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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Nhà hát Chèo Việt Nam, tiền thân là đoàn chèo Trung ương - một trong 

những trung tâm nghiên cứu, khai thác, phục hồi, bảo tồn và phát triển nghệ 

thuật chèo truyền thống. Cùng với Ban nghiên cứu chèo, Nhà hát đã thực hiện 

nhiều biện pháp bảo tồn như tập hợp các nghệ nhân chèo tứ chiếng, đầu tư 

khôi phục và dàn dựng các vở chèo truyền thống, tuyển sinh và liên kết đào 

tạo các thế hệ diễn viên, nhạc công nhằm bổ sung vào đội ngũ biểu diễn của 

Nhà hát. 

Cùng với tiến trình phát triển của nghệ thuật sân khấu chèo, xuất phát từ 

nhu cầu kịch bản, và nhu cầu thưởng thức của công chúng đương đại, các nhạc sĩ 

đã sáng tác những nét nhạc, đoạn nhạc, các ca khúc có phối bè gọi chung là nhạc 

nền nhằm góp phần lột tả sâu sắc nội tâm, tình cảm, hoàn cảnh, tâm lý của nhân 

vật, hay miêu tả tình huống, cảnh trí... trong đó, nhiều phần nhạc nền của nhiều 

vở chèo đã trở thành kinh điển, mẫu mực của nghệ thuật chèo. Có thể kể đến 

những vở diễn nổi tiếng với phần nhạc nền viết rất thành công như nhạc nền 

trong vở Súy Vân do nhạc sĩ Hoàng Kiều sáng tác, phần nhạc nền trong vở 

Quan Âm Thị Kính do ban nghiên cứu chèo sáng tạo, phần âm nhạc trong vở 

Lưu Bình - Dương Lễ do nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh sáng tác, âm nhạc trong vở 

Trương Viên do nhạc sĩ Trần Vinh sáng tác, âm nhạc trong vở Chu Mãi Thần 

(Nàng Thiệt Thê) do nhạc sĩ Đôn Truyền sáng tác v.v… 

Như vậy, có thể thấy, phần nhạc nền đóng một vai trò quan trọng trong 

các vở chèo, góp phần tạo nên sự hoàn thiện về nội dung và nghệ thuật của 

các vở chèo.  

Là một nhạc sĩ sáng tác âm nhạc, chỉ huy dàn nhạc chèo và tham gia 

giảng dạy môn hoà tấu dàn nhạc chèo cho học sinh nhạc công của Nhà hát 

Chèo Việt Nam, tôi nhận thấy, hiện nay, có một vấn đề cần quan tâm, đó là, 
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nhiều học sinh nhạc công chèo, mặc dù đã được đào tạo chuyên môn tại các 

Trường Văn hoá nghệ thuật, khi được tuyển vào Nhà hát còn rất bỡ ngỡ, lúng 

túng khi tham gia vào dàn nhạc chèo, đặc biệt là việc tiếp cận và thể hiện 

phần nhạc nền trong các vở chèo. Đây là lớp nhạc công kế cận của dàn nhạc 

NHCVN, sau này sẽ trực tiếp hoạt động hoà tấu dàn nhạc phục vụ các vở diễn 

của Nhà hát. Ngoài ra, nội dung chương trình, giáo trình tài liệu sử dụng cho 

môn học hoà tấu, đặc biệt là phần nhạc nền cho các vở diễn hiện nay còn 

nhiều bất cập, hạn chế.  

Từ những vấn đề nêu trên, tôi chọn đề tài Dạy học hòa tấu dàn nhạc 

chèo tại Nhà hát Chèo Việt Nam cho luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận 

và phương pháp dạy học âm nhạc của mình với mong muốn đề xuất, đưa ra 

phương pháp dạy học hoà tấu nhạc nền cụ thể, thiết thực, phù hợp với năng 

lực, trình độ của học sinh nhạc công chèo tại Nhà hát Chèo Việt Nam, đáp 

ứng yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, đề tài cũng góp một phần nhỏ bé vào sự 

nghiệp đào tạo, phát triển nghệ thuật hoà tấu dàn nhạc chèo trong xã hội Việt 

Nam đương đại. 

2. Lịch sử nghiên cứu 

Theo khảo sát của chúng tôi, từ trước đến nay đã có khá nhiều công 

trình, bài viết liên quan đến âm nhạc chèo, các nhạc khí và dàn nhạc hoà tấu 

trong chèo. Có thể điểm ra một số công trình tiêu biểu như: 

 Năm 1998, PGS.TS. Nguyễn Thị Nhung công bố cuốn Nhạc khí gõ và 

trống đế trong chèo truyền thống, (Nxb Âm nhạc, Hà Nội). Trong công trình 

này, tác giả đã giới thiệu một cách có hệ thống về tính năng, màu âm, phương 

thức diễn tấu của các nhạc cụ gõ trong dàn nhạc chèo, đặc biệt là trống đế - 

một nhạc cụ không thể thiếu trong nghệ thuật chèo. 

 Năm 2001, Nhà xuất bản Viện Sân khấu công bố cuốn Đến với nhạc 

chèo của nhạc sĩ Đôn Truyền. Trong công trình này, tác giả đã đi sâu vào 
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nghiên cứu thành tố âm nhạc trong chèo, đặc biệt tác giả đã đề cập tới vấn đề 

nghệ thuật diễn tấu của dàn nhạc chèo trong đó có các màu âm độc đáo của 

các nhạc cụ, nghệ thuật hoà tấu và chức năng ứng tác của nhạc công trong dàn 

nhạc hay vai trò quan trọng của các nhạc cụ gõ trong dàn nhạc. 

 Cũng trong năm 2001, Nhà hát chèo Việt Nam và Nxb Sân khấu xuất 

bản cuốn Từ góc nhìn âm nhạc. Cuốn sách là sự tập hợp các bài viết của 

nhiều nhạc sĩ gắn bó với nghệ thuật chèo. Trong các bài viết của các  tác giả, 

có một số bài viết đã đề cập, nghiên cứu về dàn nhạc chèo như bài của nhạc 

sĩ Trần Vinh đã phân tích một số vấn đề liên quan đến dàn nhạc chèo như cơ 

cấu biên chế nhạc khí, đặc điểm và tầm quan trọng của các loại nhạc khí, đặc 

biệt là nhạc khí gõ... bài của nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Lê Xuân Thịnh bàn về 

việc xây dựng tổ chức, phát triển dàn nhạc chèo và ý tưởng về một dàn nhạc 

chèo mẫu... 

