm
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của nhạc Jazz luôn tạo cho người chơi cũng như người thưởng thức nó có
cảm giác thoải mái, tự do, nhưng vẫn có gì đó rất tư duy và sáng tạo.
Jazz lan ra khắp thế giới và ngày càng nảy sinh ra nhiều phong cách
riêng biệt. Mỗi vùng, miền, quốc gia có một cách ứng tác thể loại này. Tiêu
biểu có thể kể đến Cool Jazz với dòng giai điệu dài, bình tĩnh, mượt mà
hơn; Free jazz là khi nhạc công chơi không cần beat hay cấu trúc nhất định;
Hard bop ảnh hưởng từ Rhythm và Blues, nhạc Phúc âm; Blues rất đặc biệt
ở cách chơi piano và saxophone;…
Jazz xuất hiện ngày càng nhiều các phong cách khác nhau và tính
ngẫu hứng, sáng tạo trong Jazz là rất cao. Ở âm nhạc Cổ điển nghệ sĩ biểu
diễn luôn phải tuân theo các quy tắc được xác lập bởi người nhạc sĩ, nhưng
khi chơi nhạc Jazz thì người nghệ sĩ lại cần sáng tạo để thể hiện được tính
ngẫu hứng trong Jazz và thể hiện được cả cá tính âm nhạc của mình thông
qua trình diễn tác phẩm.
Nhạc sĩ Jelly Roll viết: “Nhạc Jazz thuộc về một phong cách thể
hiện chứ không thuộc về sáng tác” [54]. Người nhạc công khi chơi Jazz
không chỉ còn là một người chơi đàn đơn thuần mà trở thành nghệ sĩ ứng
tấu ngẫu nhiên. Như ở các dàn nhạc Jazz lớn, ngay cả khi có phần đệm
được hòa âm phối khí thì những nhạc cụ solo khi độc tấu vẫn được tự do
trong cách diễn tấu.
Bằng tính ngẫu hứng của những nghệ sĩ biểu diễn, nhạc Jazz trở
thành trào lưu âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân với nhiều lối diễn tả khác
nhau, các buổi biểu diễn nhạc Jazz là sự tìm tòi không ngừng nghỉ về
đường nét, cấu trúc giai điệu trên nền hòa âm cố định. Từ sáng tạo tại chỗ
trong quá trình biểu diễn, nhạc Jazz đề cao kỹ thuật, khả năng sáng tác âm
nhạc đầy ngẫu hứng, bất ngờ được nghệ sĩ biểu diễn bằng cảm xúc.
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1.2.2. Nhạc Blues
1.2.2.1. Nguồn gốc
Cũng như Jazz, nhạc Blues cũng có nguồn gốc từ những bài hát dân
ca, “phát triển từ dòng nhạc dân gian của những nô lệ da đen ở các tiểu
bang miền nam nước Mỹ. Những ca khúc Blues rất giàu cảm xúc, thường
mang đề tài u buồn với giai điệu đơn giản, thường chỉ dựa trên ba hợp âm.
Trong suốt thê kỷ XX, nhạc Blues trở thành một nguồn tác động mạnh mẽ
đến sự phát triển dòng âm nhạc phổ thông nhất” [62].
Âm nhạc của những người da đen là cái nôi của nhiều dòng nhạc sau
này, nó mang ý nghĩa góp phần làm mờ ranh giới về lãnh thổ và màu da,
làm dày thêm lịch sử âm nhạc, văn hóa ở ngay tại nơi mà nó xuất hiện và
cả trên toàn thế giới. Âm nhạc của họ vừa da diết, đầy năng lượng, vừa đơn
giản nhưng cũng rất phong phú. Có khi là trữ tình, thi vị, nhưng cũng có
khi cũng là sự châm biếm, hài hước. Blues là sự phản chiếu tâm tư, tính
cách, quan điểm của người da đen trong thế kỷ trước. Khi những người Mỹ
- Phi học chơi các nhạc cụ Châu Âu, đàn guitar trở nên phổ biến. Qua tiếng
guitar họ thấy được tiếng lòng của chính mình được cất lên và đi theo đó là
sự nổi lên, phát triển của phong cách Blues.
Sự xuất hiện của Blues như là hệ quả của hiện tượng giải phóng
người da đen khỏi chế độ nô lệ, bởi nó không chỉ là sản phẩm đặc
trưng của sự kết hợp chặt chẽ hết sức tự nhiên giữa âm nhạc và
thi ca của nghệ thuật dân gian người Mĩ da đen mà hơn thế, Blues
đóng vai trò như một sản phẩm văn hóa đầu tiên của cộng đồng
này xuất hiện trong đời sống xã hội, góp một phần làm phong phú
thêm nền văn hóa đương đại [34, 73].
Ban đầu nội dung các bản Blues thường thể đề cập đến cuộc sống,
lao động của những người nông nô cũng như các vấn đề xã hội xung quanh,
nhưng thường không đề cập tới vấn đề cá nhân. Bởi vậy khi nhắc tới Blues,
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người ta liên tưởng tới không khí u buồn mất mát… “Tuy vậy, sau khi chế
độ nô lệ được bãi bỏ, các khúc hát Blues có chút thay đổi về tính cách và đề
cập đến các vấn đề cá nhân đậm nét hơn” [34, 73].
Giai điệu Blues rất giàu cảm xúc nhưng đơn giản, thời gian đầu
thường chỉ dựa trên ba hợp âm, sau đó mới phát triển, xuất hiện thêm
những hợp âm khác trong vòng hòa thanh. Christopher Meeder cho rằng:
“Blues là một hình thức âm nhạc, khởi đầu dành cho hát… sau này trở
thành những tác phẩm khí nhạc” [51].
Blues trải qua nhiều giai đoạn phong cách khác nhau. Khởi nguồn, từ
khoảng giữa thế kỉ XIX xuất hiện các ca khúc với nhiều nét đặc thù như
một bộ phận của âm nhạc dân gian Mĩ-Phi gọi là “Folk Blues” (còn có tên
Country Blues hoặc archaischer Blues) trước tiên là ở miền Nam nước Mĩ,
từ đó lan rộng ra vùng Mississipi và vùng trung Tây. Folk Blues lúc đầu là
truyền miệng không được ghi chép, thậm chí không có hình thức rõ ràng
với kiểu cấu tạo câu cú dài ngắn khác nhau cũng như khuôn nhịp không cân
đối hoặc luôn thay đổi khuôn nhịp. Sau đó, “các bản Folk Blues còn được
trình diễn với phần đệm, thường là ngẫu hứng, với đàn banjo, guitar 12
dây, kèn harmonica. [34, 74].
“Folk Blues hiện đại” vẫn giữ nguyên các đặc tính trên, tức là về kết
cấu cũng không cân đối và có thể biến đổi tùy theo lời ca. Nhưng do không
gian trình diễn thay đổi, không gian công cộng thành phố lớn, phòng trình
diễn quy mô… mà âm lượng cũng được chú trọng hơn. Đáng chú ý của
“Folk Blues hiện đại” là hiện tượng “thu nhận các nhạc cụ đệm từ nhạc
Jazz: piano, guitar điện, bass, gõ… đồng thời tiếp thu ảnh hưởng các nhân
tố từ Jazz như Zwing, Soul jazz” [34, 74].
1.2.2.1. Những phong cách nổi bật của nhạc Blues
Nhạc cụ sử dụng trong nhạc Blues tùy thuộc vào từng giai đoạn và
từng phong cách thuộc thể loại này.
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Trước khi được ghi nhận giá trị, thời kỳ đầu, nhạc Blues từng bị
khinh rẻ, xem như thể loại âm nhạc hạ đẳng, bị kỳ thị vì màu da. Thật
không khó để tìm kiếm hình ảnh những người nhạc công da đen da đen
khắc khổ ngồi bên một góc đường nào đó trong thành phố New Oleans với
cây đàn guitar và chiếc kèn harmonica mà cất lên giọng ca buồn đến não
lòng. Nhưng bất ngờ là cũng đã có những thời điểm Blues được tôn sùng cả
ở Anh và Mỹ với “những tên tuổi lẫy lừng như “Thượng đế” Eric Clapton
hay “Chúa tể guitar” Jimmy Page” [64].
Nhạc Blues ra đời từ tầng lớp thấp kém trong xã hội, vốn kiến thức
về âm nhạc của họ rất ít ỏi và nhạc cụ mà họ sử dụng cũng vô cùng đơn
giản. Một loại nhạc cụ đặc biệt có thể truyền tải tương đối trọn vẹn thông
điệp của thể loại Blues chính là giọng hát của con người (thanh nhạc), đi
kèm để tạo hòa âm, làm nổi bật giọng hát và tăng cảm xúc cho người nghe
là một số các nhạc cụ tiêu biểu như guitar, piano, saxophone, trống,…
Dòng Blues đồng quê (country blues) rất gần với Blues truyền thống,
nhạc cụ chính được sử dụng là chiếc guitar. Đó là loại nhạc cụ rất gần gũi
với người dân lao động. “Vào năm 1903, trong lúc chờ tàu hỏa ở
Mississppi, nhạc sĩ W.C. Handy chợt thấy một người vừa hát vừa dùng lưỡi
dao lướt trên cây đàn đàn guitar” [61]. Âm thanh được tạo ra bởi lưỡi dao
ấy cho đến sau này được người ta gọi là tiếng “guitar vuốt”. Handy đã lấy
cảm hứng từ đó để viết ra một số bài dân ca điệu Blues đầu tiên.
Tiêu biểu của dòng Blues đồng quê không thể không nhắc tới Delta
Blues. “Cha đẻ của Delta blues - Charles Patton (1981 - 1934) xuất thân từ
vùng đất vô củng nghèo đói ở châu thổ sông Mississippi [44]. Ông có thói
quen chơi guitar vuốt ầm ĩ trong tư thế kỳ lạ và hát bằng giọng khàn khàn
về thời cơ cực. Mc Kinley Morganfield (1915 - 1983) đã dùng bộ tăng âm
cho đàn guitar của mình để chơi dòng nhạc Delta tạo sự ấn tượng. Robert
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Jonhson - nổi tiếng với tác phẩm I believe I’ll Dust my Broom. Johnson trở
thành huyền thoại nhờ một số bản hit như Love in vain, là một bản nhạc
tuyệt vời với giai điệu buồn man mác cho những người yêu thích Blues.
Khi phát triển đến Memphis bang Tennessee, Hoa Kỳ, Blues lập tức
thu nạp các nhạc cụ đặc trưng của Country như violin hay mandolin để tạo
ra một phong cách Memphis blues hoàn toàn mới, mang hơi hướng nhạc
đồng quê. Đến sau này, thành phố Memphis còn được gọi với biệt danh là
“Blues City”. Phong cách này có cái hay, có nét độc đáo riêng, đó là có khi
những người nghệ sĩ trình diễn trong một ban nhạc, họ dùng các nhạc cụ tự
làm từ các vật dụng như kèn kazoo, chậu làm trống bass, chai lọ, cùng các
nhạc cụ rẻ như đàn banjo, guitar và harmonica. Phong cách này cũng đóng
vai trò lớn trong sự nghiệp âm nhạc của “Ông hoàng nhạc Blues” - Rilay B
King (nghệ danh: B B King) (1925 - 2015), là “nghệ sĩ guitar, ca sĩ và nhạc
sĩ nhạc blues người Mỹ. King được công nhận rộng rãi là một trong những
nghệ sĩ nhạc Blues có ảnh hưởng nhất với biệt danh “Ông hoàng nhạc
blues” [54]. Theo Edward M. Komara, Rilay B King “đã mang tới phong
cách chơi guitar đầy tinh vi kết hợp giữa việc chơi solo miết dây và cách
tạo rung huyền ảo, từ đó ảnh hưởng tới tất cả các nghệ sĩ guitar nhạc Blues
kế cận” [54].
Đầu những năm 1900, phong cách Texas Blues xuất hiện từ những
người Mỹ gốc Phi làm việc trong các mỏ dầu, trại chăn nuôi. Nét ngẫu
hứng của trong hòa âm và giai điệu của Jefferson đã gây ảnh hưởng đến các
nghệ sĩ biểu diện sau này. Cuối những năm 1960 đầu những năm 1970,
Blues điện tử bắt đầu phát triển ở Texas, chịu ảnh hưởng của nhạc coutry
và rock blues. Phong cách này sử dụng chủ yếu là các nhạc cụ đàn phím
điện tử và tạo điểm nhấn ở những đoạn guitar solo. Nghệ sĩ nổi bật vào thời
này là anh em Johnny và Edgar Winter, họ đã kết hợp rất thành công phong
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cách truyền thống rock miền nam. “Có thể nói, nếu không có Blues,
chắc chắn sẽ không có Rock’n’Roll - thể loại âm nhạc tiêu biểu của thế
kỷ XX” [64].
Bên cạnh dòng chảy của Country, không thể không nhắc đến sự phát
triển của City Blues (Blues thành thị), là kết quả của những cuộc đại di cư,
gồm nhiều phong cách nhỏ. Vào những năm 1950, Blues thành thị xuất
hiện ở Chicago từ những nhạc công không chuyên da đen chơi trên đường
phố hoặc trong một số sự kiện trong cộng đồng người da đen. Chicago
blues ảnh hưởng nặng nề bởi những nghệ sĩ Blues ở Mississippi - những
người đã đến Chicago vào đầu những năm 1940. Khu chợ trời trên phố
Maxwell - một trong số những khu chợ trời lớn nhất ở Chicago chính là nơi
ươm mầm cho thể loại nhạc này. Đó là nơi cho các nhạc công biểu diễn và
học hỏi lẫn nhau. Từ âm nhạc trên các con phố, trong các bữa tiệc, dần dần
những người chơi và nghe Chicago blues tìm đến những câu lạc bộ để chia
sẻ niềm yêu thích với thể loại nhạc này. Bruce Iglauer - người sáng lập ra
Alligator Records cho biết: “Chicago blues is the music of the industrial
city, and has an industrial sense about it” (Tạm dịch: Chicago blues là âm
nhạc của thành phố công nghiệp và có ý thức về công nghiệp. Trong phong
cách này, người nghệ sĩ thường sử dụng những loại nhạc cụ như trống
(drum kit), piano, contrabass, saxophone chơi cùng hai nhạc cụ chủ đạo là
guitar điện và harmonica, với harmonica chơi qua một PA hoặc bộ khuếch
đại âm thanh. Giai điệu ngọt ngào của thể loại này đã nhanh chóng lan tỏa
tại nơi đô thị phồn hoa, phát triển mạnh hơn tất cả các thể loại Blues trước
đây. Nghệ sĩ nổi tiếng ở thể loại này phải kể đến Muddy Waters. Năm 1947
ông “đã thu âm ca khúc đầu tiên thuộc thể loại Chicago blues” [48].
Blues rock là sự kết hợp giữa các yếu tố của nhạc Blues và Rock. Nó
bắt đầu được biết đến nhờ các nhạc công Rock ở Anh và Hoa Kỳ biểu diễn
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các bài hát Blues của Mỹ. Họ tạo ra các bản nhạc Blues điện tử theo phong
cách Chicago với giai điệu nhanh hơn và âm thanh mạnh hơn, thường thấy
ở rock. Những người da trắng tạo cho Electric blues (nhạc blues có sử dụng
nhạc cụ điện tử) một dáng vẻ mới với hình ảnh bóng bẩy cùng những cây
đàn guitar với âm thanh lớn. Điều đó đã khiến Blues rock tiếp cận được với
lớp khán tính giả người da trắng.
Âm thanh chính để tạo ra Blues rock là tiếng guitar điện, guitar bass
và bộ trống. Các ban nhạc cũng thường xuyên dùng đến harmonica hay đàn
harp. Guitar điện thường được khuếch đại âm thanh qua bộ khuếch đại đàn
hồi bằng ống hoặc sử dụng hiệu ứng Overdriven. Hai guitar được dùng
trong Blues rock: một cây giữ vai trò giữ nhịp và đi hòa âm, cây còn lại
chơi giai điệu chính và đảm nhiệm phần solo. Đôi khi những nhạc cụ đàn
phím cũng được sử dụng như đàn piano, Hammond organ,…
Với việc phụ trách sắp xếp các tour diễn ở nước ngoài đầu tiên cho
các nghệ sĩ lớn nhạc Blues ở Mỹ, chính Alexis Korner cùng Chris Barber
và Cyril Davies là những người có công rất lớn trong việc giới thiệu dòng
nhạc Blues đến Vương quốc Anh. Quan trọng hơn, ông đóng vai trò là
người cố vấn cho những nhạc sĩ trẻ hơn với mục đích làm một cuộc xâm
nhập xứ sở “sương mù” bằng nhạc Blues.
Rất nổi bật ở thể loại này là ban nhạc rock Rolling Stones đã có công
trong việc khuấy động lại dòng nhạc Blues bằng cách chọn thể loại nhạc
này để thể hiện trong thời gian đầu biểu diễn với giọng ca chính Mick
Jagger. Với những nhóm nhạc Anh quốc khác như Yardbirds và Animals,
Rolling Stones đã mang tới cho thể loại truyền thống này hương vị mới. Họ
không làm mất đi những nét đặc trưng của Blues mà đã nhanh chóng biến
Blues 12 quãng nhạc thành rất nhiều thể loại mới như R&B, Soul và thể
loại Blues mang trong mình phong cách Rock. Mặc dù sau đó Blues rock
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trở nên mờ nhạt và có khuynh hướng ngả sang loại nhạc Boogie - nhạc
Blues chơi trên đàn piano với tiết tấu mạnh, nhưng ở Anh, các ca sĩ và
nhóm nhạc như Savoy Brown, Climax Blues Band, Rory Gallagher,
Chicken Shark,… đều đã làm nên những thành công đáng kể ở thể loại
nhạc này. Trong khi đó ở Mỹ, Blues rock là thể loại nhạc chủ đạo trong các
bản ghi âm của nhóm Allman Brothers và Johnny Winter trong thời gian
đầu thập niên 70, cũng gặt hái được nhiều thành tựu.
Soul blues, nghĩa là “âm nhạc của tâm hồn” [55], có sự kết hợp của
R&B (Rhythm and Blues), nhạc thánh ca Gospel và phong cách blues
truyền thống. Đây là “thể loại âm nhạc có chiều sâu, khá phổ biến, được bắt
nguồn từ Mỹ vào khoảng những năm 1950, đầu những năm 1960” [60].
Nhạc Soul trở thành một thể loại nhạc phổ biến trong các buổi khiêu vũ,
thưởng thức âm nhạc tại các tiểu bang ở Mỹ, sau đó trở thành thể loại nhạc
nổi tiếng thế giới, ảnh hưởng đến rock và các thể loại có nguồn gốc từ
Châu Phi.
Trong thập niên 1940 và 1950, khi các ca sĩ bắt đầu sử dụng kỹ thuật
từ nhạc phúc âm và Soul jazz trong nhạc phổ biến người Mỹ gốc Phi trong
những năm 1960, nhạc soul đã dần dần hoạt động như một thuật ngữ bảo
trợ cho nhạc phổ biến người Mỹ gốc Phi vào thời đó [53]. Đi cùng với
phong cách này ta phải kể đến các nhạc cụ như guitar điện, guitar bass,
Hammond organ, trống, piano, horn section, keyboards, clavinet, đặc biệt
là thanh nhạc.
Những nhánh chính của nhạc Soul gồm phong cách nhạc Detroit - có
tiết tấu chịu ảnh hưởng bởi nhạc Gospel (nhạc Phúc âm); nhạc Deepsoul và
Southern soul, đây là thể loại soul mạnh mẽ và chuyển động hơn, kết hợp
với R&B với âm thanh từ nhạc Phúc âm miền nam nước Mỹ; Memphis
soul - một phong cách mờ ảo, ngột ngạt hơn. Bên cạnh đó ta còn biết đến
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những nhánh khác như Chicago soul - chịu ảnh hưởng nhẹ từ nhạc Gospel,
Philadelphia soul - mang âm hưởng nhạc giao hưởng và lấy cảm hứng từ nhạc
doo-wop; Blues-eyed soul được trình diễn bởi những người da trắng;
Psychedelic soul là sự pha trộn giữa psychedelic rock và nhạc soul; Northern
soul được chơi bởi các DJ ở các câu lạc bộ đêm miền bắc nước Anh;…
Cho đến nay Blues không chỉ là những tác phẩm gồm thanh nhạc và
khí nhạc nữa mà có thể nói đã chuyển hẳn sang khí nhạc. Các bản nhạc
Blues dành cho piano ra đời, như bài The Pearls, Dead Man Blues của Jelly
Roll Morton, Lady Sings The Blues của Herbert Nichols,…
1.2.2.2. Đặc điểm âm nhạc
Gam Blues
Trong nhạc Blues, vị trí các bậc âm được hình thành và cấu tạo như
sau: I - bIII - IV - bV - V - bVII. Ví dụ F Blues có các nốt: F, Ab, Bb, B, C,
Eb, F; tương tự như G Blues những bậc âm là G, Bb, C , Db, D, F , G và
Bb Blues sẽ là: Bb, Db, Eb, E, F, Ab, Bb.
Ví dụ 1:

Với cấu tạo như vậy, ta thấy gam Blues có sự tương đồng với điệu
Nam trong âm nhạc cổ truyền Việt Nam như sau.
Ví dụ 2:
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Ví dụ so sánh trên cho thấy, gam Blues tương đồng với điệu Nam ở
các bậc I, bIII, IV, V, bVI, chỉ khác là gam Blues có bậc V giáng. Và các
nghệ sĩ chơi nhạc Jazz gọi đây là nốt Blues.
Với cách sắp xếp vị trí liên tiếp trên các bậc như vậy, gam Blues đã
tạo nên cấu tạo các âm có những nét riêng biệt và khi sử dụng gam Blues
chơi theo phong cách ngẫu hứng nhạc Jazz, người nghe có thể nhận ra tính
chất âm nhạc riêng của dòng nhạc này.
Trong các gam Blues, được sử dụng nhiều nhiết là F Blues, sau đó là
C Blues và G Blues. Thang âm Blues thường rất hay sử dụng trên các hợp
âm Blues, kéo dài 12 nhịp.
Ví dụ 3:
F BLUES SCALR WORKOUT
(Trích)
Richard Tim

Hòa thanh
Như đã trình bày, nhạc Blues có nguồn gốc từ những bài hát của
người da đen nước Mỹ. Khi chơi nhạc Blues, họ đã cố định phần nền theo
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vòng công năng hòa âm có 3 hợp âm chính, đó là các hợp âm 7 ở bậc I-IVV. Về mạch chuyển động hòa âm, trong khi hai câu đầu giới hạn ở chuyển
biến cách (I-IV-I), thì 4 nhịp câu cuối xuất hiện chính cách (V-I, hoặc VIV-I). Ví dụ, trên giọng F Blues gồm có 3 hợp âm chính: F7, Bb7, C7, vòng
hòa âm Blues sẽ được chơi trong 12 ô nhịp: F7/Bb7/F7/--/Bb7/--/F7/-/C7/Bb7/F7/C7/
Ví dụ 4:
F BLUES SCALR WORKOUT
(Trích)
Tim Richard

Cấu tạo hợp âm 7 trên gam Blues như sau:
Ví dụ 5:
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Trong quá trình phát triển, trở thành một phong cách âm nhạc trong
nhạc Jazz, hợp âm Blues được mở rộng thêm âm 9.
Ví dụ 6:
NINTH BLUES
(Trích)
Tim Richard

Sự xuất hiện các hợp âm 9 đã tạo sự phong phú, màu sắc
đa dạng hơn trong các tác phẩm Blues Jazz. Các hợp âm này được sử dụng
rộng rãi trong nhiều tác phẩm cùng với sự ngẫu hứng gắn liền với lối
tiến hành theo công năng hòa âm Blues.
Tiết tấu, nhịp điệu
Âm hình tiết của Blues đề cao đảo phách, nghịch phách. Đây là âm
hình chủ đạo, làm nền cho giai điệu. Tuy nhiên, cách sử dụng tiết tấu của
Blues khác với nhạc cổ điển, không nhấn vào phách mạnh mà nhấn vào
phách nhẹ.

23

Ví dụ 7:

Tiết tấu của giai điệu Blues sống động trong các đảo phách và chuyển
dịch trọng âm trong mỗi tiết nhạc. Việc xử lí trên tạo nên sự xáo động phá
vỡ chất cân phương trong nhịp 4/4. Ngoài ra việc phân chia cân đối mỗi
phách cũng được làm sinh động thêm với âm hình giật chùm ba. Ngoài ra,
tiết tấu Blues không rõ ràng, chính xác về thời gian, mà tạo độ co giãn khá
tự do. Chẳng hạn, những mô hình nốt đơn được chơi như chùm ba thiếu nốt
như sau.
Ví dụ 8:

Các âm hình tiết tấu luôn được sử dụng để phát triển các câu nhạc
khác nhau. Đây là một trong những thủ pháp để người chơi nhạc Blues Jazz
ngẫu hứng, tạo nên tác phẩm mang những sắc thái riêng biệt. Chính yếu tố
tiết tấu Blues luôn tạo sự bất ngờ, bởi đặc điểm nhấn không tuân thủ theo
nhịp phách một cách chặt chẽ.
Nhạc Blues thường chơi ở tốc độ chậm, không nhanh, nhưng đầy
ngẫu hứng, tự do. Blues có hai kiểu nhịp điệu là: Boogiee và Funky. Nhịp
điệu Boogiee chơi ở tốc độ chậm hơn so với Funky. Khi chơi nhạc Blues
Jazz, người chơi phải nắm vững các âm hình tiết tấu và nhịp điệu Blues,
cùng với đó là sự thể hiện trên nền hòa thanh đặc trưng của thể loại này.
Người chơi nhạc thường theo tạo phong cách thể hiện trên cơ sở nhịp điệu
Blues để thể hiện tác phẩm bằng cảm xúc của mình.
Cấu trúc
Với Blues việc trình diễn được tiến hành giữa nhiều thành viên trên
nguyên tắc ngẫu hứng. Bởi vậy nhằm tránh sự “hỗn loạn về âm nhạc”,
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Blues dần hình thành một mô hình cấu trúc như bộ khung vững chắc về kết
cấu trúc cũng như hòa âm. Cơ sở hình thành mô hình này xuất phát từ cấu
tạo nội dung lời ca, thường là: hai câu đầu thường lặp lại cùng một chất
liệu, câu ba xây dựng trên một chất liệu mới. Lối cấu trúc đó, nếu quy ra
nhịp 4/4 kiểu âm nhạc cổ điển châu Âu sẽ là hình thức một đoạn 3 câu (12
nhịp):
x