 Năm 2011, Nhà xuất bản Sân khấu công bố cuốn Nhạc chèo của Nhạc 

sĩ Trần Vinh. Trong công trình này, tác giả đã dành nhiều trang viết để nghiên 

cứu về dàn nhạc chèo. Các vấn đề mà nhạc sĩ Trần Vinh nêu ra trong công 

trình này có thể coi là rất cơ bản về dàn nhạc chèo, đó là vai trò vô cùng quan 

trọng của các nhạc cụ gõ, hay “ứng tấu đờn tòng” là một phương thức diễn tấu 

truyền thống của các nghệ nhân nhạc công chèo. Ngoài ra, cuốn sách còn 

cung cấp cho người đọc những kiến thức về tính năng, màu âm của các nhạc 

cụ trong dàn nhạc chèo. 

Trong những công trình kể trên, các tác giả chủ yếu nghiên cứu về các 

yếu tố trong nghệ thuật chèo và đã có những thành công nhất định trong việc 

chỉ ra những đặc trưng của nghệ thuật chèo, đặc biệt là dàn nhạc với các màu 

âm, tính năng của các nhạc cụ trong dàn nhạc chèo, vai trò của dàn nhạc 

chèo... Tuy nhiên, chưa có tác giả nào đi sâu vào nghiên cứu về dạy hoà tấu 

dàn nhạc chèo, đặc biệt là dạy học hoà tấu phần nhạc nền tại Nhà hát Chèo 
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Việt Nam. Từ thực tế này, chúng tôi xác định hướng nghiên cứu chính cho 

luận văn là nghiên cứu về phương pháp dạy hoà tấu dàn nhạc chèo nhưng tập 

trung vào phần hoà tấu nhạc nền cho học sinh Trung cấp nhạc công chèo tại 

Nhà hát Chèo Việt Nam.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Từ thực tế hoạt động dạy học hoà tấu dàn nhạc chèo, đưa ra phương 

pháp dạy học hoà tấu nhạc nền cho học sinh nhạc công chèo nhằm nâng cao 

kỹ năng phối hợp dàn nhạc, thể hiện hiệu quả các tổng phổ phần nhạc nền 

trong chèo nhằm phục vụ cho thực tiễn biểu diễn của Nhà hát Chèo Việt Nam. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

- Khảo sát những tư liệu, công trình nghiên cứu để phục vụ cho việc 

nghiên cứu cơ sở lý thuyết của đề tài. 

- Làm rõ một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến đề tài  

- Khảo sát thực trạng về hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh 

nhạc công chèo trong học tập môn hoà tấu nhạc nền trong chèo tại Nhà hát 

chèo Việt Nam hiện nay. 

- Phân tích tổng phổ phần nhạc nền của vở chèo vở Suý Vân do nhạc 

Hoàng Kiều sáng tác, giúp cho việc đưa ra những nhận định khoa học. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Phương pháp dạy học hòa tấu dàn nhạc chèo, cụ thể là dạy học hoà tấu 

phần nhạc nền trong chèo cho học sinh hệ Trung cấp nhạc công chèo tại Nhà 

hát Chèo Việt Nam là đối tượng nghiên cứu của luận văn. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Phạm vi nghiên cứu của luận văn là phần nhạc nền (nhạc không lời), 

trong vở chèo Suý Vân do nhạc sĩ Hoàng Kiều sáng tác. 
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Đặc điểm của dàn nhạc chèo, những tính năng, màu âm, đặc tính của 

các nhạc cụ dân tộc trong dàn nhạc hoà tấu, thủ pháp phối khí trong phần 

nhạc nền của vở chèo Suý Vân cũng thuộc phạm vi nghiên cứu của luận văn. 

Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2016 đến năm 2018  

Mảng nhạc nền do nhạc công ứng tấu theo phương thức dân gian truyền 

thống và nhạc nền có lời ca là các ca khúc trong vở chèo không thuộc phạm vi 

nghiên cứu của luận văn. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện đề tài, chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

 - Phương pháp khảo sát, thu thập tư liệu: Khảo sát, thu thập các tư liệu, 

công trình liên quan giúp cho việc kế thừa, tham khảo những kết quả nghiên 

cứu của các tác giả đi trước. 

 - Phương pháp phân tích tổng hợp: Phân tích tổng phổ các câu, đoạn 

nhạc nền trong vở chèo Suý Vân nhằm tìm ra những đặc điểm âm nhạc, tính 

chất âm nhạc, cách thức, thủ pháp phối khí, từ đó có những nhận định tổng 

hợp, giúp cho việc thiết kế một phương pháp dạy học hoà tấu dàn nhạc chèo 

(nhạc nền) hiệu quả, phù hợp với đối tượng học sinh nhạc công chèo tại Nhà 

hát Chèo Việt Nam. 

 - Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tổ chức dạy thực nghiệm để 

kiểm chứng những kết quả nghiên cứu của luận văn. 

6. Những đóng góp của luận văn 

 - Luận văn góp phần chỉ ra một số hạn chế trong dạy và học môn hoà 

tấu nhạc nền của giáo viên và học sinh nhạc công chèo tại Nhà hát chèo Việt 

Nam hiện nay. 

- Luận văn đưa ra phương pháp dạy hoà tấu nhạc nền trong chèo, 

giúp cho các học sinh nhạc công chèo tại Nhà hát chèo Việt Nam có thêm 

những kiến thức, những hiểu biết về lĩnh vực hoà tấu dàn nhạc và nâng 

cao năng lực, kỹ năng hoà tấu dàn nhạc chèo.  
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 - Luận văn là một tư liệu cho cho các Nhà hát Chèo, các đoàn chèo ở các 

địa phương khác tham khảo trong lĩnh vực đào tạo học sinh nhạc công chèo và 

góp phần vào sự nghiệp bảo tồn, phát triển nghệ thuật chèo truyền thống.  

7. Bố cục luận văn 

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

gồm 2 chương: 

          Chương 1: Cơ sở lý luận và thực trạng dạy học hoà tấu dàn nhạc tại 

Nhà hát Chèo Việt Nam 

           Chương 2: Phương pháp dạy học hoà tấu nhạc nền cho học sinh nhạc 

công chèo 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC HOÀ TẤU  

DÀN NHẠC TẠI NHÀ HÁT CHÈO VIỆT NAM 

1.1. Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan 

1.1.1. Dàn nhạc chèo  

Theo các nhà nghiên cứu, Dàn nhạc chèo là một khái niệm mới xuất 

hiện. Trong nghệ thuật chèo truyền thống, cha ông chúng ta không dùng thuật 

ngữ “dàn nhạc” mà chỉ tập hợp một số nhạc cụ lại với nhau rồi cùng “tấu” lên 

theo những phương thức riêng, không giống với phương thức diễn tấu của các 

dàn nhạc phương Tây. Bàn về vấn đề này, nhạc sĩ Trần Vinh có nêu: “Khái 

niệm dàn nhạc chèo cũng mới hình thành nửa thế kỷ qua - trước đây, cha ông 

ta khi đệm, tòng cho hát cũng chỉ lấy có bộ gõ là cơ bản rồi về sau mới thêm 

nhạc khí - nhị, sáo đưa vào”[37; 319]. Như vậy, trong nghệ thuật chèo truyền 

thống, xưa, các nhạc khí có chức năng chủ yếu là “đệm tòng” cho hát, tức là 

theo hát. Ngoài ra, dàn nhạc còn có chức năng phụ hoạ làm nền cho những 

tình huống sân khấu. Tuy nhiên âm nhạc lúc này chưa có tính độc lập với 

đúng nghĩa của nó. Chỉ từ khi có sự tham gia của những đoạn nhạc nền hoà 

tấu không lời do các nhạc sĩ chuyên nghiệp sáng tác thì dàn nhạc chèo dường 

như mới thực sự có tiếng nói độc lập. 

Từ cơ sở nêu trên, chúng tôi xin nêu một khái niệm về dàn nhạc 

chèo như sau: Dàn nhạc chèo là một tập hợp các nhạc khí dân tộc cùng 

tham gia hoà tấu nhạc đệm cho hát chèo và diễn tấu các đoạn nhạc phụ trợ 

cho nội dung kịch bản, hành động sân khấu chèo. 

Nói đến dàn nhạc chèo là liên quan đến sự tham gia của các nhạc khí 

thuộc các tổ, bộ khác nhau như bộ dây bao gồm các nhạc khí dây gảy, dây 

kéo và dây gõ (Tam thập lục); bộ hơi như Sáo ngang, Tiêu; bộ gõ bao gồm 

các loại trống, Mõ, Phèng la, Tiu, Cảnh, Phách... Dàn nhạc chèo có thể hoà 
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tấu nhạc không lời hoặc đệm cho hát chèo. Dàn nhạc chèo là một bộ phận 

không thể thiếu trong nghệ thuật chèo. 

1.1.2. Hoà tấu dàn nhạc chèo 

Về khái niệm hoà tấu. Cuốn Từ điển tiếng Việt chỉ giải nghĩa khái niệm 

hoà tấu một cách đơn giản, ngắn gọn, hoà tấu là: “cùng biểu diễn một bản 

nhạc” [35; 576]. Như vậy, yếu tố cơ bản của khái niệm hoà tấu là chỉ hoạt 

động cùng tham gia biểu diễn, trình diễn một tác phẩm âm nhạc của một số 

người, một nhóm người hay nhiều người.  

Từ khái niệm hoà tấu có thể liên hệ tới khái niệm hoà tấu dàn nhạc 

chèo như sau: Hoà tấu dàn nhạc chèo là hoạt động của nhiều người cùng 

tham gia diễn tấu phần nhạc đệm cho hát chèo và các đoạn nhạc không lời, 

có lời nhằm phụ hoạ cho nội dung kịch bản và hành động của nhân vật trên 

sân khấu chèo.  

Với khái niệm nêu trên, có thể thấy, hoà tấu dàn nhạc chèo có hai dạng 

mang hai chức năng rõ rệt, đó là tham gia đệm cho hát và hoà tấu nhạc phụ 

hoạ cho nội dung, hành động của sân khấu chèo. 

1.1.3. Ứng tấu và thị tấu 

1.1.3.1. Ứng tấu trong dàn nhạc chèo 

Ứng tấu là một phương thức khá phổ biến trong một số thể loại âm 

nhạc của các dân tộc trên thế giới nói chung và trong âm nhạc dân gian truyền 

thống Việt Nam nói riêng. Theo Từ điển tiếng Việt, ứng tấu là: “chơi nhạc 

theo cảm hứng mới nảy sinh, không theo bản nhạc viết sẵn” [35; 1395]. 

Trong âm nhạc chèo truyền thống, khái niệm ứng tấu được hiểu là công 

việc mà người nghệ nhân nhạc công chỉ dựa vào hơi, làn điệu, tiết tấu, nhịp 

điệu của các điệu hát mà diễn viên thể hiện trên sân khấu để chơi “tòng” theo. 

Khi làm nền cho hành động của các nhân vật trên sân khấu, nhạc công cũng 

chơi nhạc với phương thức ứng tấu tức là ngẫu hứng tại chỗ là chủ yếu. Các 
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câu nhạc, đoạn nhạc do nhạc công ứng tấu không được viết sẵn ra trên tổng 

phổ dàn nhạc giống như trong hoà tấu dàn nhạc giao hưởng của âm nhạc 

phương Tây. Người nhạc công trong dàn nhạc chèo luôn phải biết phản ứng 

nhanh đối với các tình huống trên sân khấu, thậm chí là những tình huống 

nằm ngoài dự định. Chẳng hạn, trước khi vào hát, thông thường, nhạc công 

dạo một đến hai câu nhạc thì diễn viên vào ngâm hay hát, nhưng vì một “trục 

trặc” nào đó, người diễn viên chưa hát thì người nhạc công phải biết ứng tấu 

tại chỗ, tức là, dạo thêm ba hay bốn câu nhạc làm sao không để cho diễn viên 

bị hụt hẫng và tiếp tục diễn một cách thoải mái tự nhiên. 