-

x

-

y

(4 nhịp - 4 nhịp - 4 nhịp)
Với các bản Blues được sáng tác về sau này, kết cấu có phong phú
hơn, từ Blues 12 nhịp, bản nhạc được mở rộng với các phần: dạo giữa, điệp
khúc và có cả chuyển điệu.
Những đặc điểm nhạc Blues cho thấy vai trò quan trọng trong sự phát
triển nhạc Jazz, tạo nên phong cách Blues Jazz. Trong chương trình dạy
học đàn phím điện tử cho hệ trung cấp chuyên nghiệp, cần đa dạng hóa
chương trình dạy học chuyên ngành đặc thù này. Việc đưa nhạc Blues Jazz
vào chương trình dạy học sẽ bổ sung những kỹ năng chơi nhạc, đặc biệt là
được làm quen và rèn luyện một số vòng công năng mới, khác với hòa
thanh cổ điển. Đây là một trong những kỹ năng cần thiết giúp cho học sinh
được rèn luyện cách ngẫu hững đơn giản, đồng thời nâng cao cảm thụ và
khả năng nghe. Đây cũng là tiền đề giúp cho HS có nền vững chắc để tiến
tới học các phong cách nhạc Jazz khác.
1.3. Thực trạng dạy học lớp trung cấp đàn phím điện tử tại trường
Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng
1.3.1. Vài nét về Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải
Phòng và Khoa Âm nhạc - Múa
Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng (tiền
thân là trường Trung học Văn hóa nghệ thuật Hải Phòng) được thành lập
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ngày 01/11/1985 theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải
Phòng và được đổi tên, bổ sung chức năng, nhiệm vụ đào tạo ngày
21/12/2015. Trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch Hải Phòng, Sở Lao động Thương binh Xã hội; đồng thời chịu sự
quản lý nhà nước về hoạt động giáo dục, đào tạo của Sở Giáo dục và Đào
tạo Hải Phòng. Trường đặt trụ sở chính tại số 36 Hào Khê, Cát Bi, Hải An
và chi nhánh đào tạo số 2 tại số 41 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải
Phòng. Cơ sở 1 gồm các lớp trung cấp chính quy đào tạo các đối tượng từ
lớp 10, các lớp liên thông cao đẳng, đại học. Trường chia 5 khoa đào tạo:
Khoa Âm nhạc - Múa, Khoa Thanh nhạc, Khoa Nghiệp vụ Văn hóa và Văn
hóa Du lịch, Khoa Mỹ thuật và Sân Khấu, Khoa Sư phạm Âm nhạc - Mỹ
thuật. Ngoài ra, trường còn thành lập Trung tâm thực hành biểu diễn và
dịch vụ văn hóa nghệ thuật và du lịch, hỗ trợ rất đắc lực cho công tác tổ
chức thực hành biểu diễn của trường.
Với lịch sử hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, trường Trung cấp
Văn hóa nghệ thuật và Du lịch là nơi đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn học
sinh chuyên ngành Văn hóa - Nghệ thuật trong và ngoài thành phố với đội
ngũ giáo viên có năng lực chuyên ngành và trình độ sư phạm cao, yêu nghề
và nhiệt tình với học sinh. Lớp Năng khiếu nghệ thuật chính quy từ trước
đến nay vẫn là nơi cung cấp nguồn học sinh chất lượng cao cho Học viện
âm nhạc quốc gia Việt Nam và trường Đại học sư phạm nghệ thuật
Trung ương.
Về cơ sở vật chất, nhà trường có các thiết bị phục vụ cho việc dạy và
học được trang bị ngày càng hiện đại và thường xuyên được nâng cấp, bảo
dưỡng với hệ thống máy chiếu, dàn âm thanh, phòng biểu diễn,… Phòng
học nào cũng được trang bị đàn Piano và các thiết bị nghe nhìn hiện đại
nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.
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Khoa Âm nhạc - Múa bên cạnh những chức năng, nhiệm vụ như:
tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên
cứu khoa học thuộc ngành Âm nhạc - Múa theo sự chỉ đạo của Ban Giám
hiệu; chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm, đào tạo và bồi dưỡng
học sinh âm nhạc - múa có trình độ trung cấp; thực hiện chương trình, kế
hoạch giảng dạy trong phạm vi chuyên môn do khoa đảm nhận, chủ trì thực
hiện việc tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa
văn nghệ, tham dự các Hội diễn, thực tế sáng tác,... theo chỉ đạo của nhà
trường;… thì hàng năm khoa vẫn luôn duy trì ổn định và ngày một gia tăng
số lượng tuyển sinh các lớp đào tạo lĩnh vực nghệ thuật có cấp bằng hoặc
chứng chỉ cho người học.
Cơ sở 2 giống như mô hình một trung tâm nghệ thuật đào tạo
chuyên ngành Piano, Organ, Guitar, Violin, Hội họa và nhạc cụ dân tộc hệ
Năng khiếu chính quy và hệ Năng khiếu tạo nguồn dành cho trẻ từ 7 đến 14
tuổi, dưới sự quản lý của khoa Âm nhạc - Múa. Tuy nhiên để đáp ứng nhu
cầu xã hội ngày càng tăng, thời gian gần đây cơ sở đã mở rộng phạm vi đối
tượng tuyển sinh cho hệ Năng khiếu tạo nguồn là từ 5 tuổi trở lên.
1.3.2. Hệ Trung cấp chính quy và lớp học đàn phím điện tử
Hệ Trung cấp chính quy được tổ chức, thành lập từ năm 2001 tại cơ
sở 41 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng. Đây là một vị trí đắc
địa ngự tại chính giữa khu trung tâm thành phố, nơi rất đông dân cư và dân
trí rất cao. Nơi đây hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi nên nhanh chóng được
biết đến và ngày càng đông HS tham gia. Các lớp Trung cấp chính quy mở
ra với mong muốn ngày càng nhiều HS có cơ hội được tiếp xúc với âm
nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung sớm nhất.
HS tham gia lớp học đều rất yêu nghệ thuật, chịu khó học tập, tìm tòi
sáng tạo, đặc biệt là ở lớp ĐPĐT. Đây là một trong những lớp thu hút nhiều
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HS tham gia nhất và hoạt động của lớp cũng rất sôi nổi. Thi tuyển đầu vào
hệ trung cấp chuyên nghiệp đa số là HS mới học hết trung học phổ thông.
Sau 4 năm (4 cấp độ), mỗi năm là một cấp độ, các em sẽ thi tốt nghiệp và
có thể tiếp tục thi tuyển vào hệ cao đẳng của Nhà trường hoặc đại học ở các
trường chuyên nghiệp khác.
1.3.3. Nội dung chương trình và tài liệu dạy học
Hệ Trung cấp chuyên nghiệp được đào tạo trong 3 năm. Với thời
gian như vậy, các em được trang bị các môn kiến thức cơ bản âm nhạc và
như trình độ chơi đàn tương đối tốt. Khi tốt nghiệp học sinh sẽ nâng cao
khả năng chơi những bài kỹ thuật, cải thiện khả năng hòa tấu và đệm hát.
Chương trình học vẫn là những bài luyện ngón kỹ thuật nâng cao, âm nhạc
Phức điệu, Cổ điển, Lãng mạn,… đặc biệt biết cách sử dụng bộ đệm tiết tấu
tự động, áp dụng vào những tác phẩm nhạc Jazz, chơi ngẫu hứng trên nền
tiết tấu hoặc hòa thanh Blues Jazz,…
Khi trường được mở thêm mã ngành đào tạo Trung cấp chuyên
nghiệp, khai thác, đào tạo tài năng ở lứa tuổi vị thành niên thì chương trình
cũng buộc phải lên theo quy chuẩn của Bộ giáo dục quy định đối với hệ
Năng khiếu chính quy. Để theo học hệ Trung cấp chính quy, các em phải
tham gia dự thi 1-2 tác phẩm kỹ thuật tự chọn, lý thuyết âm nhạc cơ bản và
thẩm âm tiết tấu. Như vậy, trước khi thi các em phải có một quá trình tiếp
xúc với âm nhạc tương đối lâu để nắm vững lý thuyết cũng như chơi được
thuần thục tác phẩm kỹ thuật dự thi.
Chương trình dạy học cho đối tượng HS này như sau: Năm thứ nhất
sẽ luyện về đọc bản nhạc, về tư thế, ngón tay; các kỹ thuật ngón cơ bản,
làm quen với việc sử dụng các nút bấm tiếng Anh như Style, Voice,
Start/Stop, Intro/Ending, Main, Tempo… giúp ích cho việc cài đặt tiết tấu,
âm sắc, tốc độ một cách hợp lý. Về tác phẩm, ở cấp độ này chỉ yêu cầu các
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em thực hành chạy gam cổ điển từ 0 đến 2 dấu hóa, luyện tập những bài
Etude chạy ngón đơn giản, một số tác phẩm cổ điển nhằm rèn luyện về cao
độ, tiết tấu; các bài thực hành với bộ đệm tự động. Ở năm thứ hai, khi đã
nắm được lý thuyết và kỹ thuật cơ bản, các em được tập những tác phẩm
phức tạp hơn, yêu cầu kỹ thuật và sắc thái cao hơn năm thứ nhất, chủ yếu
vẫn là chạy gam (tăng số lượng dấu hóa), etude, các tiểu phẩm cổ điển và
những tác phẩm organ sử dụng tiết tấu có sẵn. Năm thứ ba, nội dung dạy
học chủ yếu vẫn là những kỹ thuật luyện gam và Etude nhưng yêu cầu về
tiếng đàn cao hơn. Các tác phẩm sonatine, rondo, sonata, những bài phức
điệu đơn giản hay chủ đề một số bản valse, nocturne,... của thời kỳ lãng
mạn đã được biên soạn lại được đưa vào để làm phong phú thêm chương
trình học, mở rộng thêm kho bài nhiều thể loại, thêm lựa chọn, phù hợp cho
từng đối tượng học. Năm thứ tư, các em cần luyện tập thêm về chạy gam,
tập thuần thục các tác phẩm ở một số thể loại như đã được học ở năm thứ
ba, tiếng đàn gọn hơn, ngón tay cần linh hoạt, sắc thái rõ hơn. Những tác
phẩm sử dụng phần đệm tự động yêu cầu kỹ thuật phức tạp hơn, tăng thao
tác chuyển tiếng, dồn trống tạo sự sinh động cho bản nhạc thể hiện; đặc biệt
chú trọng rèn luyện bản lĩnh sân khấu, sự tự tin khi biểu diễn tác phẩm
trước đông người.
Tài liệu của trường rất đa dạng về thể loại, chủ yếu tham khảo và áp
dụng của kho tài liệu Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, được phân loại
rõ theo trình độ và được sắp xếp một cách khoa học, vì thế rất dễ dàng khi
lựa chọn tài liệu dạy học ở bất kỳ hệ nào, trình độ nào. Tuy nhiên, với nhạc
Blues, do chưa có sự quan tâm và đề xuất của Khoa nên còn hạn chế. Đây
là một trong những mặt còn tồn tại, cần được điều chỉnh, bổ sung, hoàn
thiện hơn về mặt tài liệu dạy học cho ngành đàn phím điện tử.
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1.3.4. Khả năng học đàn phím điện tử và học nhạc Blues của học sinh
1.3.4.1. Đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi
Tâm sinh lý ở mỗi lứa tuổi đều có sự khác biệt, đặc biệt ở lứa tuổi vị
thành niên khi tham gia học tập thường rất dễ xao nhãng, dễ chán nản bởi
tâm sinh lý ở lứa tuổi này diễn ra rất phức tạp, các em chịu ảnh hưởng, tác
động rất nhiều từ môi trường xã hội bên ngoài. Vì vậy, để góp phần cho
việc đào tạo có chất lượng thì người dạy cũng cần nắm rõ đặc điểm tâm
sinh lý của các em ở những giai đoạn này.
Tuổi vị thành niên được xác định là từ 14 đến 18 tuổi. Đây là độ tuổi
được gán với những cụm từ như “tuổi bất trị”, “khủng hoảng tuổi vị thành
niên”. Lứa tuổi này có nhiều sự thay đổi về tâm sinh lý, ảnh hưởng sâu sắc
đến sụ hình thành nhân cách. “Một hiện tượng rất thường gặp là học sinh
cấp III bắt chước thầy cô giáo mà họ yêu quý hay một người mẫu lý tưởng
nào đó mà họ chọn cho mình, từ cách ăn mặc, cử chỉ, dáng đi. Trong giai
đoạn phát triển tiếp theo các đặc điểm nhân cách như ý chí, tình cảm, trí
tuệ, năng lực, mục đích sống... ngày càng có ý nghĩa, tạo nên một hình ảnh
"cái tôi” có chiều sâu, có hệ thống, chính xác và sống động hơn”. Vì vậy,
khi dạy HS ở lứa tuổi vị thành niên, tránh dùng những hình phạt nặng nề,
kể cả hình phạt tâm lý vì nó sẽ để lại hậu quả xấu, ảnh hưởng đến sự hình
thành nhân cách cá nhân.
Giai đoạn này cơ thể các em đang diễn ra quá trình thay đổi sinh lý
một cách mạnh mẽ và không cân đối. Địa vị của các em trong gia đình
cũng thay đổi, được coi là một thành viên tích cực, được giao nhiệm vụ và
được cùng bàn bạc một số công việc của gia đình. Hoạt động chủ đạo của
lứa tuổi này vẫn là hoạt động học tập. Tuy sự hứng thú của thiếu niên phát
triển rất mạnh mẽ nhưng vẫn còn những hạn chế như: do muốn thỏa mãn
nhiều lĩnh vực nên hứng thú còn tản mạn, dễ thay đổi; hứng thú chủ yếu
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thiên về hoạt động thực tiễn có tính chất kỹ thuật đơn giản; hứng thú mang
tính chất bay bổng, thiếu thực tế. Vì những hạn chế đó mà khi tham gia học
bất kỳ môn nghệ thuật nào, trong đó có âm nhạc, nếu không phải xuất phát
từ sự đam mê thì các em cũng rất dễ sinh ra nản chí, ngại khó do không
nhìn thấy kết quả nhanh chóng. Vì vậy, gia đình và nhà trường nên cùng
phối hợp để động viên, khơi gợi tình yêu âm nhạc cho các em, tránh tạo
gánh nặng trí tuệ và thúc ép các em học tập quá sức, cả về văn hóa, thể
thao, nghệ thuật,…
1.3.4.2. Khả năng học đàn phím điện tử
Để giúp HS học tốt dược chuyên môn ĐPĐT, trong quá trình giảng
dạy, GV khi dạy đã chú ý đến đặc điểm tâm sinh lý và khả năng học đàn
của từng em để đưa ra giáo trình, giáo án và phương pháp dạy phù hợp cho
từng đối tượng.
Do ở đối tượng đào tạo có hoạt động chủ đạo là học tập và mọi thứ
cả về tâm sinh lý, nhân cách đang dần hoàn thiện và luôn phát triển mạnh
nên đây là giai đoạn các em có khả năng lĩnh hội kiến thức tốt nhất. Để quá
trình đào tạo có hiệu quả cao, dựa vào trình độ đầu vào, nên chia mỗi lứa
tuổi thành 2 nhóm.
Nhóm đầu tiên: chưa từng tiếp xúc với ĐPĐT hoặc đã tiếp xúc
nhưng với thời gian ngắn khoảng vài tháng.
Nhóm thứ hai: đã từng học ĐPĐT tại một cơ sở đào tạo, trung tâm
âm nhạc khác trong thời gian dài khoảng 2 - 3 năm.
Sinh ra trong những gia đình khác nhau, được hưởng nên giáo dục
khác nhau, điều kiện sống và nơi ở không giống nhau nên khả năng học âm
nhạc của các em cũng khác nhau. Với những em sống ở ngoại thành, ở
những khu vực dân trí còn thấp, không chú trọng giáo dục nghệ thuật thì
các em thường ít được biết đến loại hình đào tạo này, gia đình cho con em
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học nhưng cũng không quan tâm, thường xuyên động viên và trao đổi với
nhà trường nên khi tiếp xúc với ĐPĐT, thường các em còn nhiều bỡ ngỡ và
khả năng học không vượt trội. Bên cạnh đó, ví như những em sinh sống
gần trung tâm nội thành hay gia đình có truyền thống về nghệ thuật thì cơ
hội tiếp xúc cũng như khả năng lĩnh hội của các em cũng có phần nhỉnh
hơn. Chính do sự phân hóa các đối tượng khác nhau và mức độ say mê âm
nhạc, sự đầu tư luyện tập khác nhau nên khả năng học âm nhạc nói chung
và ĐPĐT nói riêng được chia ra các mức độ như: trung bình, khá, giỏi.
Đối với học sinh mức độ trung bình, các em học âm nhạc chỉ cần ở
mức đơn giản trước, sau đó mới nâng dần độ khó. Với các em khá, giỏi thì
vẫn nên chú trọng vào luyện ngón và chơi thuần thục các kỹ thuật ngón cơ
bản và có phần nâng cao hơn. Các em HS khá giỏi ở độ tuổi thiếu niên
chính là nhóm cần khai thác khả năng học nhạc Jazz. Về nốt nhạc và kỹ
thuật Jazz có lẽ cũng không quá khó với đối tượng này. Vì vậy, trước tiên,
các em cần được hướng dẫn học nhạc Blues, kích thích sự sáng tạo trong
mỗi cá nhân qua những giai điệu ngẫu hứng đơn giản.
Những ưu điểm, nhược điểm của HS khi học ĐPĐT:
Ưu điểm: nhìn chung ở lứa tuổi này các em có sự tiếp thu tương đối
nhanh, luôn có chiều hướng muốn khám phá những cái mới, những thể loại
âm nhạc mới, các em nhìn sự tiến bộ của nhau để làm mục tiêu phấn đấu.
Đây là những điều kiện sẽ giúp các em phát triển tốt hơn trong quá trình
học.
Hạn chế: rất nhiều em gặp vấn đề về ngón tay do bẩm sinh hoặc do
những cơ sở đào tạo thiếu uy tín hướng dẫn luyện tập sai, điều này gây khó
khăn lớn cho các em trong việc sửa và luyện tập các kỹ thuật.
Nói về khả năng của từng học sinh, có những em đáp ứng tốt trong
việc chuẩn về ngón và kỹ thuật ngón nhưng chưa tốt về phần thể hiện sắc
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thái tác phẩm; có những em chơi tác phẩm rất tốt nhưng không có sự sáng
tạo nên khó khăn khi làm quen với ngẫu hứng, và ngược lại, có khi sự sáng
tạo của các em khi ngẫu hứng rất đáng ngạc nhiên nhưng nhưng khi chơi
tác phẩm lại gặp vấn đề gì đó như tốc độ, ngón tay, sắc thái,…
1.3.5. Thực trạng dạy học
1.3.5.1. Phương pháp dạy của giáo viên
Dựa vào việc khảo sát và tham dự rất nhiều giờ học đàn của học sinh
lớp ĐPĐT, thực tế cho thấy phương pháp chủ yếu của giáo viên vẫn là các
phương pháp truyền thống. Đó là việc hướng dẫn học sinh tự học, tự luyện
tập trên lớp. Khi có kỹ thuật khó giáo viên sẽ thị tấu để học sinh nắm được
giai điệu và tiết tấu. Dạy học theo trình tự luyện gam, Etude, tập những bài
tiểu phẩm cổ điển, tác phẩm thời kỳ lãng mạn như: nocturne, valse,
romance,…
Trong quá trình dạy học, người dạy luôn chú trọng hướng dẫn người
học luyện tập gam (từ 0 đến nhiều dấu hóa), dành nhiều thời gian để chỉnh
thế tay, ngón tay sao cho đúng, vì điều đó sẽ quyết định sự thuận lợi hay
khó khăn khi các em tập vào tác phẩm nhiều kỹ thuật. Với việc luyện tập
các tiểu phẩm cổ điển hay Jazz, giảng viên thường thị tấu ngay trên lớp cho
HS lắng nghe, hướng dẫn khái quát cách chơi để các em có thể tự thực
hành luyện tập tại nhà. Việc kiểm tra, chỉnh sửa và đánh giá sẽ được diễn ra
ở những tiết học tiếp theo.
Riêng trong nhạc Jazz, còn rất ít thầy cô áp dụng giảng dạy cho lứa
tuổi này vì nghĩ Jazz quá khó đối với các em. Một số người dạy khi đưa
Jazz vào giảng dạy thì cũng chỉ hướng dẫn học sinh một cách khái quát như
việc cho học sinh thực hành ngay một số tác phẩm Jazz. Như vậy học sinh
mặc dù vẫn chơi được tác phẩm nhưng không hiểu một cách rõ ràng về
cách chơi, dẫn đến việc chưa thể thể hiện đúng tính chất âm nhạc trong
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Jazz. Khi hướng dẫn một bản Jazz nguyên bản, người dạy cần hướng dẫn
học sinh phân tích nhịp, phách, hòa thanh và tập gõ phách hoặc gõ tiết tiếu
chuẩn từng câu, sau đó mới đi vào việc tập luyện trên đàn. Tùy vào khả
năng của HS, GV nên giao tác phẩm ở những mức độ dễ khó khác nhau
cho phù hợp với khả năng của từng đối tượng.
1.3.5.2. Phương pháp học của học sinh
Qua khảo sát, điều tra học sinh lớp ĐPĐT ở các cấp độ cho thấy
phần lớn HS cấp độ 1 hầu như chưa có kỹ năng, kỹ thật cơ bản về ĐPĐT,
HS cấp độ 2 đã dần hình thành được kỹ năng, với HS cấp độ 3 hay 4 thì
phần lớn đã sử dụng thành thạo các chức năng và kỹ thuật của ĐPĐT. Khi
tham gia học, các em phải tự luyện tập tại nhà sau khi được giao bài, hướng
dẫn cách tập và sẽ trả bài vào buổi học sau. Những tiết học tiếp theo, GV sẽ
sửa bài và giải thích các thắc mắc. Khi đã hoàn thành bài tập về mặt giai
điệu, tiết tấu, HS sẽ được giao tập bài mới, phần xử lý về sắc thái, tốc độ
của bài cũ sẽ được hoàn thiện dần qua những buổi học tiếp theo (cách dạy
gối đầu). Bên cạnh nhóm HS tiếp thu kiến thức và luyện tập hiệu quả, vẫn
có các em lười tập, ngại đọc bản nhạc và để hoàn thành được cấp độ,
phương pháp dạy học truyền tay vẫn diễn ra. Các em có thể thông qua
những lần thị tấu của GV hay xem cách chơi qua mạng Internet rồi thực
hành trên đàn một cách thụ động. Khi kết thúc cấp độ, có những em bị đánh
giá là không đáp ứng được yêu cầu của môn học.
Hầu hết các em chỉ hướng đến việc tập và đánh thuộc bài, ít có sự
lắng nghe, tìm hiểu, phân tích tác phẩm mình đang được học như về tác giả
sáng tác, hoàn cảnh tác phẩm được viết ra, hay như về cấu trúc, hòa thanh,
tính chất âm nhạc, cách thể hiện sắc thái. Những việc ấy các em chỉ để ý
đến khi giáo viên yêu cầu, chỉnh sửa, cách học này rất thụ động. Khi bắt
đầu tập một tác phẩm nào đó, cần tìm hiểu về hoàn cảnh, nhịp điệu, cấu
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trúc, hòa thanh, tiết tấu,… Để tạo nên thói quen này, GV cần xây dựng cho
HS ngay từ khi bắt đầu tham gia lớp học nhằm phát huy tính chủ động, tích
cực trong học tập.
Riêng với nhạc Blues, rất ít học sinh có cơ hội tiếp xúc. Nếu có được
tập thì cũng chỉ được hướng dẫn sơ qua, sau đó thực hành luôn vào tác
phẩm, không qua luyện tập riêng về các yêu cầu cơ bản như: gam, tiết tấu...
Cách dạy như vậy sẽ rất khó cho việc hiểu đúng tính chất của dòng nhạc
này, nếu HS không nắm bắt được đúng và chắc chắn, không có sự phân tích
tác phẩm trước khi chơi sẽ không làm nổi bật phong cách, không thể hiện
đúng được tính ngẫu hứng của nhạc Blues.
Tiểu kết
Chương 1 trình bày khái niệm về ĐPĐT, về nhạc Jazz; khái quát về
Blues, lịch sử nhạc Blues, những dòng nhạc Blues truyền thống như Delta
blues, Memphis, Texas blues hay những phong cách thuộc dòng Blues
thành thị như Chicago blues, Blues rock hay Soul blues. Bên cạnh đó còn
làm rõ về đặc điểm âm nhạc của Blues (thang âm, hòa thanh, giai điệu, tiết
tấu, lối diễn tấu,…). Qua đây giúp chúng tôi có cái nhìn tổng quan nhất về
Blues - Jazz.
Chương 1 nêu ra nội dung, phương pháp dạy và học môn ĐPĐT của
giáo viên cũng như HS hệ Trung cấp chuyên nghiệp ĐPĐT; Nội dung dạy
học chủ yếu vẫn là luyện gam và tác phẩm Cổ điển. Đây sẽ là cơ sở để luận
văn nghiên cứu đưa Blues - Jazz vào chương trình dạy học, được trình bày
và phân tích ở chương 2.
Dựa vào thực trạng dạy và học của giáo viên, học sinh; khả năng âm
nhạc của học sinh được chia thành nhiều trình độkhác nhau nên khi đưa
Blues - Jazz vào chương trình cần cân nhắc về đối tượng, phương pháp và
mức độ dễ khó của tác phẩm, tránh gây nhàm chán và cảm giác khó khăn
khi tiếp xúc với thể loại này.
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Căn cứ trên những thực trạng, luận văn đổi mới nội dung dạy học
ĐPĐT theo hướng mở hơn, khai thác tính ngẫu hứng, sáng tạo của các em
nhiều hơn, áp dụng nhạc Blues - Jazz trong dạy học một cách phù hợp với
đối tượng học sinh. Trên nền lý luận về thực tiễn ở chương 1, từ đó chương
2 luận văn nghiên cứu sâu hơn về phương pháp học nhạc Blues – Jazz một
cách cơ bản, dễ nắm bắt nhất. Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được
học và cảm nhận được thể loại nhạc này.
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Chương 2
BIỆN PHÁP DẠY HỌC NHẠC BLUES
2.1. Bổ sung nội dung dạy học nhạc Blues vào chương trình
Ở phần này, luận văn đề xuất bổ sung nội dung dạy học nhạc Blues
vào chương trình môn ĐPĐT cho đối tượng học sinh có khả năng học, giúp phát
triển khả năng chơi đàn cho các em, làm phong phú thêm nội dung dạy - học.
2.1.1. Căn cứ đề xuất
2.1.1.1. Căn cứ vào nhu cầu học tập của học sinh
Học sinh trung cấp năng khiếu nằm trong hệ thống đào tạo của một
trường chuyên nghiệp, vì vậy đầu vào đã được thi tuyển có chọn lọc để xác
định trình độ và năng khiếu của HS. Đại đa số, HS khi dự thi đã có trình độ
âm nhạc nhất định, được học một số kỹ năng về cách chơi đàn phím điện tử.
Thành phố Hải Phòng là một thành phố lớn, rất mạnh về kinh tế cũng
như giáo dục, trong đó giáo dục nghệ thuật luôn được chú trọng. Vì lẽ đó
mà theo nhịp sống của thành phố, các trung tâm đào tạo nghệ thuật mọc lên
như nấm, trẻ có cơ hội đến gần với nghệ thuật nói chung, nghệ thuật âm
nhạc nói riêng từ rất sớm. Có rất nhiều sự lựa chọn cho phụ huynh về nơi
học tập nghệ thuật cho con em mình. Những phụ huynh chọn trường văn
hóa nghệ thuật là nơi gửi gắm con em mình nghĩa là suy nghĩ và mục đích
cho con theo học của họ cũng khác với những người khác. Có thể khẳng
định rằng đây là nơi có đội ngũ giáo viên có bằng cấp, trình độ chuyên môn
cũng như khả năng sư phạm cũng vượt trội hơn giáo viên tại các trung tâm
khác, vì thế mà họ cũng đòi hỏi cao hơn ở học sinh cả về kiến thức và thái
độ. Vậy phụ huynh sẽ không thể rót vào đầu con cái họ suy nghĩ học nhạc
chỉ để giải trí, dẫn đến việc các em không coi trọng việc học, không chăm
chỉ dẫn đến kết quả đạt được không cao.
Hầu hết các em ở lớp ĐPĐT đều có tinh thần học rất cao, rất đam mê
và ham học hỏi, khám phá; phụ huynh cho con em theo học đều muốn con