 Biểu hiện rõ nhất về ứng tấu, trước hết phải kể đến vai trò của bộ gõ trong 

dàn nhạc chèo. Bộ gõ luôn phải luôn theo sát từng hành động, cử chỉ của các 

nhân vật trên sân khấu. Bộ gõ thường đảm nhiệm vai trò chơi ngẫu hứng tiết tấu 

theo tính cách của các nhân vật. Hành động của nhân vật thế nào thì người chơi 

trống phải minh họa như vậy. Chẳng hạn, khi cần khắc hoạ tâm trạng xáo động, 

đầy căng thẳng của nhân vật Suý Vân trong màn Suý Vân giả dại (vở chèo Suý 

Vân) tất các các nhạc khí khác đã phải nhường chỗ cho bộ gõ. Ở màn diễn này, 

các nghệ nhân nhạc công đảm nhiệm bộ gõ đã phát huy được hết khả năng ứng 

tấu nhạc nền của mình theo phương thức dân gian truyền thống. 

Vai trò của dàn nhạc nói chung trong ứng tấu cũng rất quan trọng. 

Chẳng hạn, với một đoạn nhạc nền phục vụ cho chuyển cảnh chỉ khoảng 10 

đến 20 giây, nhưng có lúc, trên sân khấu chuyển xong trước, ngược lại, có hôm, 

do lỗi kỹ thuật không chuyển cảnh kịp, lúc này người chỉ huy và các nhạc công 

trong dàn nhạc phải “phản ứng” tại chỗ để có thể cắt ngắn hoặc kéo dài thêm 

phần nhạc nền cho khớp với phần biểu diễn trên sân khấu của diễn viên. 

 Tóm lại, ứng tấu là một phương thức quan trọng trong dàn nhạc chèo. 

Xưa kia, có khi chỉ cần vài ba cây đàn với bộ gõ là các nghệ nhân nhạc công 

đã có thể chơi nhạc ứng tấu phục vụ cho các vở chèo. Tuy nhiên, ứng tấu đòi 
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hỏi kinh nghiệm và “vốn liếng”của người nhạc công chèo phải tương đối 

phong phú. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Nhung:  

Các nhạc công chèo chẳng bao giờ có bản nhạc bởi lẽ họ đã thuộc 

các làn điệu Chèo, nắm vững tính chất của từng vai để cùng với 

diễn viên thể hiện nhân vật. Tuy nhiên, khi diễn tấu, họ đã tuân thủ 

nghiêm túc các nguyên tắc có tính cơ bản nhất, trong đó có những 

khoảng trống dành cho sự sáng tạo của từng nhạc công [28; 53].  

“Khoảng trống” mà PGS.TS Nguyễn Thị Nhung nói tới, theo chúng tôi 

hiểu, chính là ứng tấu. Như vậy, ứng tấu vừa mang  tính ngẫu hứng vừa dựa trên 

một số nguyên tắc nhất định được các nghệ nhân chèo đặt ra và tuân thủ. 

1.1.3.2. Thị tấu 

Thị tấu là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong âm nhạc nói 

chung và lĩnh vực hoà tấu dàn nhạc nói riêng. Khái niệm thị tấu được hiểu là 

việc người nhạc công khi độc tấu (solo) hoặc tham gia hoà tấu dàn nhạc 

thường nhìn vào bản nhạc được viết sẵn và thể hiện ngay tức thì, đáp ứng 

được yêu cầu nhất định của tác phẩm và nhu cầu thực tế đặt ra. Như vậy, khác 

với khái niệm ứng tấu, thị tấu luôn gắn liền với các bài bản, tác phẩm âm nhạc 

được viết sẵn và được cố định các nguyên tắc, kỹ thuật, cách thể hiện. Bởi, có 

bản nhạc viết sẵn thì mới nảy sinh hình thức thị tấu tức là nghệ sĩ, nhạc công 

nhìn vào bản nhạc và diễn tấu tức thì, chưa qua tập luyện trước. 

Trong hoà tấu dàn nhạc chèo, đặc biệt là đối với các đoạn nhạc nền, 

nhiều lúc, do yêu cầu về thời gian và các yêu cầu khác đòi hỏi người nhạc 

công phải có năng lực thị tấu tốt. Chẳng hạn, khi nhạc sĩ sáng tác xong phần 

nhạc nền của vở diễn và đưa ra dàn dựng cho dàn nhạc thì các nhạc công phải 

thực hiện được nhanh các bản phân phổ ngay tại chỗ và phối hợp được với 

các bè khác trong dàn nhạc kết hợp với sự hướng dẫn chung của người dàn 

dựng chỉ huy (nhạc trưởng). Thị tấu đòi hỏi ở người nhạc công nhiều yếu tố, 
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trong đó, yếu tố kỹ thuật cá nhân, khả năng nhìn, đọc nhạc nhanh, chính xác 

và hiểu được các thuật ngữ sắc thái biểu cảm của tác phẩm.  

1.1.4. Phối khí 

Theo nhạc sĩ - NSND Trần Qúi “phối khí - định nghĩa đơn giản là sự 

phối hợp các nhạc khí cùng diễn tấu” [31; 156]. Tuy nhiên, với quan niệm mà 

tác giả đưa ra, cần hiểu khái niệm phối khí một cách sâu sắc và rộng hơn, đó 

là một công việc đòi hỏi sự sáng tạo của người nhạc sĩ trong việc sử dụng các 

kỹ thuật, âm sắc, tính năng, đặc tính của các nhạc cụ trong dàn nhạc nhằm thể 

hiện các ý tưởng âm nhạc, làm nổi bật tính chất âm nhạc, nội dung tư tưởng 

của tác phẩm âm nhạc. Ngoài ra, phối khí còn bao gồm cả các thủ pháp, kỹ 

thuật tiết chế âm lượng của các nhạc cụ trong dàn nhạc. Chẳng hạn, cần giảm 

âm lượng hay tăng cường âm lượng, hoặc phối “dày” hay phối “mỏng” hay sử 

dụng, phối hợp âm sắc của nhạc cụ này với nhạc cụ kia cho hợp lý và đạt hiệu 

quả cao là hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của nhạc sĩ phối khí. 

Như vậy, có thể thấy, phối khí rất quan trọng. Do đó, nghiên cứu nghệ 

thuật hoà tấu dàn nhạc và dạy học hoà tấu dàn nhạc cần chú trọng đến các thủ 

pháp phối khí của tác phẩm. Với quan điểm này, trong luận văn chúng tôi sẽ 

xem xét một số thủ pháp phối khí tiêu biểu trong phần nhạc nền của vở chèo 

Suý Vân do nhạc sĩ Hoàng Kiều sáng tác, nhằm trang bị thêm cho học sinh 

nhạc công chèo những kiến thức cần thiết trong quá trình dạy học môn hoà 

tấu nhạc nền tại Nhà hát Chèo Việt Nam.  

1.1.5. Phương pháp, dạy học và phương pháp dạy học 

1.1.5.1. Phương pháp 

Theo Từ điển mở wikitionary, phương pháp là “lề lối và cách thức tiến 

hành công tác với kết quả tốt nhất” [38]. 

Cuốn Từ điển tiếng Việt giải nghĩa phương pháp là: “cách thức nghiên 

cứu, nhìn nhận các hiện tượng của tự nhiên và đời sống xã hội”.[35; 1020]. 
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Chúng tôi đồng nhất với khái niệm cho rằng phương pháp chính là lề 

lối và cách thức tiến hành một công việc nào đó theo những trình tự, nguyên 

tắc nhất định nhằm đặt được hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Bên 

cạnh đó, phương pháp cũng chính là cách thức nghiên cứu, nhìn nhận, xem 

xét các hiện tượng cụ thể trong đời sống xã hội. Trên thực tế, phương pháp 

được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực: nghiên cứu, ứng dụng, giảng dạy...  

1.1.5.2. Dạy học và phương pháp dạy học  

Trên thực tế, có nhiều cách hiểu về khái niệm dạy học khác nhau. 

Trước hết,“Dạy học là toàn bộ các thao tác có mục đích nhằm chuyển các giá 

trị tinh thần, các hiểu biết, các giá trị văn hóa mà nhân loại đã đạt được hoặc 

cộng đồng đã đạt được vào bên trong một con người” [39]. Hay, “Dạy học là 

một quá trình gồm toàn bộ các thao tác có tổ chức và định hướng giúp người 

học tiếp bước có năng lực tư duy và năng lực hành động với mục đích chiếm 

lĩnh các giá trị tinh thần” [4; 239].  

Gắn với khái niệm dạy học là khái niệm phương pháp dạy học. Phương 

pháp dạy học là: “những cách thức làm việc giữa thầy giáo và học sinh, nhờ 

đó mà học sinh nắm vững được kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, hình thành được 

thế giới quan và năng lực” [40]. Phương pháp dạy học cũng có thể hiểu là 

“các biện pháp tổ chức hợp tác giữa giáo viên và học sinh nhằm giúp cho học 

sinh chiếm lĩnh nội dung dạy học một cách vững chắc” [16; 14]. 

Như vậy, có thể hiểu, phương pháp dạy học chính là con đường, cách 

thức, phương thức hoạt động của người dạy (giáo viên) nhằm truyền thụ kiến 

thức, kỹ năng, kỹ xảo cho người học (học sinh, sinh viên), từ đó hình thành 

năng lực chuyên môn cho người học nhằm sử dụng vào thực tế đời sống xã 

hội. Từ cơ sở lý thuyết về phương pháp và phương pháp dạy học, chúng tôi áp 

dụng vào nghiên cứu, đưa ra phương pháp dạy học hoà tấu dàn nhạc chèo cho 

học sinh nhạc công chèo tại Nhà hát Chèo Việt Nam. 
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1.1.6. Nhạc nền trong chèo 

Nhạc nền là một thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến. Theo cách hiểu 

chung, nhạc nền là phần âm nhạc dùng để phụ hoạ, làm nền cho một tình 

huống trong một bộ phim, khắc hoạ tính cách nhân vật trong các vở kịch hay 

các động tác nhảy, múa... Nếu mở rộng hơn, trong một tác phẩm âm nhạc, 

thuật ngữ “bè nền” thường thuộc về các bè giữ chức năng hỗ trợ, đệm cho bè 

chính, làm nổi rõ bè giai điệu chính.  

Trong âm nhạc chèo, nhạc nền cũng là một thuật ngữ được sử dụng phổ 

biến. Theo nhạc sĩ Đôn truyền: “nhạc nền là những đoạn nhạc không lời do 

người soạn nhạc ấn định trong các tổng phổ nhằm mô tả các tình huống, tính 

cách nhân vật trong tích trò, hỗ trợ cho diễn kể của diễn viên”. [33;129]. Như 

vậy, nhạc sĩ Đôn truyền cho rằng, nhạc nền trong chèo là nhạc không lời, 

được sáng tạo bởi các nhạc sĩ sáng tác chuyên nghiệp, có bản tổng phổ được 

viết sẵn.  

Về cơ bản, chúng tôi đồng tình với quan điểm này. Tuy nhiên, trong 

nghệ thuật chèo truyền thống còn tồn tại một dạng nhạc nền khác, đó là những 

phần nhạc được các nghệ nhân nhạc công chèo diễn tấu theo phương thức ứng 

tấu dân gian (như đã nêu ở tiểu mục 1.1.2.1). Như vậy, nói một cách đầy đủ 

hơn, nhạc nền là bao gồm cả nhạc không lời và có lời (bài hát, ca khúc) và nó 

được sáng tạo bởi các nghệ nhân nhạc công hoặc được sáng tác bởi các nhạc 

sĩ chuyên nghiệp. Từ đây, chúng tôi xin nêu một khái niệm đầy đủ hơn về 

nhạc nền trong chèo như sau: Nhạc nền là phần âm nhạc trong các vở chèo 

do các nhạc công ứng tấu theo phương thức dân gian truyền thống hay các 

câu, đoạn nhạc không lời và ca khúc do các nhạc sĩ sáng tác, có chức năng 

gợi hơi (giọng), phụ hoạ cho các tình huống sân khấu, khắc hoạ nội dung 

hình tượng nhân vật, gợi cảnh trí, dẫn dắt, chuyển đoạn, chuyển cảnh. 