37

có thời gian rèn luyện kỹ năng, tạo nền tảng vững chắc để tham gia được
những hệ đào tạo cao hơn như hệ cao đẳng, đại học chuyên ngành biểu diễn
ĐPĐT,… Với hệ trung cấp chính quy, nội dung dạy nhạc Jazz đã được đưa
vào áp dụng trong chương trình đào tạo ngay từ năm 1. Vì vậy, các em
không khỏi bỡ ngỡ. Đó là thể loại từ trước tới giờ các em chưa được học,
hơn nữa lại là thể loại rất khó để cảm nhận được hòa thanh và giai điệu với
tính ngẫu hứng cao. Mặt khác, các em còn phải chịu áp lực việc mỗi năm
học thi 2 kỳ, mỗi kỳ phải thi 2 đợt (giữa kỳ và cuối kỳ); vậy liệu các em có
thể học thể loại này trong sự thoải mái về tinh thần được không? Có thể
thăng hoa, mong muốn tìm hiểu, ngẫu hứng sáng tạo trong Jazz được
không? Thể loại Jazz đưa vào chương trình có đạt được hiệu quả như người
dạy mong đợi hay không? Trước thực trạng đó, chúng tôi nhận thấy, nếu
HS được học với tâm thế thoải mái, các em sẽ yêu thích thể loại này hơn.
Vậy việc tiếp xúc với Blues - Jazz trong thời gian đầu sẽ dễ gợi mở,
tạo hứng thú rèn luyện. Trong quá trình đào tạo sẽ có cơ hội phát hiện
những đối tượng có khả năng và yêu thích thể loại này để đào tạo chuyên
sâu ở những cấp cao hơn.
2.1.1.2. Căn cứ vào năng lực học tập của học sinh
Như trên đã nêu, HS của lớp trung cấp năng khiếu rất có khả năng
cao sẽ thi tiếp vào các lớp hệ cao hơn của trường khi hoàn thành cấp độ học
tập. Vì thế mà đối tượng học sinh này luôn được chú trọng đào tạo bài bản,
tập trung bồi dưỡng nâng cao cho các em có khả năng âm nhạc vượt trội.
Có như vậy khi bước vào cấp học mới, các em sẽ bớt bỡ ngỡ, tự tin thể
hiện bản thân hơn. Ở những năm học thứ nhất và thứ hai, khi học đàn phím
điện tử, ngón tay của HS thường chưa linh hoạt, và vỡ bài còn chậm. Sau
hai năm học đầu, các em phải học những bài luyện gam, etude hay những
bài kỹ thuật để đạt được sự linh hoạt của ngón tay, có thể tự vỡ bài kỹ thuật
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với độ khó trung bình. Năm thứ ba và thứ tư, HS cỡ bài nhanh hơn, thể
hiện sắc thái tốt hơn, ngón tay cũng linh hoạt hơn rất nhiều. Vì vậy, giai
đoạn này, GV có thể mở rộng các phong cách âm nhạc để giúp cho HS có
thể nắm bắt được cách chơi khác nhu trên đàn phím điện tử.
2.1.1.3. Căn cứ vào năng lực đội ngũ giảng dạy tại trường Trung cấp Văn
hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng
Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Hải Phòng trải qua bao năm
hình thành và phát triển, luôn giữ vững vị thế của mình là một trường đào
tạo nghệ thuật chuyên nghiệp duy nhất, luôn đi đầu trong mọi hoạt động
văn hóa, nghệ thuật, du lịch của thành phố. Nơi đây đã đào tạo ra biết bao
nghệ sĩ nổi tiếng trong thành phố cũng như nổi tiếng cả nước, hàng năm
cung cấp nguồn diễn viên nghệ thuật chất lượng tốt cho các đoàn như Đoàn
Ca múa, Đoàn nghệ thuật Múa rối, Hải quân, Quân khu 3,…, cung cấp
nguồn học sinh năng khiếu nghệ thuật cho các trường đạo tạo chuyên nghệ
thuật của Trung ương như Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Đại học
Sư Phạm nghệ thuật Trung ương, Trường Văn hóa nghệ thuật Quân đội,
Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội,… Để có những thành tích và vị thế như hôm
nay, nhà trường đã rất nỗ lực trong cả công tác đào tạo và biểu diễn và
không thể không nhắc tới công sức của đội ngũ những giáo viên giảng dạy
tại trường. Hầu hết giáo viên của trường đều tốt nghiệp đại học chuyên
ngành biểu diễn hoặc sư phạm nghệ thuật chính quy, có nhiều năm kinh
nghiệm giảng dạy và tận tâm với nghề, có nhiều năm tiếp xúc và chơi nhạc
Jazz; kinh nghiệm của họ sẽ giúp được học sinh tạo nguồn tìm hiểu một
cách cơ bản, chính xác và dễ dàng nhất về Jazz - Blues; tạo bước đệm tốt
cho những năm tháng học tập sau này cũng như thỏa mãn niềm say mê âm
nhạc, ham tìm tòi, thích sáng tạo của HS.
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2.1.2. Tiêu chí bổ sung và nội dung dự kiến đưa vào chương trình
2.1.2.1. Tiêu chí bổ sung
Năm thứ 3 và thứ 4 là giai đoạn phù hợp nhất để học các kỹ thuật
trong Blues - Jazz, bởi các kỹ năng cơ bản về chơi đàn phím điện tử đã
được trang bị kỹ từ trước đó.
- Thứ nhất, nội dung bổ sung phải đáp ứng tính khoa học của chương
trình (tính logic với chương trình, tính kỹ thuật, tính nghệ thuật).
- Thứ hai, nội dung bổ sung phải phù hợp với năng lực của học sinh
năng khiếu lớp ĐPĐT Trường TCVHNT và Du lịch Hải Phòng.
Tuy nhiên, điều quan trọng muốn hướng tới ở đây bổ sung nhạc
Blues để giúp các em cảm nhận về thể loại này, về cách chơi sao cho đúng
và hay, khơi lên sự sáng tạo, ngẫu hứng trong âm nhạc ở mỗi HS.
2.1.2.2. Nội dung dự kiến đưa vào chương trình
Với tiêu chí như trên, chúng tôi dự kiến đưa vào chương trình dạy
học ĐPĐT nội dung dạy học nhạc Blues như sau:
Thứ nhất là phần luyện gam. Đây là một phần rèn luyện rất quan
trọng, không chỉ cho những người mới bắt đầu học nhạc Blues, mà gam
còn được dùng để rèn luyện ngón tay cho cả những người đã có trình độ
cao. Thông qua luyện gam, HS sẽ được nâng dần khả năng chơi nhạc Blues
theo các cấp độ từ dễ đến khó, từ gam ít dấu hóa đến gam nhiều dấu hóa.
Thứ hai là phần luyện tiết tấu. Với nhạc Blues, tiết tấu đề cao đảo
phách và nghịch phách. Vì vậy, cần hướng dẫn rèn luyện cho HS cách thể
hiện đúng tính chất về tiết tấu Blues và các biến thể từ những mô hình tiết
tấu đó.
Thứ ba là phần luyện ngẫu hứng. Blues được biết đến là loại nhạc
mang tính ngẫu hứng đặc trưng. Vì vậy, đây là nội dung quan trọng nhằm
giúp cho HS có thể cảm nhận và chơi tốt dòng nhạc này.
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Thứ 4 là phần thực hành tác phẩm. Tác phẩm nhạc Blues là sự tổng
hợp tất cả những yếu tố tạo thành, bao gồm: gam, tiết tấu, hòa âm của dòng
nhạc này. Dạng bài tập này đòi hỏi HS phải rèn luyện để đạt tới trình độ
nhất định, theo đúng yêu cầu của tác phẩm. Tất nhiên, trong quá trình dạy
học, GV sẽ tùy theo năng lực của từng HS để giao bài phù hợp với từng
em, sao cho các em không quá bị áp lực khi học dòng nhạc này.
2.2. Rèn luyện kỹ năng thể hiện nhạc Blues
2.2.1. Luyện gam
Người học piano cần thiết phải học gam bởi đây là kỹ năng cơ bản để
luyện ngón tay. Luyện gam không chỉ giúp cho ngón tay linh hoạt hơn, mà
còn giúp cho người học cảm nhận tốt hơn về tính chất âm nhạc qua sự luân
chuyển các quãng của gam, qua đó sẽ định hình tư duy về âm nhạc tốt hơn.
Khi luyện gam, tư thế ngồi luyện tập cũng giống như học nhạc cổ
điển. Theo đó, độ cao của ghế phải phù hợp với chiều cao của người học,
đồng thời với đó là cánh tay, cổ tay thả lỏng, các ngón tay có đường cong
khum lại. Thả lỏng cánh tay, bàn tay sẽ giúp cho các em thoải mái, tố độ
chơi đàn sẽ nhanh hơn mà không bị mỏi. Các ngón tay khi luyện gam bluer
cần phải chắc, khỏe và đầy đặn, ngoài ra, cần đặt ngón tay sao cho di
chuyển đi lên và đi xuống một cách thoải mái trên phím đàn piano.
Theo lý thuyết cổ điển phương Tây, gam là sắp xếp các âm thanh của
điệu thức theo thứ tự độ cao (bắt đầu từ âm chủ đến âm chủ ở quãng tám
tiếp theo) gọi là hàng âm của điệu thức hay gam. Với đặc trưng mang tính
ngẫu hứng, nên khi tập gam, người học cũng phải luyện sao cho bản thân
không chỉ thuần thục ngón bấm trên phím đàn, mà phải ngấm được tính chất
ngẫu hứng đó.
Gam gam Blues có 6 âm, nhưng có sự tương đồng với thang 5 âm
Việt Nam ở các bậc I, bIII, IV, V, bVI, nếu chỉ chơi ở những bậc này, giai
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điệu sẽ không có quãng nửa cung. Gam Blues khác thang 5 âm ở chỗ có
bậc V giáng, gọi là nốt Blues. Nếu lấy âm đô làm gốc, nốt Blues được tạo
nên ở bậc V sẽ là nốt son giáng, tạo nên quãng nửa cung cromatique 3 âm
nối tiếp nhau.
Ví dụ 9: Luyện gam Blues