Trong nghệ thuật sân khấu chèo, nhiều phần nhạc nền đã trở thành linh 

hồn của các vai diễn trong các vở chèo, giúp người xem cảm thụ, đồng cảm 
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với những nỗi niềm sâu kín của nhân vật. Do khả năng có thể tạo dựng nên 

hình tượng nghệ thuật thông qua các nhạc khí trong dàn nhạc chèo mà trên 

thực tế đã hình thành nên mô hình nhạc không lời trong các vở chèo. Trên 

thực tế, trong chèo truyền thống xưa đã có manh nha yếu tố mô hình nhạc 

không lời và được lưu truyền cho tới ngày nay. Đó là những nét dạo nhạc để 

lấy hơi, lấy giọng cho diễn viên khi bắt vào các câu hát, có khi nhạc nền là 

một nét nhạc bay bổng của cây sáo trúc, có lúc lại là tiếng đàn Nguyệt nhấn 

nhá thâm trầm, gợi cảm hay tiếng đàn Nhị réo rắt, quyến rũ hòa cùng tiếng 

Tiêu hồn hậu ấm áp lúc xa, lúc gần, như gợi, như đỡ cho giọng hát bay vút 

lên. Đặc điểm này là điểm tựa cho việc hình thành và phát triển một bộ phận 

âm nhạc không lời trong chèo được sử dụng rộng rãi như hiện nay. 

Như vậy, trên thực tế đã tồn tại hai dạng nhạc nền: Nhạc nền ứng tấu và 

nhạc nền được sáng tác. Trong luận văn này chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu 

mảng nhạc nền do nhạc sĩ sáng tác, có bản tổng phổ và những qui định rõ ràng.  

1.2. Vai trò của nhạc nền trong nghệ thuật chèo 

1.2.1. Tạo sự chuẩn bị, thể hiện tình huống kịch 

Như đã đề cập ở trên, trong nghê thuật chèo truyền thống đã tồn tại 

dạng nhạc nền theo phương thức ứng tấu tại chỗ. Lịch sử của âm nhạc trong 

chèo đã ghi nhận vai trò quan trọng của nhạc nền ứng tấu. Nhạc nền lúc làm 

nhiệm vụ dẫn dắt, lấy hơi (giọng), tạo sự chuẩn bị cho các nhân vật trong vở 

diễn. Theo nhạc sĩ, NSƯT Ngọc Chung: “Các kiểu dạo hơi, lẩy ngón, xổ 

trống, róc tang trống của các nghệ nhân nhạc công đã góp phần diễn tả tâm 

trạng vai diễn, lấp chỗ ngưng nghỉ của diễn viên hay đóng, mở một lớp trò 

vào, ra của một nhân vật” [8; 197, 198]. 

Nhạc nền ứng tấu theo phương thức dân gian truyền thống có thể do nhiều 

loại nhạc khí diễn tấu, trong đó bộ gõ có vai trò rất quan trọng. Các đoạn nhạc 

nền do bộ gõ đảm nhiệm thể hiện, mô tả được nhiều tình huống kịch trên sân 

khấu: “Nhạc khí gõ có thể mô tả cảnh đêm khuya yên tĩnh, cảnh mưa gió sấm 
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sét, cảnh chiến trận với tiếng vó ngựa phi, cảnh tang lễ và cảnh ma quỉ... đó là 

những kỹ thuật ngẫu hứng của nhạc công sử dụng nhạc khí gõ trong chèo nhằm 

giúp người xem mường tượng được ý định thể hiện của mình” [28; 94]. 

1.2.2. Gợi cảnh trí, khắc hoạ tính cách nhân vật 

Bên cạnh dạng nhạc nền được ứng tấu theo nguyên tắc và phương thức 

truyền thống, dạng nhạc nền được các nhạc sĩ chuyên nghiệp sáng tác lại 

mang những tính chất, sắc thái, kết cấu khác nhau, góp phần không nhỏ vào 

thành công của một vở diễn. Nhạc nền có lúc mang chức năng gợi cảnh trí, có 

lúc lại tập trung khắc hoạ tính cách của một nhân vật, hay, làm nền cho các 

đoạn nói, kể tự sự của nhân vật, lúc mở ra không gian của các màn diễn khác 

nhau... Chẳng hạn, đoạn nhạc nền mở màn 1 trong vở chèo Suý Vân (sáng tác 

Hoàng Kiều), chỉ với 16 ô nhịp, tác giả đã gợi lên được một hình tượng sân 

khấu mang nhiều tính bi kịch: Vào đầu với ba tiếng Lệnh như âm thanh của 

định mệnh, chết chóc, sau đó là nét nhạc từ chậm đến nhanh dần với sắc thái 

mạnh dần (Cressendo) tạo tính kịch, xáo động cho màn diễn (PL 1.1; 83). Hay 

trong đoạn nhạc nền “đợi chờ” của nhân vật Suý Vân với nét nhạc có tốc độ 

chậm, nặng nề khắc hoạ tính chất ai oán, xót xa (PL 1.11; 97). 

Ngày nay, nhạc nền đã trở thành một bộ phận quan trọng trong các vở 

chèo. Cùng với các nghệ nhân nhạc công chèo, nhiều nhạc sĩ sáng tác cũng đã 

khẳng định vị trí quan trọng của mình trong việc sáng tác phần nhạc nền phục 

vụ cho các vở chèo. Đề cập đến vấn đề này trong âm nhạc chèo, nhạc sĩ, nghệ 

sĩ ưu tú Ngọc Chung có nêu: “Phải có nhạc sĩ trong một bộ sậu làm nên vở diễn 

phụ trách cả hai mảng bài hát và nhạc nền... Bên cạnh bài hát, phải có nhạc 

nền. Bất luận vở chèo dân gian, hiện đại, lịch sử hay nước ngoài” [7; 210]. 

Như vậy, nhạc nền do các nghệ nhân nhạc công ứng tấu kết hợp nhuần 

nhuyễn với nhạc nền được sáng tác bởi các nhạc sĩ chuyên nghiệp đã mang lại 

cho sân khấu chèo một sức sống không thể phủ nhận. Nhạc nền đã trở thành 

một yếu tố quan trọng trong các vở chèo, thậm chí, ngày nay, khi đi xem 
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chèo, nhiều khán giả yêu mến nghệ thuật chèo còn nhớ được các đoạn nhạc 

nền hay và nhớ cả tên của các nhạc sĩ viết nhạc. 

1.3. Các nhạc khí trong dàn nhạc chèo  

1.3.1. Biên chế dàn nhạc chèo 

Trong nghệ thuật chèo truyền thống, biên chế của dàn nhạc chỉ có vài 

ba nhạc khí với vài nhạc công diễn tấu, gồm trống đế, trống cơm, sáo, nhị. 

Dần dần, theo nhu cầu cần có nhiều màu âm khác nhau để tạo thêm ngôn ngữ 

phong phú cho dàn nhạc, nên đã hình thành nên các dàn nhạc có nhiều thêm 

nhạc khí hơn. Ngày nay, dàn nhạc chèo gần như đã ổn định về cơ cấu nhạc 

khí với khoảng trên dưới 10 nhạc công tham gia, thậm chí có thể có nhiều 

hơn. Đây là thành quả của sự phát triển nhằm mục đích hoàn thiện dàn nhạc 

chèo phục vụ cho các vở diễn chứ không phải là sự gia tăng số lượng khí nhạc 

có tính khiên cưỡng, tức là, cho thêm nhạc khí vào cho đủ về số lượng. Biên 

chế của một dàn chèo hiện nay thường bao gồm: Bộ gõ, bộ hơi, bộ dây kéo, 

dây gảy và dây gõ. 

Bộ gõ trong dàn nhạc chèo rất phong phú và quan trọng, bởi vậy, trong 

dân gian, cha ông ta đã có câu “vụng chèo khéo trống”, ý nói, trong khi diễn 

chèo, nếu hát yếu thì đã có bộ gõ “đỡ” hộ. Như vậy, nếu thiếu bộ gõ thì không 

thể thành chèo (phi trống bất thành chèo). Bộ gõ trong các dàn nhạc chèo 

thường có các nhạc cụ tiêu biểu như: Trống cái, trống ban, trống đế, trống 

cơm, mõ đại, mõ trung, mõ con, phách, thanh la, tiu cảnh. 

Bộ hơi trong dàn nhạc chèo bao gồm các nhạc khí như: Sáo ngang, 

tiêu, kèn tiểu, kèn trung.  

Bộ dây trong dàn nhạc chèo có nhạc khí dây kéo (vĩ kéo) và dây gảy. 

Các nhạc khí dây kéo bao gồm: Nhị 1, Nhị 2 (lứu), Hồ trung, Hồ đại Các nhạc 

khí dây gảy bao gồm: đàn Bầu, đàn Thập lục (16 dây), đàn Nguyệt, đàn Tam, 

đàn Tứ đại. Nhạc khí dây gõ có đàn Tam thập lục (36 dây). 
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Như vậy, biên chế của một dàn nhạc chèo đã có đủ các nhạc khí thuộc 

ba bộ cơ bản là bộ gõ, bộ dây và bộ hơi, trong đó, nhạc khí dây được chia 

thành ba họ theo nguồn kích âm (tạo âm thanh) đó là dây kéo (dùng vĩ kéo), 

dây gảy và dây gõ. 

         Trong một số dàn nhạc chèo hiện nay còn sử dụng một số nhạc khí 

phương Tây. Đây là một sự kết hợp giữa màu âm của nhạc khí dân tộc Việt 

Nam với nhạc khí phương Tây. Sự tham gia của nhạc cụ phương Tây trong 

biên chế dàn nhạc chèo tuy không nhiều nhưng cũng là vấn đề cần xem xét. 

Theo TS. Nguyễn Đỗ Hiệp: “Bản thân các nhạc cụ phương Tây sinh ra là để 

phục vụ cho nền âm nhạc của các dân tộc đã sáng tạo ra nó và coi nó là nhạc 

cụ phục vụ cho âm nhạc của họ. Nhưng nếu các nhạc cụ này có đặc điểm nào 

đó phù hợp với dàn nhạc dân tộc, đáp ứng yêu cầu về âm sắc và kỹ thuật, ta 

cũng nên sử dụng với một mức độ nhất định”. [15; 46]. Tương tự như dàn 

nhạc dân tộc hoà tấu, trong biên chế dàn nhạc chèo có sự góp mặt của cây đàn 

Cello. Đây là một nhạc cụ thuộc bộ dây (dây kéo) trong biên chế dàn nhạc 

giao hưởng phương Tây. Khi tham gia vào biên chế dàn nhạc chèo, đàn Cello 

được sử dụng giữ bè trầm cùng với Hồ trầm và Tứ trầm (là các nhạc khí cải 

tiến) tạo các chồng âm và tạo thêm âm lượng đầy đặn cho dàn nhạc. Chẳng 

hạn trong tổng phổ nhạc nền vở chèo Suý Vân, nhạc sĩ Hoàng Kiều đã sử 

dụng đàn Cello trong bè nhạc khí phụ trợ, đệm. 

1.3.2. Tính năng và màu âm của các nhạc khí trong dàn nhạc chèo 

1.3.2.1. Đàn nhị, Lứu, Hồ 

Nhị là một nhạc khí rất quan trọng trong dàn nhạc chèo. Trong chèo 

truyền thống, đặc biệt là chèo cổ, nhiều lúc, khi biểu diễn chỉ cần một cây Nhị 

với cái trống đế đệm theo là đã có thể tạo ra không khí chèo.  