Như vậy, so với thang 5 âm Việt Nam, gam Blues có cấu tạo một
quãng nửa cung, dẫn đến hình thành thang âm có 6 nốt. Khi luyện tập, HS
phải chú ý những nốt Blues, bởi đó là những nốt tạo ra sự thay đổi về hòa
thanh trong nhạc Jazz.
Khi luyện gam, giúp cho HS có thể đạt được sự linh hoạt của ngón tay
và rèn luyện kỹ năng ngẫu hứng, cần hướng dẫn HS luyện gam trên 12 bán
cung. Khi chơi band, gam dành cho tay phải thường được các nghệ sĩ chơi đàn
phím điện tử với phần giai điệu ngẫu hứng. Vì vậy, cần luyện tập gam tay
phải để có thể chơi ngẫu hứng theo phong cách Blues.
Ví dụ 10: gam trên 12 bán cung dành cho tay phải
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Gam dành cho tay trái được người chuyên chơi bè bass sử dụng để thực
hiện phần đệm trong band. Vì vậy, với HS trung cấp, cần hướng dẫn cho các
em luyện tập gam cho cả tay phải và tay trái trước khi cho các em luyện cùng
lúc cả hai tay.
Ví dụ 11: gam trên 12 bán cung dành cho tay trái

Trong nhạc Blues, được sử dụng nhiều nhất là thang âm F Blues,
sau đó là C Blues và G Blues. Đây là những thang âm có âm vực trung, rất
phù hợp với tính chất buồn trong giai điệu các bài hát của người Mỹ da đen
thể hiện, để nói lên thân phận bị miệt thị trong xã hội giai đoạn đầu thế kỷ
XX. Vì vậy, sau khi nhạc Blues được phát triển, trở thành thể loại ngẫu
hứng của một số nhạc cụ, các thang âm này cũng được khai thác, sử dụng
nhiều hơn.
Sau khi luyện gam khá thành thạo, GV nên hướng dẫn HS thực hành
kết hợp 2 tay theo kiểu một tay chạy gam, một tay giữ hòa thanh đệm.
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Ví dụ 12:

Khi luyện tập, HS cần chơi ở tốc độ chậm, sau khi tương đối thuần
thục mới mới tăng dần tùy thuộc vào độ nhanh nhậy và thuần thục của
ngón tay. Ngoài ra, có thể áp dụng luyện gam theo nhịp điệu Blues.
2.2.2. Luyện nhịp điệu, tiết tấu
Nhịp (meter) hay tiết nhịp là “sự nối tiếp đều đặt các phách mạnh và
nhạc”. Trong tác phẩm âm nhạc, “phách của tiết nhịp có thể được hiểu
bằng các trường độ khác nhau” [57] và việc phân chia các ô nhịp cũng góp
phần tạo nên xác định thể loại âm nhạc.
Điệu (Rhythm), “là bất kì chuyển động thường xuyên mang tính chu
kì, đối xứng" (Liddell and Scott 1996), thường có nghĩa là một "chuyển
động được kí hiệu bằng chuỗi liên tiếp có quy tắc của những thành phần
mạnh và yếu, hay là những phần đối xứng và khác nhau” (Anon. 1971,
2537) [58]. Khái niệm này cho thấy, điệu liên quan đến sự nhanh chậm (the
movement) trong bản nhạc.
Như vậy, nhịp điệu là từ ghép, chỉ “sự lặp lại thường xuyên hay
những khuôn mẫu xuất hiện theo quy định của thời gian” [58] và “những gì
liên quan đến cách tính thời gian của bản nhạc” [58]. Nhịp có thể ổn định,
nhanh hay chậm là tuỳ dụng ý của người soạn nhạc, chơi nhạc.
Với ý nghĩa như trên, nhịp điệu góp phần tạo nên “bộ khung” và sắc
thái khác nhau của một bản nhạc. Trong nhạc Blues, nhịp điệu là yếu tố
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quan trọng tạo nên thể loại, được chơi đều đặn xuyên suốt từ đầu đến cuối
tác phẩm.
Tiết tấu là một yếu tố tạo nên tính chất nhịp điệu. Âm hình tiết tấu
nhạc Blues rất đề cao mô hình nhấn lệch, đảo phách... để tạo nên phong
cách âm nhạc ngẫu hứng riêng biệt, nghe rất thú vị và độc đáo. Trước tiến
GV nên hướng dẫn HS luyện tập theo mô hình có sẵn từ nguồn tư liệu, sau
đó, từ một mô hình tiết tấu, yêu cầu các em tạo những nét nhạc mới, trên
vòng hòa âm 12 ô nhịp với tốc độ từ chậm đến vừa phải, bằng các biến thể
liên tiếp theo phong cách nhạc Blues.
Blues được biết đến bởi hai loại nhịp điệu: Boogiee và Funky.
Boogiee được chơi với tốc độ chậm, dân chơi Blues còn gọi là “tiết tấu
chậm”, còn Funky chơi rõ nhịp và vui hoạt hơn.
Khi hướng dẫn luyện nhịp điệu Boogiee, GV nên phân tích kỹ mô
hình tiết tấu, yêu cầu các em luyện tập theo mẫu, sau đó, có thể thay đổi,
phát triển những dạng biến thể khác nhau dưới những quy định cụ thể, gắn
bó chặt chẽ với nhau theo quy luật ngẫu hứng.
Ví dụ 13: Luyện tiết tấu 12 ô nhịp trên nhịp điệu Boogiee, giọng F.
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Với nhịp điệu Funky, cần hướng dẫn và làm mẫu kỹ về cách điểm
nhấn lệch để tạo nên phong cách vui hoạt. Khi luyện tập, cũng như cách
làm trên, HS sẽ thực hành từ chậm đến nhanh, cùng với đó là sự thể hiện
tính chất ngẫu hứng trên 12 ô nhịp.
Ví dụ 14: Luyện tiết tấu 12 ô nhịp trên nhịp điệu Funky, giọng F
Blues

2.2.3. Luyện câu chạy ngẫu hứng
2.2.3.1. Luyện tập trên những motif giai điệu
Ngoài hướng dẫn những âm hình tiết tấu theo nhịp điệu trên, GV cần
hướng dẫn HS luyện tập Blues trên những motif về giai điệu. Đây là những
motif giai điệu dành cho những bài tập ngẫu hứng trên thang âm Blues và
HS cần luyện tập trên 12 cung của thang âm đó. Chẳng hạn, với thang âm
F, HS có thể luyện các mẫu chạy sau:
Ví dụ 15:
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Ngoài việc luyện tập thang âm, nhịp điệu, hoặc theo mẫu motif giai
điệu. GV có thể nâng cao hơn cho HS ứng dụng thực hành các mẫu đảo
phách của nhạc Blues trên các dạng bài tập hòa thanh.
2.2.3.2. Luyện tập trên nền tiết tấu
Như đã trình bày, nhạc Blues rất đề cao đảo phách và nghịch phách,
đây là yếu tố đặc trưng, mang tính nổi bật trong lối chơi loại nhạc này. Đảo
phách “Đảo phách và nghịch được hiểu có nghĩa là nhấn lệch (hay là ngược
trọng âm)” [14, 45].
Đảo phách là hiện tượng một âm được vang lên ở phách nhẹ hay
phần nhẹ của phách và ngân sang phách mạnh hay phần mạnh của phách
tiếp theo. Đây là hiện tượng thay đổi khiến cho trọng âm của tiết tấu (nhịp
điệu) không trùng với trọng âm của tiết nhịp” [14, 45]. Nghịch phách là
“Nghịch phách giống đảo phách ở chỗ có trọng âm rơi vào phách nhẹ hay
phần nhẹ của phách nhưng khác ở chỗ trọng âm của phách mạnh hay phần
mạnh của phách được thay thế bằng dấu lặng” [14, 45].
Với chương trình dạy học có nhiều nội dung khác nhau, mà chủ yếu
là được trang bị các kỹ năng chơi nhạc cổ điển, nên HS chủ yếu được học
các dạng bài Etude, Sonat,... của thời kỳ tiền cổ điển (phức điệu), cổ điển,
lãng mạn giai đoạn đầu học tập. Vì vậy, khi học nhạc blues, các em rất lúng
túng khi thực hiện các lối chơi đảo phách, nghịch phách kiểu ngẫu hứng.
Đây là khó khăn, khi HS tiếp cận với nhạc blues.
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Để HS có thể thực hiện tốt cách chơi tiết tấu nhạc Blues, cần giúp
các em làm rõ phong cách và cảm nhận tính chất về những đảo phách,
nghịch phách điển hình và cách biến tấu từ các âm hình đó. Theo đó, các
đảo phách, nghịch phách làm thay đổi giai điệu ở tay phải cùng với phần
đệm tay trái làm mất ổn định luật nhịp, tạo nên sự khoáng đạt, cần được
làm sáng tỏ qua phân tích tác phẩm, nghe nhạc... cần được GV linh hoạt
ứng dụng trong quá trình dạy học.
Như vậy, khi dạy HS chơi nhạc Blues, GV cần hướng dẫn HS
thực hành rèn luyện các mô hình đảo phách, nghịch phách rõ ràng, sao
cho đạt được sự uyển chuyển, sống động, tự nhiên đúng với phong cách
chơi nhạc Blues.
Có thể áp dụng một số kiểu đảo phách, nghịch phách với những biến
thể khác nhau. Một số mẫu tiết tấu đảo phách tiêu biểu trong nhạc blues
cho HS thực hành luyện tập như sau:
Ví dụ 16:

Các mẫu tiết tấu tấu này có thể ứng dụng luyện tập trên thang âm
blues. Qua các ví dụ trên, chúng ta nhận thấy Blues sử dụng đa dạng các
kiểu đảo phách. Vì vậy, HS cần nắm vững những mô hình tiết tấu đảo
phách trên để có thể từ đó chủ động về thế tay, ngón tay. Đảo phách trong
blues luôn tạo độ co giãn trong âm nhạc, khác với phân câu, tiết rõ ràng
trong âm nhạc cổ điển. Nếu nhạc cổ điển chơi nhấn vào phách mạnh hoặc
vào phần mạnh của phách, thì nhạc blues lại nhấn vào phách nhẹ hoặc phần
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nhẹ của phách. Vì vậy, HS cần phải hiểu rõ sự xô lệch bởi các dấu nhấn
ngoài phách mạnh, tạo cảm giác nhạc tự do về nhịp của Blues.
Ví dụ 17:
DOWN HOME FUNK
(Trích)
Pine Top Smith

Ngoài ra, GV cần lựa chọn những bài thực hành Etude để hướng dẫn
HS luyện tập. Các dạng bài tập này đều có 12 nhịp theo đúng khuôn khổ
của nhịp điệu blues. Từ những dạng bài tập này, HS không chỉ vững về các
dạng âm hình đảo phách, nghịch phách, mà còn hình thành được cách chơi
ngẫu hứng theo nhịp điệu của dòng nhạc này. Những bài Etude luôn có
những mẫu âm hình đảo phách, nghịch phách đặc trưng. Vì vậy, trong quá
trình dạy học, GV cần chú ý đến phong cách chơi nhạc blues, nhằm tạo
thói quen cho HS khi luyện tập theo phong cách ngẫu hứng của dòng nhạc
này. Đó là điểm nhấn quan trọng, khác với cách luyện tập Etude cổ điển
với sự đòi hỏi chuẩn xác về sự phân chia phách mạnh, nhẹ và điểm nhấn về
trọng âm.
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Ví dụ 18:
HURRY, HURRY
(Trích)
Manfred Schmitz

Như vậy, để xử lý tốt các âm hình đảo phách, nghịch phách theo
phong cách blues, bên cạnh việc phải nắm vững tiết tấu đặc trưng, HS cũng
cần phải hiểu về nhịp điệu và cách ngẫu hứng khi chơi loại nhạc này.
2.2.3.3. Luyện tập trên nền hòa thanh
Hòa thanh blues chủ yếu là hợp âm 7, vì vậy, GV cần hướng dẫn HS
các dạng thế tay, ngón tay chơi hợp âm và hợp âm rải 7. Thế tay chơi hợp
âm 7 khó hơn các hợp âm 3 trưởng, thứ, đòi hỏi HS phải luyện tập thành
thói quen để ứng dụng trên hòa âm blues. Khi hướng dẫn cho HS chơi hòa
âm, cần phải số hóa ngón tay bấm hợp âm 7 gồm và yêu cầu các em di
chuyển ngón bấm sao cho linh hoạt. Với thế tay phải, ngón 1 bấm chủ âm
và thế tay trái, ngón 5 bấm chủ âm đô. Theo đó, vị trí ngón trong hợp âm 7
với hợp âm tay phải và tay trái được thực hiện như ví dụ sau:
Ví dụ 19: thế tay hợp âm 7 (tay phải), nốt đô làm chủ âm (ngón 1)
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Ví dụ 20: thế tay trái bấm hợp âm 7, nốt đô (ngón 5) làm chủ âm

HS khi thực hành luyện tập hợp âm 7 át, cần cẩn thận các thế tay
phải, trái, ngay từ giai đoạn đầu luyện tập. Đặc biệt, cấu tạo của đàn phím,
phím đen có vị trí cao phím trắng, vì vậy, khi bấm để tạo âm thanh chắc, có
độ vang đều HS cần phải rèn luyện kỹ thuật cổ tay kết hợp hài hòa với bàn
tay và ngón tay để đạt được hiệu âm thanh rõ và chắc như bấm phím trắng.
Sau khi luyện các thế bấm hợp âm 7 khác nhau, GV cho HS thực
hành trên bài tập cụ thể. Cũng như luyện tiết tấu, các bài luyện hòa thanh
cũng theo quy chuẩn 12 nhịp theo đúng khuôn khổ của nhạc Blues.
Ví dụ 21:
ROCK A BOOGIE
(Trích)
Tim Richard
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Một trong những đặc điểm trong hòa thanh Blues là hợp âm 7 có thể
đảo hoặc không sử dụng đủ nốt như cấu tạo. Khi bấm các hợp âm 7 ở thể
đảo, thế tay và ngón tay sẽ có sự thay đổi, HS sẽ khó khăn nếu không được
hướng dẫn kỹ về cách sử dụng thế tay, ngón tay. Down Home Funk là một
trong những tác phẩm sự dụng các hợp âm thiếu nốt. Khi hướng dẫn thực
hành, GV cần giúp HS xác định đúng các dạng hợp âm đảo và hợp âm
thiếu nốt, giúp các em định hình thế tay với các hợp âm này.
Ví dụ 22:
DOWN HOME FUNK
(Trích)
Pine Top Smith

Hợp âm rải cũng được sử dụng khá nhiều trong nhạc Blues. Các
ngón tay khi thực hiện hợp âm rải cần đồng nhất với thế tay bấm hợp âm. Ở
đây, GV nên phân tích thế tay bấm hợp âm trước khi cho các em thực hiện
đánh rải. Ngoài ra, cần làm mẫu để các em nắm vững phương pháp di
chuyển ngón tay trên cơ sở ngón bấm hợp âm, để giúp các em luyện tập
ngón bấm chính xác.
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Ví dụ 23:
F BLUES SCALE WORKOUT
(Trích)
Tim Richard

Luyện hợp âm rải là thủ pháp tách từng âm, lối chơi này sẽ tạo nên
phong cách blues nếu kết hợp với nhịp điệu, tiết tấu đặc trưng của dòng
nhạc này. Các hợp âm đã góp phần tạo nên giai điệu blues bằng các quãng
liên tiếp đi lên, đi xuống; rải gãy khúc cùng các biến âm từ công năng hòa
thanh; rải hợp âm 7 đủ nốt hoặc thiếu nốt; rải đảo hợp đảo hợp âm 7... Các
thủ pháp rải như vậy đã hình thành các thế tay khác nhau, tạo nên sự phong
phú và đa dạng cho giai điệu blues.
2.2.4. Cách hướng dẫn thế tay, ngón tay
Nhạc Blues có những đặc điểm kỹ thuật và cấu tạo khác nhạc cổ
điển. Vì vậy, cần có những biện pháp sử dụng thế tay, ngón tay (phải và
trái) sao cho phù hợp với thể loại này.
Âm nhạc cổ điển thời kỳ tiền cổ điển, cổ điển, lãng mạn cho đàn
Piano có những yêu cầu chặt chẽ trong cấu trúc, hòa thanh với những
đường nét giai điệu có sự tương phản và hút dẫn giữa các âm không ổn
định với các âm ổn định. Để chơi loại nhạc này, đòi hỏi ngón tay phải di
chuyển thanh thoát và hài hòa giữa hai tay. Vì vậy, các bản nhạc luôn ghi
ký hiệu ngón tay cụ thể trong từng tiết nhạc, câu nhạc.
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Nhạc Blues với có đặc điểm ngẫu hứng, nên không có tính chuẩn
mực, bài bản, không theo khuôn khổ như nhạc cổ điển. Người chơi Blues
có thể ứng tác tương đối tự do, vì vậy các ngón tay có thể chồng chéo, đan
xen. Đây cũng là yếu tố dẫn đến những bản nhạc Blues thường không ghi
ký hiệu chỉ dẫn thế tay, ngón tay. Ví dụ, khi chơi hợp âm kết Db9-C9 trong
Ninth Blues, nếu theo quy luật cổ điển, với tay phải, khi chơi hợp âm Db9
thường xếp ngón 1-3-5, sang hợp âm C9 sẽ chuyển ngón thành 1-2-4, còn
tay trái khi chơi hai quãng 5 (từ a-e1 sang b-f1), sẽ đổi từ ngón 5-2 sang 41. Khác với nhạc cổ điển, nhạc Blues không đòi hỏi chặt chẽ quy luật của
ngón tay. Vì vậy, để chuyển hai hợp âm, có thể chỉ cần dùng một thế tay
với sự sắp xếp ngón giống nhau. Theo đó, sau khi chơi Db9 với số ngón tay
1-3-5, có thể để nguyên ngón tay như như vậy để chơi C9, còn tay trái, có
thể dùng ngón 5-2 cho cả hai quãng cạnh nhau.
Ví dụ 24:

HS chuyên ngành đàn phím điện tử tại trường Trung cấp VHNT và
Du lịch Hải Phòng được học nhiều nội dung khác nhau: nhạc cổ điển, đệm
hát và nhạc Jazz. Vì vậy, khi học nhạc Blues, các em không thực hiện được
cách chơi ngẫu hứng, vẫn theo chiều hướng cổ điển, cố gắng sắp xếp ngón
tay theo quy luật chặt chẽ. Điều đó làm hạn chế tính ngẫu hứng, sáng tạo
cần có khi học nhạc Blues.
Cùng phương pháp xử lý đảo phách, nghịch phách đặc trưng, thế tay
và ngón tay khi thực hiện rèn luyện trên đàn đạt được hiệu quả cao. Khi
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hướng dẫn thế tay, ngón tay, GV cần giảng chi tiết về quy luật và trình tự vị
trí ngón trong từng tài tập thực hành. Để ngón tay linh hoạt, cần tập luyện
thường xuyên với nhiều loại nhịp điệu, tiết tấu khác nhau để đạt được khi
chơi nhạc blues tiếng đàn tròn, đầy, rõ nét.
2.2.5. Phối hợp với bộ đệm tự động
Đàn phím điện tử là nhạc cụ gồm nhiều chức năng và có bộ đệm tự
động (accompaniment) được cài đặt sẵn. Đàn có đặc điểm là gồm nhiều
nhóm tiết tấu, nhịp điệu khác nhau nên nếu biết khai thác sử dụng, người
chơi có thể tạo ra âm hưởng của cả ban nhạc.
Khi bấm 1 hợp âm (bất kỳ) bên tay trái, nhấn nút start (bắt đầu), âm
thanh bộ đệm tự động sẽ vang lên theo thế tay bấm hợp âm. Tuy vậy, bộ
đệm tự động đòi hỏi người học thành thạo sử dụng tính năng và khai thác
tối ưu nhằm đạt hiệu quả cao. Bộ đệm tự động được biết đến bởi hai
phương pháp: fingers và full fingers.
Fingers là chức năng sử dụng các ngón tay trái, tạo ra các hợp âm
đệm cho tay phải chơi giai điệu. fingers khá phù hợp với lối chơi nhạc
blues với chức năng đảm nhiệm bè nền tự động, có thể vang lên như một
dàn nhạc. Người chơi cũng có thể sử dụng bộ đệm tự động để cài đặt tiết
tấu (use), chủ động sáng tạo những âm hình tiết tấu mới để tạo thêm phần
ngẫu hứng khi chơi nhạc Blues.
Khi chơi đàn phím điện tử, tay trái cũng đồng thời phụ trách các nút
bấm tạo sự thay đổi bộ đệm tự động (fill). Những loại đàn phím điện tử
hiện đại hiện nay có tới 8 đường chuyển, được ký hiệu theo thứ tự: fill A,
B, C...
Để sử dụng chức năng fingers thành thạo, HS cần luyện tập kỹ năng
bấm tay trái các hợp âm 7 đúng thế tay và ngón tay như đã trình bày ở trên.
Với những thể đảo và hợp âm 7 thiếu nốt, GV cần hướng dẫn cẩn thận các
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cách cấu tạo hợp âm cùng số ngón tay sao cho hợp lý. Tay trái với chức
năng giữ hợp âm, và người chơi đàn phím điện tử có thể tạo nên thành phần
của một ban nhạc. Điều đó rất quan trọng khi học nhạc Blues, vì vậy, HS
cần luyện tập cẩn thận dưới sự hướng dẫn của GV chuyên ngành.
Ví dụ 25: cấu tạo hợp âm 7 trên gam Blues tay trái

Thực tế, các bản nhạc Blues sử dụng khá nhiều thế tay bấm hợp âm
có nhiều dấu hóa (thăng, giáng), người chơi rất có thể không xác định được
chính xác cấu tạo hợp âm khi sử dụng chế độ fingers. Vì vậy, để giúp HS
sử dụng tốt các chức năng fingers, GV cần chuẩn bị và hướng dẫn một số
yêu cầu cần thiết. Trước hết, cần xây dựng bảng hợp âm 7 cùng ký hiệu cụ
thể về hợp âm 7 nguyên gốc và các thể đảo của chúng; ghi thế tay, ngón tay
chính xác, đầy đủ để HS dễ nắm bắt và thực hành hiệu quả. Ngoài hướng
dẫn trên lớp, GV cần yêu cầu HS tự luyện tập ở nhà các loại hợp âm 7 và
kiểm tra chặt chẽ các thế tay, ngón tay chính xác, đúng với tư thế...
Với vai trò vận chuyển công năng hòa thanh, làm nền cho giai điệu,
chức năng fingers đã tạo nên phần đệm tự động khá hiệu quả khi chơi nhạc
Blues. Vì vậy, khi học nhạc blues, HS nên khai thác, ứng dụng hiệu quả
trong việc tạo câu nhạc, tiết nhạc ngẫu hứng theo đúng phong cách và tính
chất của dòng nhạc này.
Full fingers là bộ đệm tự động xuất hiện đầy đủ, cho phép tạo hợp
âm trên toàn bộ phím đàn, được thực hiện bởi cả hai tay, từ nốt thấp nhất
đến cao nhất.
So với lối chơi fingers chỉ dùng cho tay trái, full fingers có thể khai
thác nhiều loại nhạc cụ khác nhau để có thể phối hợp âm sắc cho cả hai tay.
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Chức năng full fingers khá phù hợp với cách thể hiện lối chơi nhạc Jazz,
trong đó co blues. full fingers có thể đáp ứng âm hình nền cùng tiết tấu,
nhịp điệu. Với ưu điểm như vậy, GV cần lưu ý khi hướng dẫn HS luyện tập
để tránh tạo nên những âm sắc không hiệu quả.
Khi sử dụng full fingers, chỉ nên dùng các hợp âm và bộ đệm tự
động khi có 2 âm cùng vang lên; Không sử dụng âm sắc Brass như bộ nhạc
cụ đồng để tạo hợp âm để tránh bị âm thanh Bass làm át tiếng các âm sắc
khác; bàn tay và thế tay luôn ở tư thế bấm hợp âm và chơi hòa âm ở phách
mạnh đối với những bản hòa tấu Blues.
Nhìn chung, cả hai chức năng fingers và full fingers đều phù hợp đối
với nhạc blues, và người học cần khai thác, phối hợp với bộ đệm tự động
trên đàn phím điện tử để thực hành luyện tập. Tuy nhiên, HS cần phải chủ
động khai thác từng chức năng phù hợp với từng dạng bài, blues viết cho
piano hay viết cho dàn nhạc để ứng dụng luyện tập hiệu quả.

2.2.6. Hư ớ ng dẫ n rèn luyệ n ngẫ u hứ ng nhạ c Blues trên
đ àn phím đ iệ n tử
Dạy học nhạc blues trên đàn phím điện tử cần có sự tương tác giữa
người dạy và người học. Khi GV hướng dẫn trên lớp, HS cần lĩnh hội và
rèn luyện các kỹ năng sử dụng đàn, xử lý kỹ thuật và sắc thái tác phẩm.
Blues là một trong những loại nhạc mang tính đặc thù, vì vậy, khi học loại
nhạc này, ý thức tự học, tự rèn luyện đóng vai trò quan trọng. Thông qua tự
học, HS mới có thể hoàn thành những yêu cầu của GV đối với các dạng bài
tập blues từ đơn giản đến phức tạp. Vì vậy, GV cần hướng dẫn các em
phương pháp tự học để có thể đạt hiệu quả cao.
2.2.6.1. Tập theo tiết nhạc, câu nhạc (Phương pháp luyện tập ngẫu hứng)
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Với HS trung cấp, GV cần hướng cho các em hình thành thói quen tự
học, là điều kiện bắt buộc đối với HS chuyên nghiệp nói chung. Luyện tập
đàn là hoạt động cần được rèn luyện liên tục. Tuy nhiên, HS trung cấp
chuyên ngành đàn phím điện tử chưa phát huy tinh thần tự học, còn lúng
túng trong phương pháp luyện tập. Là thể loại mang tính ngẫu hứng, vì vậy,
blues luôn đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên trì trong giai đoạn đầu học tập. Theo đó,
GV cần chia các phần nội dung và yêu cầu HS phải rèn luyện tốt mỗi phần
nội dung đó.
Để hình thành kỹ năng chơi nhạc Blues, cần luyện tập cho thế tay và
các ngón tay ổn định vị trí. Vì vậy, cần học từng câu hay tiết nhạc để vững
vàng về kỹ thuật trên đàn phím điện tử.
Các bản nhạc Blues đều được viết với số lượng nhịp chẵn, mỗi tiết
nhạc thường có 2 ô nhịp đối với nhịp 2/4 hoặc 4/4. Đây là quy tắc trong
sáng tác nhạc blues. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ được
viết ở loại nhịp phức như: 5/4, 7/4.
Ví dụ 26:
F BLUES SCALE WORKOUT
(Trích)
Tim Richard
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Ví dụ trên cho thấy, tác phẩm F Blues scale workout có cấu trúc
nhịp: (2+2) (2+2) (2+2), GV cần hướng dẫn HS luyện vậy từng tiết nhạc 2
ô nhịp để đơn giản hóa những kỹ thuật phức tạp ở hai tay, đặc biệt là đối
với các nốt kép ở tốc độ nhanh, các hợp âm 4 nốt buộc lòng bàn tay phải
căng rộng hoặc những chỗ đảo phách, nghịch phách với mô hình tiết tấu
phức tạp...
Khi luyện, HS cần lưu ý: Khi vỡ bài, tập riêng từng tay với các ngón
bấm chính xác; tập từng tiết nhạc 2 ô nhịp theo vị trí ngón tay với tốc độ
chậm; sau khi tập riêng từng tay mới ghép 2 tay ở tốc độ chậm. Khi ghép
hai tay, cần phối hợp chính xác các nốt với mô hình tiết tấu và đặc biệt phải
ghi nhớ học thuộc lòng từng câu trong quá trình luyện tập.
Sau khi luyện tập thành thạo từng tiết nhạc, HS mới nên luyện đến
câu nhạc. Để luyện câu nhạc, HS phải ghép 2 tay thành thạo các tiết nhạc,
vững vàng về nhịp điệu cũng như sự phối hợp về hợp âm. Khi luyện, HS
cần chủ động điều khiển tay đàn, không vội đẩy nhanh tốc độ khi chưa thực
sự vững vàng. Ngoài ra, cần chú ý xử lý sắc thái, cường độ, những điểm
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nhấn và các kỹ thuật legato, staccato theo đúng yêu cầu của tác phẩm. Sau
khi chơi khá thành thạo tác phẩm, HS có thể sử dụng bộ đệm tự động nếu
phù hợp. Khi luyện tập với phần đệm tự động, ngoài ghép hai tay tương
thích với các chức năng đã khai thác, HS cần nghe hiệu quả âm thanh để
điều chỉnh cho hay hơn, hiệu quả hơn.
Như vậy, luyện tập từng tiết nhạc, từng câu nhạc là phương pháp học
hiệu quả đối với HS bắt đầu tiếp cận với lối chơi nhạc blues ở bậc trung
cấp. Phương pháp luyện tập đó sẽ giúp các em nắm vững quy trình từ vỡ
bài, luyện bài đến thuộc bài. Luyện tập từng tiết nhạc, câu nhạc cũng giúp
cho ngón tay trở nên linh hoạt và nhuần nhuyễn, đồng thời giúp người học
không có cảm giác bị quá tải khi mới bắt đầu tiếp cận với việc học nhạc
blues. Điều đó sẽ giúp các em tránh được sự mệt mỏi và chán nản, đồng
thời tạo sự tự tin hơn vào khả năng của mình.
2.2.6.2. Ngẫu hứng từ hợp âm và hợp âm rải
Ngẫu hứng trong tiếng Anh: improvisation (danh từ) và improvise
(động từ) là thuật ngữ âm nhạc, được giải nghĩa là “sáng tác tại chỗ”. Ngẫu
hứng là đặc điểm quan trọng đối với nhạc Blues.
Với đặc điểm đó, người chơi nhạc Blues đồng thời phải biết các thủ
pháp sáng tạo để có thể ngẫu hứng theo đúng yêu cầu, đúng tính chất của
dòng nhạc này. Vì vậy, để dạy học blues trên đàn phím điện tử cho HS
trung cấp đạt hiệu quả, GV cần phải trang bị cho các em các thủ pháp sáng
tạo. Dựa vào các đặc điểm âm nhạc và kỹ năng diễn tấu của Blues, GV cần
hướng dẫn các em ngẫu hứng theo những quy định về hòa âm, vòng công
năng, tạo các biến tấu hay cách phát triển chủ đề...
Một trong những thủ pháp sáng tạo hiệu quả về hòa âm là chuyển đổi
từ sang cấu trúc hợp âm rải. Đây bước căn bản để HS thực hành những thủ
pháp ngẫu hứng bằng cách biến đổi thành hợp âm rải qua các vòng hòa
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thanh. Trong nhạc Blues, phổ biến nhất là các hợp âm 7. Vì vậy, GV cần
hướng dẫn và yêu cầu các em xây dựng hợp âm 7 trên các bậc của gam
Blues, sau đó chuyển thành hợp âm rải.
Ví dụ 27: gam Blues (nốt đô làm chủ âm)

Ví dụ 28: xây dựng hợp âm 7 trên các bậc âm có dạng sau:

HS sẽ từ đó tạo nên nhiều vòng hòa âm khác nhau, tạo nên cách chơi
ngẫu hứng với các kiểu cấu trúc giai điệu khác nhau khi kết hợp với tiết tấu
và nhịp điệu. Bên cạnh việc hướng dẫn HS tự lập hợp âm và hợp âm rải,
GV cần lựa chọn những dạng bài tập Etude phù hợp với yêu cầu về ngẫu
hứng dựa trên các ký hiệu của hợp âm.
Ví dụ 29:
F BLUES SCALE WORKOUT
(Trích)
Tim Richard
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Theo ví dụ trên, HS sẽ dựa vào các ký hiệu Bb7, F7, C7 để chơi rải
hợp âm. Trên cơ sở những motif tiết tấu chùm ba, các em có thể ngẫu hứng
trên các nốt của hợp âm rải với nhiều dạng âm hình tiết tấu khác nhau, tạo
nên sự phong phú và đa dạng.
Ngẫu hứng khi chơi Blues có thể được biến đổi từ hợp âm sang hợp
âm rải trên gam Blues theo các vòng hòa âm khác nhau như: Bb7- F7- C7...
Các hợp âm này đều được xây dựng trên các hợp âm 7 hoặc hợp âm 9 (bậc
9 là âm màu sắc). Với trình độ HS trung cấp, nên tùy vào khả năng của mỗi
em để rèn luyện ngẫu hứng theo phương pháp này. Tuy nhiên, để giúp các
em nắm vững kiến thức cơ bản, GV cần hướng dẫn chi tiết cách ngẫu hứng
hợp âm rải theo các sơ đồ đã được soạn trước từ gam ít dấu hóa, sau đó
nâng dần đến gam có nhiều dấu hóa. Như vậy, HS sẽ được làm quen bắt
đầu với các hợp âm của gam C blues, sau đó bắt chuyển sang hợp âm của
các gam: G blues, F blues. Cách rèn luyện đó sẽ giúp cho các em di chuyển
ngón tay linh hoạt dần theo trình tự từ dễ đến khó.
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Ngẫu hứng từ hợp âm và hợp âm rải đóng vai trò quan trọng, từ hợp
âm 7 đã tạo nên những kiểu giai điệu Blues khác nhau. Vì vậy, dưới sự
hướng dẫn của GV, HS cần kiên trì rèn luyện sao cho đạt hiệu quả tốt nhất.
2.2.6.3. Ngẫu hứng biến tấu
Biến tấu (variation) là hình thức âm nhạc bao gồm “sự trình bày của
chủ đề và sau đó là hàng loạt sự nhắc lại của chủ đề ấy nhưng có thay đổi,
đó là các biến khúc: A, A1, A2, A3, A4, A5...” [23, 113].
Nhạc Blues với đặc điểm ngẫu hứng nổi trội, mỗi khúc nhạc ngẫu
hứng là một biến khúc từ chủ đề cho trước. Vì vậy, biến tấu là hình thức
tiêu biểu trong nhạc Blues và HS cần được trang bị phương pháp này trong
quá trình rèn luyện.
Để tạo nên những biến tấu, GV cần hướng dẫn cho HS biết cách phát
triển từ vòng hòa thanh cố định của giai điệu chủ đề, từ đó tạo nên những
đoạn nhạc ngắn (riff). Với HS trung cấp, các em cần rèn luyện ngẫu hứng
bằng thủ pháp biến tấu từ nền hòa âm cố định và biến tấu theo chủ đề cho
trước. GV cũng nên khuyến khích các em có những ý tưởng sáng tạo riêng
trong quá trình tự rèn luyện.
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Ví dụ 30:
F BLUES SCALE WORKOUT
(Trích)
Tim Richard

Theo ví dụ trên, HS sẽ thực hành luyện tập biến tấu trên 1 nét giai điệu
cho trước ở các tiết nhạc đầu tiên của câu bằng cách dựa vào tiết tấu, nhịp
điệu và tuân thủ nền hòa âm cố định để tạo nên những nét giai điệu mới.
Hay như ví dụ dưới đây, hòa âm sẽ đóng vai trò cố định và xuyên
suốt, HS sẽ dựa trên vòng hòa âm đó để phát triển giai điệu.
Ví dụ 31:
F BLUES SCALE WORKOUT
(Trích)
Tim Richard
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Với các ví dụ trên, HS sẽ biến tấu từ vòng hòa thanh có sẵn của các
tiết nhạc cho trước sau đó sẽ tạo nét nhạc biến tấu bằng các thủ pháp rải
hợp âm, thay đổi âm hình tiết tấu... Các em có thể mở rộng tầm âm để phát
triển giai điệu lên cao hay xuống thấp, cùng với đó là sự biến đổi về tiết tấu
có sự kết hợp với đảo phách, nghịch phách... Thủ pháp ngẫu hứng biến tấu
đó sẽ tạo nên sự hòa hợp, tổng thể trong âm nhạc Blues.
Ngoài ra, GV nên hướng dẫn HS cách lập vòng hòa âm: II- V- I, VIII- V- I... theo trình tự từ gam ít dấu hóa đến gam nhiều dấu hóa, từ vòng
công năng cố định đó, các em sẽ tiến hành ngẫu hứng theo hình thức biến
tấu với các biến khúc khác nhau.
Các vòng hòa âm này được ghi theo biểu đồ như ví dụ sau:
Ví dụ 32: F7/--/--/--/Bb7/--/F7/--/C7/Bb7/F7/C7/.

Theo ví dụ trên, HS có thể xây dựng những biến tấu khác nhau, tạo
nên sự đa dạng, phong phú kiểu ngẫu hứng của Blues. Khi thực hiện, các
em sẽ đồng thời sử dụng cả hai tay, tay phải chơi rải hợp âm, chạy gam và
tạo thay đổi mô hình tiết tấu, còn tay trái chuyển hòa âm theo vòng công
năng cố định, sao cho các biến khúc được kết nối liên tục, không đứt đoạn.
Ngẫu hứng biến tấu khi học nhạc Blues trên đàn phím điện tử sẽ giúp
cho HS phát triển nhiều dạng kỹ thuật khác nhau trên nền hòa âm cố định.
Tuy nhiên, để rèn luyện thủ pháp biến tấu vững vàng theo các vòng hòa âm
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Blues, HS cần phải thành thạo gam Blues với tên gọi chính xác. Từ đó, các
em sẽ luyện tập ngẫu hứng từ cách phát triển đoạn nhạc ngắn từ các vòng
công năng để tạo nên các biến khúc, sau đó phát triển cao hơn với các mức
độ khác nhau. Điều này còn tùy thuộc vào vấn đề tự rèn luyện của HS.
Trên thực thế, hợp âm 7 Blues còn có sự mở rộng thêm âm 9, đây là
nốt trang sức, tạo sự phong phú hơn cho giai điệu. Với những HS khá, giỏi,
GV nên khuyến khích các em mở rộng sử dụng thêm hợp âm này.
Ví dụ 33: gam Blues có thêm nốt 9 bổ sung

Ví dụ 34: Sử dụng gam Blues biến tấu ngẫu hứng tay phải trên vòng
hòa âm I - VI - IV - II - V - I:

Ví dụ 35: sử dụng gam Blues biến tấu ngẫu hứng tay phải trên vòng
hòa âm I - IV - VII - III - V

Trong tác phẩm nhạc Blues - Jazz, thường có sự pha trộn tiết tấu, hòa
thanh giữa Blues và Jazz. Điều này tạo nên sự đa dạng về phong cách biểu
hiện tác phẩm. Vì vậy, trong quá trình dạy ngẫu hứng nhạc Blues - Jazz,
GV cần giúp HS nắm bắt được vấn đề này nhằm hướng tới sự chủ động
phát huy khả năng sáng tạo.
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Như vậy, biến tấu là một thủ pháp phát triển quan trọng trong nhạc
Blues. HS sẽ được hướng dẫn luyện tập biến tấu từ chủ đề đã được soạn
trước hoặc tự tạo những vòng hòa âm để ứng dụng luyện tập. Trong quá
trình thực hành, GV nên tùy theo khả năng và trình độ kỹ thuật của từng
HS để khuyến khích các em phát triển tư duy sáng tạo ngẫu hứng.
Trong quá trình hướng dẫn HS thực hành biến tấu, GV cần củng cố
cho các em về tiết tấu, nhịp điệu, giúp các em sáng tạo nên những âm hình
khác nhau trong các biến khúc; củng cố hòa âm Blues và quy luật nối tiếp
vòng hòa âm thông qua hợp âm rải 7 nhằm giúp các em vững vàng, chủ
động sáng tạo ngẫu hứng trên nền tảng gam blue; Khuyến khích HS phát
triển ý tưởng sáng tạo qua các câu nhạc, đoạn nhạc ngắn; Khuyến khích HS
soạn hợp âm Blues cho các ca khúc theo phong cách của dòng nhạc này;
Ứng dụng đệm hát theo phong cách Blues, từ đó tạo những câu nhạc mang
đậm chất Blues, nhằm đáp ứng thị hiếu âm nhạc mới hiện nay.
2.3. Một số biện pháp khác
2.3.1. Rèn luyện khả năng biểu diễn
Biểu diễn (performance) là yếu tố khách quan đánh giá trình độ và
năng lực của HS. Các hình thức thi qua hình thức biểu diễn sẽ cho kết quả
đánh giá chính xác, chuẩn mực hơn đối với các chuyên ngành âm nhạc.
Đối với HS chuyên ngành đàn phím điện tử, biểu diễn là hoạt động
vô cùng quan trọng, bởi kết quả rèn luyện sẽ được thể hiện rõ nét và được
đánh giá khách quan. Để biểu diễn trọn vẹn, lưu loát một tác phẩm độc tấu,
đồng thời với đó là cách xử lý sắc thái âm nhạc theo đúng tính chất của tác
phẩm, cần có tinh thần học tập hăng say và sự cố gắng rèn luyện của HS.
Thực tế cho thấy, HS trung cấp chuyên ngành đàn phím điện tử còn
yếu kém trong biểu diễn. Nhiều em khi học rất chăm chỉ và có ý thức rèn
luyện, nhưng khi biểu diễn thường không bình tĩnh, dẫn đến bài thi bị đánh
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vấp hoặc không thể hiện được sắc thái. Vì vậy, GV dạy nhạc Blues cần có
những biện pháp giúp các em giải quyết được vấn đề tâm lý biểu diễn,
nhằm phát huy tối đa hiệu quả “học đi đôi với hành” cho đối tượng HS này.
Để biểu diễn tốt, HS cần phải có quá trình rèn luyện tâm lý và kỹ
năng đàn: làm chủ bản thân và tập trung thể hiện tác phẩm; luôn có tâm lý
ổn định, tinh thần thoải mái để các ngón tay luôn được linh hoạt trên bàn
phím; khi hướng dẫn trên lớp, GV cần điều chỉnh HS tập trung để xử lý kỹ
thuật, sắc thái của tác phẩm bằng cách yêu cầu các em tự kiểm tra, đánh giá
độ chính xác và nhanh nhậy của ngón tay trên bàn phím, về cách thực hiện
các thủ pháp ngẫu hứng...; Khi giao bài về nhà, yêu cầu HS vỡ bài và luyện
tập ở tốc độ chậm, chỉ khi trả tốt mới cho các em thực hiện ở tốc độ nhanh
dần; HS cũng cần xây dựng thói quen trong học tập và cách tập đàn tỉ mỉ,
chi tiết, không vội vàng bao giờ cũng đem lại hiệu quả cao khi thể hiện tác
phẩm; Sau khi vỡ bài, yêu cầu HS thuộc lòng và xử lý sắc thái và kỹ thuật
theo đúng yêu cầu được ghi trong tác phẩm, luyện tập nhiều lần các tiết
nhạc, câu nhạc có kỹ thuật khó để đảm bảo sự chắc chắn khi thể hiện; luôn
nhắc nhở HS, khi biểu diễn phải tập trung tinh thần vào chơi đàn, không để
ngoại cảnh tác động, tạo tâm lý tự tin, bình tĩnh trong biểu diễn.
Thực tế cho thấy, tâm lý của HS trung cấp trong các kỳ thi đàn phím
điện tử thường không ổn định. Thời điểm trước biểu diễn, các em thường
có những diễn biến tâm lý khác nhau, thường là lo lắng và không thoải mái.
Do mất bình tĩnh và không tự tin nên nhiều em luôn đánh tác phẩm ở tốc độ
nhanh hơn khi tập. Điều này là do ảnh hưởng từ trạng thái tâm lý. Vì vậy,
chuẩn bị tâm lý trước khi biểu diễn luôn được quan tâm trong quá trình rèn
luyện cho HS. Khi dạy học, GV yêu cầu HS nghiêm túc thực hiện: tập
chậm toàn bộ các bài, tác phẩm trước khi biểu diễn; luôn tập trung và có
thái độ nghiêm túc, đàng hoàng, coi biểu diễn như buổi trả bài trên lớp;
không nôn nóng hay vội vàng, hấp tấp trước khi biểu diễn...
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Việc rèn luyện tâm lý vững vàng để thể hiện tác phẩm trước đám
đông sẽ được giúp cho HS bản lĩnh, phát triển khả năng tư duy ngẫu hứng
tốt hơn khi chơi nhạc Blues. Bên cạnh rèn luyện trên lớp, các em cũng nên
mạnh dạn tham gia những hoạt động ngoại khóa của Nhà trường, hình
thành thói quen thể hiện bản thân trước mọi người. Khi tham gia những
hoạt động ngoại khóa, các em cũng đồng thời nâng cao khả năng đệm hát
trong các chương trình văn nghệ và có kinh nghiệm hơn khi hòa tấu cùng
ban nhạc... Ngoài ra, do nội dung dạy học mới bắt đầu được triển khai nên
cần có chế độ đãi ngộ khuyến khích nhằm kích thích tinh thần phấn đấu của
HS như: chấm giải cho các tiết mục nhạc Blues trong các cuộc thi tài năng
của Nhà trường; lựa chọn những HS có khả năng vượt trội, rèn luyện nâng
cao cho các em để hướng tới các cuộc thi lớn về âm nhạc mang tầm cỡ khu
vực hoặc toàn quốc...
Rèn luyện biểu diễn là một quá trình đòi hỏi sự kiên trì. Bên cạnh sự
chăm chỉ, tự học tập, tự luyện tập để trau dồi bản lĩnh, HS còn cần đến
những điều kiện khác để thể hiện bản thân. HS học nhạc Blues, bên cạnh
những kỹ năng được trang bị về khả năng chơi đàn, cần thường xuyên được
biểu diễn để rèn luyện bản lĩnh sân khấu, khẳng định vai trò cá nhân trong
nghệ thuật âm nhạc.
2.3.2. Bổ sung tài liệu dạy học và nâng cao chất lượng giảng viên
Học nhạc Blues trên đàn phím điện tử cho HS trung cấp là một nội
dung mới được đưa vào chương trình dạy học. Vì vậy, cần có những biện
pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cho đối tượng HS chuyên
ngành này.
Với đặc điểm mang tính ngẫu hứng, nhạc Blues rất mới lạ đối với
HS trung cấp trường VHNT và DL Hải Phòng. Các em đang quen rèn
luyện đàn phím điện tử theo khuôn khổ của âm nhạc cổ điển phương Tây
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nên khi học nhạc Blues còn gặp nhiều bỡ ngỡ. Ngoài ra, do đây là nội dung
mới nên chương trình dạy học còn nghèo nàn, chưa phong phú các dạng bài
luyện tập, GV cũng chưa hoàn toàn nắm vững về loại nhạc này.
Trước thực trạng đó, để dạy học Blues đạt hiệu quả cao, Nhà trường
cần quan tâm về điều kiện cơ sở vật chất, cũng như tạo điều kiện cho GV đi
học tập huấn, nâng cao khả năng chơi nhạc Blues.
Trong chương trình dạy học đàn phím điện tử, cần bổ sung các dạng
bài, tác phẩm nhạc Blues; khuyến khích GV sưu tầm và sáng tạo những bản
Blues Việt Nam; đội ngũ GV được học tập nhạc Jazz, trong đó có Blues tại
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; khuyến khích HS tích cực học tập
và rèn luyện nhạc Blues; khuyến khích HS rèn luyện đệm hát theo phong
cách nhạc Blues; Nhà trường thường xuyên tổ chức các cuộc thi tài năng
âm nhạc để HS học nhạc Blues có cơ hội tham gia thể hiện, đồng thời rèn
luyện bản lĩnh sân khấu; nên thành lập ban nhạc, nhóm nhạc rèn luyện kỹ
năng hòa tấu, trong đó có hòa tấu nhạc Blues...
Do dạy học nhạc Blues là nội dung mới đưa vào chương trình dạy
đàn phím điện tử, với những phương pháp mới, khác với quy trình lên lớp
trước đây, vì vậy, Khoa Âm nhạc nên trường thường xuyên tổ chức dự giờ,
thao giảng, tọa đàm... để rút kinh nghiệm và đưa ra những biện pháp dạy
học phù hợp với điều kiện của Nhà trường và năng lực của HS. Đó là
những tiền đề tốt cho sự phát triển việc dạy và học nhạc Blues của nhà
trường.
2.4. Tiến trình dạy học nhạc Blues trên đàn phím điện tử
Với đặc điểm âm nhạc như đã phân tích ở trên, khi hướng dẫn rèn
luyện nhạc Blues cho HS, GV cần phải có sự linh hoạt trong từng hoạt
động dạy học phù hợp và hiệu với từng dạng bài tập.
Tuy nhiên, để quy chuẩn về phương pháp sư phạm, chúng tôi xin đưa
ra các bước dạy học blues theo trình tự bám sát nội dung dạy học.
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2.4.1. Chuẩn bị
Tài liệu và phương tiện dạy học là một trong những bước quan trọng
cần được chuẩn bị trước khi lên lớp.
- Tài liệu: Tập tài liệu dạy học nhạc Blues cho đàn phím điện tử sẽ
bao gồm các dạng bài tập Etude và tác phẩm.
Etude là dạng bài tập để bổ trợ cho ngón tay và kỹ thuật chơi piano
cơ bản, nâng cao khả năng chơi đàn. Etude Blues nên tập trung vào các
dạng bài luyện gam, luyện tiết tấu, luyện hòa thanh để luyện ngón và cố kỹ
thuật. Việc lựa chọn bài cho HS sẽ căn cứ vào trình độ và khả năng của mỗi
em, đồng thời còn phụ thuộc vào mục đích bổ sung những mặt còn hạn chế,
khắc phục những điểm yếu của HS.
Để phù hợp với khả năng và trình độ của HS trung cấp, các tác phẩm
Blues không nên quá khó về quãng và hợp âm. Ngoài ra, nên lựa chọn
những tác phẩm ở giọng được sử dụng nhiều như: C Blues, F Blues và G
Blues, đồng thời đây cũng là những giọng có ít dấu hóa, rất phù hợp với HS
mới bắt đầu theo học nhạc Blues.
Trước khi lên lớp, GV cần lựa chọn dạng bài phù hợp với từng đối
tượng HS. Ngoài ra, phòng học cần trang bị đầy đủ: đàn piano phím điện tử
và màn hình trình chiếu, có nối mạng Internet để GV có thể cho các em
nghe, xem biểu diễn nhạc Blues, nhằm kích thích tinh thần học hỏi và phấn
đấu của HS.
2.4.2. Tiến trình dạy học
- Giới thiệu/ Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
Khi bắt đầu dạy học, GV cần giới thiệu những nội dung chính trong
tiết học, sau đó sẽ kiểm tra bài cũ hoặc hướng dẫn bài mới.
Căn cứ vào nội dung GV đã hướng dẫn ở buổi học trước, GV sẽ tiến
hành kiểm tra bài cũ vào đầu giờ học. Các nội dung kiểm tra vì thế sẽ khác
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nhau: kiểm tra chạy gam; kiểm tra tiết tấu; kiểm tra thực hành hòa âm... với
các phần bài tập ở mức độ khác nhau mà GV đã hướng dẫn HS trước đó.
Do cách chơi nhạc Blues khác với nhạc cổ điển, nên tùy vào dạng bài
tập, GV cần tập trung vào hướng dẫn các kỹ năng khá nhau: tư thế tay,
ngón tay; hướng dẫn cách chạy gam từ không dấu hóa đến nhiều dấu hóa
theo trình tự nâng dần theo 12 bán cung; hướng dẫn tiết tấu đảo phách,
nghịch phách; hướng dẫn thủ pháp biến tấu (theo tiết tấu, gam và hòa
âm...). Khi hướng dẫn, GV cần thị phạm làm mẫu để HS có thể nắm bắt
nhanh hơn.
- Dạy bài mới: (37 phút)
Việc giao bài mới hay nội dung mới từ bài tập trước đó tùy thuộc
vào GV và sự rèn luyện của HS. Ví dụ, ở tiết học trước, GV giao bài và
hướng dẫn vỡ bài theo các bước: tập riêng tay phải, tay trái, sau đó ghép
hai tay, thì tiết học tiếp theo GV sẽ yeu cầu các em rèn luyện từ tốc độ từ
chậm đến nhanh dần, đồng thời với đó là những yêu cầu chính xác hơn về
cách thể hiện kỹ thuật cũng như thể hiện phong cách nhạc Blues...
Như vậy, tùy theo nội dung dạy học, GV phải chú trọng tới việc
hướng dẫn HS rèn luyện thực hành. Trong quá trình hướng dẫn, GV nên
củng cố lại những kiến thức về lý thuyết, các bước rèn luyện cũng cần có
trình tự từ tập những tiết nhạc, câu nhạc đến đoạn nhạc với yêu cầu cụ thể
về gam , tiết tấu hay hòa thanh...
Ngoài những yêu cầu về kỹ thuật, khi lên lớp, GV cần hướng dẫn HS
phong cách chơi nhạc Blues, rèn luyện sự tự tin và kỹ năng biểu diễn. Như
vậy, quy trình dạy học sẽ được thực hiện theo trình tự từ: vỡ bài, ghép bài,
hoàn thiện bài đến thực hành biểu diễn.
- Củng cố: (3 phút)
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Củng cố dặn dò nhằm nhấn mạnh những điểm trọng tâm của tiết học.
Nội dung dặn dò chủ yếu đề cập đến: phương pháp luyện tập; thời gian
luyện tập; phong cách chơi và thể hiện nhạc Blues...
2.5. Thực nghiệm sư phạm
2.5.1. Mục đích và nội dung thực nghiệm
Mục đích thực nghiệm: Thực nghiệm nhằm so sánh đối chứng, đánh
giá hiệu quả dạy học nhạc Blues cho HS trung cấp đàn phím điện tử trường
Trung cấp VHNT và Du lịch Hải Phòng.
Nội dung thực nghiệm: Nội dung thực nghiệm được thực hiện
nghiêm túc dưới công tác chuẩn bị của GV chuyên ngành, theo những bước
cơ bản trong nội dung dạy học nhạc Blues mà luận văn đã đề cập tới. Kết
quả thực nghiệm được đối chiếu với các nhóm HS không tham gia thực
nghiệm, qua đó có thể đánh giá khách quan về nội dung dạy học nhạc
Blues với những biện pháp mới.
2.5.2. Đối tượng và địa điểm thực nghiệm
Đối tượng thực nghiệm: HS năm thứ 3, hệ trung cấp đàn phím điện
tử trường Trung cấp VHNT và Du lịch Hải Phòng.
Tiết 1: Nguyễn Thị Như Hoa; Đỗ Xuân Hải
Tiết 2: Lê Mạnh Cường; Nguyễn Thu Phương
Nhóm đối chứng:
Tiết 1: Trịnh Thị Thanh Hải; Vũ Thị Quyên
Tiết 2: Lê Khánh Hòa; Đặng Dương Anh
GV thực hiện: Hoàng Lệ Thủy (GV đàn phím điện tử)
Địa điểm thực nghiệm: Phòng học 3A, Khoa Âm nhạc, Trung cấp
VHNT và Du lịch Hải Phòng.
2.5.3. Tiến hành thực nghiệm
Thời gian thực nghiệm được thực hiện trong HKII năm học 20182019 qua 02 tiết học cho 4 HS. Các nội dung dạy học thực nghiệm được
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lựa chọn từ chương trình biên soạn mới với tiêu chí bám sát mục tiêu dạy
học.Tiết thứ nhất thực dạy vào ngày 10/4/2018 với nội dung Dạy gam
Blues và thực hành tiết tấu Blues; tiết thứ hai vào ngày 15/4/2018 với nội
dung Dạy học hòa thanh Blues và thủ pháp biến tấu nhạc Blues.
Về quy trình dạy học, GV đã thực hiện các bước lên lớp như đã trình
bày ở trên trong cả 2 tiết thực nghiệm. Những nội dung trong các tiết dạy
thực nghiệm không trùng lặp với các nhóm không thực nghiệm.
2.5.4. Kết quả thực nghiệm
Kết quả quá trình thực nghiệm được nhận xét, đánh giá cụ thể
như sau:
- Tiết học 1: Dạy gam Blues và thực hành tiết tấu Blues
Đánh giá: Gam là kỹ năng rèn luyện sự nhanh nhạy của ngón tay.
Khi HS thực hành luyện tập gam, ngón tay được nâng dần về kỹ thuật,
đồng thời giúp HS cảm nhận bước đầu về âm nhạc Blues. Với HS trung cấp
năm thứ 3, sau khi đã được học gam cơ bản ở HKI, GV đã tiếp tục hướng
dẫn chạy gam trên 12 bán cung. Sau khi GV hướng dẫn và làm mẫu gam
trên 12 bán cung, HS ứng dụng thực hành ở tốc độ chậm. Khi mới thực
hiện, HS tỏ ra lúng túng do chưa quen ngón tay. GV phải hướng dẫn kỹ
hơn về cách đặt ngón tay hợp lý và tiếp tục làm mẫu. Sau vài lần luyện tập,
HS bắt đầu định hình ngón tay chạy gam trên 12 bán cung.
Tiết tấu Blues cũng là một yêu cầu trong nội dung dạy học, trước đó,
HS đã được học tiết tấu cơ bản trong âm nhạc Blues, do đó, ở tiết học này,
GV yêu cầu các em thực hành các mẫu tiết tấu đảo phách, nghịch phách
nâng cao hơn. Các nhóm tiết tấu đó được thực hiện trên gam, sau khi các
em đã tương đối thuần thục ngón tay trên gam. Ngoài ra, GV còn hướng
dẫn các mẫu tiết tấu đảo phách khác trên bài tập Etude, yêu cầu HS luyện
tập đúng với tốc độ chậm.
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So với HS ở nhóm không đối chứng, HS ở nhóm đối chứng được học
sâu về kỹ thuật, nội dung dạy học cũng phong phú hơn. Tiết học này được
đánh giá đạt chất lượng tốt về phương pháp và nội dung dạy học.
- Tiết học 2: Dạy học hòa thanh Blues và thủ pháp biến tấu nhạc
Blues.
Đánh giá: Dạy học hòa thanh Blues là một trong những nội dung mới
được chúng tôi triển khai trong đợt thực nghiệm này. Trước khi cho HS
thực hành, GV đã giới thiệu và phân tích khái quát cấu tạo hợp âm 7 và các
vòng hòa âm thường dùng trong nhạc Blues. Đây là dạng bài tập cần thiết
đối với HS khi học dòng nhạc mới này.
Khi thực hành luyện tập, GV làm mẫu và yêu cầu HS thực hiện riêng
hai tay, đặc biệt quan tâm đến sự sắp xếp ngón tay hợp lý và khi ghép hai
tay, các em không bị túng túng nên học khá nhanh nội dung này.
Thủ pháp biến tấu nhạc Blues cũng là nội dung quan trọng được
chúng tôi lựa chọn thực nghiệm. Trong quá dạy học, GV đã giới thiệu và
phân tích tỉ mỷ các thủ pháp biến tấu từ cách phát triển thay đổi mô hình
tiết tấu đến các nét chạy gam với những yếu tố mới, hay phát triển từ hòa
âm cho sẵn để tạo nên những biến khúc khác nhau.
Sau khi tiếp thu phần giảng lý thuyết, GV sử dụng thủ pháp thị
phạm, làm mẫu cho HS nắm vững cách sáng tạo kiểu biến tấu, giúp cho HS
cảm nhận để thực hành tốt hơn. Với những biện pháp hướng dẫn như
vậy, HS ứng dụng luyện tập trở nên dễ dàng hơn. Các em cũng cảm nhận
tốt hơn về Blues, dù biến tấu ở dạng nào thì tính chất âm nhạc của dòng
nhạc này vẫn nổi lên khá rõ. HS đã tỏ ra rất hào hứng và tiết học này
được đánh giá đạt hiệu quả ở khá cao cả về phương pháp và nội dung
dạy học. Đó là một trong những thành công bước đầu của chúng tôi
trong quá trình thực nghiệm.
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Có thể cho rằng, trong đợt thực nghiệm này, những biện pháp dạy
học cho thấy đã có những ảnh hưởng nhất định đến dạy học nhạc Blues cho
HS trung cấp trường Trung cấp VHNT và Du lịch Hải Phòng. Kết quả thực
nghiệm cho thấy, HS ở nhóm thực nghiệm tự tin hơn, vững vàng hơn về
kiến thức ở nhóm đối chứng, kết quả ở nhóm thực nghiệm cao hơn nhóm
đối chứng.
Tiểu kết
Khác với âm nhạc cổ điển, nhạc Blues có lối chơi ngẫu hứng nên
người học phải rèn luyện các thủ pháp biến tấu mới có thể chơi thành thạo
dòng nhạc này. Với HS trung cấp đàn phím điện tử, chúng tôi hướng tới
rèn luyện ngẫu hứng trên hai dạng chính: biến tấu trên hệ thống gam blues
và hợp âm rải. Ngoài ra, có sự mở rộng hơn với HS khá giỏi về thủ pháp
biến tấu ngẫu hứng theo chủ đề. Với cách biến tấu này, HS phải nắm vững
kỹ thuật Blues, phải có nhiều ý tưởng sáng tạo khác nhau. Tất nhiên, trong
quá trình dạy học, GV phải lựa chọn bài thực hành phù hợp với trình độ,
khả năng của HS trung cấp để hướng dẫn các em thực hành ngẫu hứng các
câu nhạc, đoạn nhạc ngắn.
Học ngẫu hứng nhạc Blues là nội dung mới trong dạy học đàn phím
điện tử ở trường Trung cấp VHNT và Du lịch Hải Phòng. Ngẫu hứng nhạc
Blues sẽ thúc đẩy và phát huy năng lực âm nhạc của HS, là động cơ góp
phần vào ý thức tự học tập và rèn luyện của các em. Đây cũng là một trong
những kỹ năng cần đạt nhằm giúp cho HS trung cấp đàn phím điện tử có
thể ứng dụng trong đệm hát và hòa tấu tự tin, vững vàng hơn.
Với những tác dụng hữu ích đó, dạy học nhạc Blues cho HS trung
cấp đàn phím điện tử trở thành nội dung cần thiết cho đối tượng này. Việc
trang bị cho những kỹ năng chơi nhạc Blues ở mức độ cơ bản đã giúp cho
các em cảm nhận tốt hơn về dòng nhạc này, đồng thời tạo cho các em
phong thái chơi nhạc tự tin và vững vàng hơn.
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KẾT LUẬN
Việc đưa nội dung dạy học nhạc Blues vào chương trình trung cấp
đàn phím điện tử, trường Trung cấp VHNT và Du lịch Hải Phòng đã góp
phần bổ sung hoàn thiện hơn cho chương trình đào tạo của Nhà trường.
Đây là một trong những nội dung mới nên cần phải có những biện pháp
khác nhau trong dạy học, HS cũng phải vận dụng những phương thức luyện
tập khác với âm nhạc cổ điển trước đó.
Để phù hợp với trình độ HS trung cấp, chúng tôi đã lựa chọn nội
dung dạy học cơ bản, nhưng khá đầy đủ về kỹ thuật, thủ pháp và cách chơi
nhạc Blues. Trong quá trình dạy học, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc
hình thành cách rèn luyện dòng nhạc này. Theo đó, các thế tay và các ngón
tay phải được lưu ý chỉnh sửa kịp thời; cách luyện tập gam từ ít dấu hóa
đến nhiều dấu hóa, theo trình tự luyện tập trên 12 bán cung; cách thành lập
hợp âm, vòng hòa âm và ứng dụng thực hành luyện tập theo cấp độ tăng
dần từ chậm đến nhanh, từ dễ đến khó; các thủ pháp biến tấu để rèn luyện
ngẫu hứng được thực hiện ở các dạng: biến tấu trên hệ thống gam blues,
biến tấu theo hợp âm rải và biến tấu ngẫu hứng theo chủ đề.
Trong quá trình thực hiện, chúng tôi đã lựa chọn tài liệu dạy học
nhạc Blues phù hợp với đối tượng HS trung cấp chuyên ngành đàn phím
điện tử. Khi thực hành bài tập, GV đã có những biện pháp hướng dẫn HS
hiệu quả từ khâu vỡ bài, ghép bài cho đến hoàn thiện bài.
Việc nắm vững kỹ thuật cơ bản của nhạc Blues trên đàn phím điện tử
được HS thực hiện luyện tập khá đa dạng, trên nhiều loại bài tập thực hành:
luyện gam theo các mẫu tiết tấu; luyện hợp âm và vòng công năng Blues
qua tác phẩm có sẵn; luyện hợp âm và vòng công năng Blues qua các thủ
pháp biến tấu...
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Từ mục đích nghiên cứu của luận văn, chúng tôi đã tiến hành thực
nghiệm để đánh giá kết quả bước đầu. Những kết quả đạt được của thực
nghiệm cho thấy sự khả quan về phương pháp, biện pháp dạy học, tạo thêm
niềm tin cho GV và HS của Nhà trường phấn đấu dạy và học ngày càng tốt
hơn nữa dòng nhạc Blues, để có thể đáp ứng nhu cầu thiết thực cho các em
ứng dụng tốt vào đời sống Văn hóa Văn nghệ của tỉnh nhà.
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Nxb Âm nhạc, Hà Nội.
2. Nguyễn Bách, Thy Nhất Giang (1997), Hòa âm, Nxb Trẻ.
3. Nguyễn Bách, Huyền Trâm (2003), Jazz organ piano cho mọi người,
Nxb âm nhạc, Hà Nội.
4. Trịnh Xuân Bảo (2008), Tuyển soạn một số tác phẩm âm nhạc cho
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