Nhị là loại nhạc khí không chia phím giống như đàn Violon của phương 

Tây nhưng cách bấm truyền thống lại dùng lòng ngón tay, khác với cách bấm 

của đàn violon tạo nên sự di chuyển mềm mại trong việc thể hiện sự uốn lượn, 

nhấn nhá của giai điệu. Nhị có khả năng bắt chước giọng hát của con người. 
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Khi diễn tấu ở âm khu cao, nó tạo ra âm thanh réo rắt, thiết tha, da diết, đầy ấn 

tượng. Với màu âm đặc biệt này mà đàn nhị thường giữ chức năng bám sát 

lòng bản, đôi lúc có đan xen phát triển giai điệu, nhưng chủ yếu vẫn là nâng đỡ 

giọng hát. Trong dàn nhạc hoà tấu, nhị cũng thường xuyên được giao đảm 

nhiệm bè giai điệu bởi tính năng phong phú, màu âm gợi cảm của nhạc khí dây 

dùng vĩ kéo này. 

Bên cạnh Nhị là Lứu (còn gọi là nhị 2). Âm vực của Lứu trùng với âm 

vực của giọng nữ nên rất hòa quyện, làm ngọt ngào, ấm áp thêm cho giọng hát. 

Giữa Nhị và Lứu lại có những tính năng riêng, chẳng hạn, đối với các làn điệu 

mang tính chất âm nhạc vui tươi, trong sáng thì cây đàn Nhị nổi lên dẫn dắt. Còn 

ở những làn điệu có tính buồn, lặng, da diết thì Lứu lại là sở trường. Trong dàn 

nhạc chèo, Lứu có chức năng hỗ trợ và cùng với Nhị diễn tấu những giai điệu 

mang tính phong phú, đa dạng về tính chất âm nhạc, đó là những nét nhạc trữ 

tình, mềm mại, xót thương, nỉ non hay linh hoạt, phấn khích... 

         Trong họ nhà vĩ kéo, cây Hồ có âm sắc trầm ấm của giọng nam, tạo ấn 

tượng thâm trầm, sâu lắng ở những khúc điệu buồn. Hồ thường được giao giữ 

bè trầm, làm nền hoặc có lúc diễn tấu những giai điệu mang tính chất ấm áp, 

mộc mạc. 

1.3.2.2. Sáo và Tiêu 

Màu âm và tính năng của cây Sáo và cây Tiêu trong dàn nhạc chèo có 

nhiều nét riêng biệt: Sáo thường có kỹ thuật thổi các âm thanh cao vút lên hay 

ngân dài, láy rền mang tính chất tươi tắn, bay bổng. Khi đệm hát, có lúc sáo 

lại nhập vào với giọng hát, lúc tách ra đối đáp hài hòa. Khi giai điệu hát uốn 

lượn thì sáo ngân nga, tạo sự lưu chuyển âm nhạc một cách linh hoạt, cuốn 

hút. Cây Tiêu với âm sắc cực kỳ gợi cảm như tiếng thì thầm êm ái, lúc lại như 

chứa nỗi bi thương. Âm hưởng của nó có phần mơ hồ, xa xăm, khi mờ, khi tỏ 

phụ họa với giọng hát một cách khiêm nhường nhưng lại có sức bộc lộ tình 

cảm ở chiều sâu của tâm trạng nhân vật [37]. 
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1.3.2.3. Đàn Tam, Tứ 

Đàn Tam là một nhạc cụ dây gảy được sử dụng trong dàn nhạc chèo. 

Tam có ba loại là Tam tiểu, Tam trung và Tam đại. Về tính năng của Tam, 

Theo Lê Huy, Huy trân: “Tam cỡ nhỏ và vừa có thể đánh được cả phần giai 

điệu và hoà âm” [11;  69]. Tam trung có âm vực ngang với âm vực đàn Viola 

và Lứu. Âm thanh của Tam đại ngang với violoncelle hay hồ đại. Đàn Tam 

đại có âm sắc mộc mạc, rất nam tính, tuy là cây đàn có âm khu trầm nhưng lại 

thường được theo sát giai điệu do âm sắc ròn rã của nó tạo nên sự đầy đặn cho 

giọng hát. Nếu biết kết hợp nó với các cây bè trầm khác dùng lối chơi theo 

tiết tấu nhịp nội, nhịp ngoại lại tạo nên âm hưởng chèo rất mạch lạc khúc triết. 

Đàn Tam tiểu có âm sắc gần với tiếng trống đế, có thể tạo ra âm hưởng như 

trống định âm, với âm sắc nảy, giòn, rất phù hợp với các mô hình làn điệu vui 

tươi, tinh nghịch. 

Đàn Tứ là một nhạc khí dây gảy cải tiến. Trước đây, đàn Tứ được mắc 

4 dây nên gọi là đàn Tứ (tứ là bốn) [11; 73]. Tuy nhiên, ngoài Tứ cao còn có 

Tứ trung và đại. Khi sử dụng trong dàn nhạc chèo, đàn Tứ đại chủ yếu giữ 

chức năng bè trầm. Màu âm của Tứ đại gần giống đàn Guitar bass trong các 

dàn nhạc nhẹ nhưng âm thanh phát ra gọn, khô hơn. 

1.3.2.4. Đàn Nguyệt, Thập lục, Tam thập lục, Bầu 

Các nhạc khí thuộc họ dây gảy tham gia vào dàn nhạc chèo muộn hơn so 

với các nhạc khí khác nhưng chúng đã đem lại những âm sắc phong phú đa 

dạng, tăng thêm sức hấp dẫn về màu âm cho dàn nhạc và góp phần thể hiện được 

những tính chất âm nhạc khác nhau. 

 Đàn Nguyệt là một nhạc khí có lối chơi nhấn nhá, thâm trầm, bộc lộ tâm 

trạng, những nỗi lòng, những cảnh tình chớ trêu của thân phận, nỗi cô đơn lạnh 

lẽo... Sức biểu hiện của cây đàn Nguyệt thật tinh tế với nhiều kỹ thuật như vê, 

nhấn, vuốt, lúc tạo âm thanh huyền ảo huyền, lúc biến hóa đa dạng, phong phú, 
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khi lặng thầm nhấn nhá, đằm sâu, khi tươi vui, rộn rã. Có thể nói, cây đàn 

nguyệt đã góp cho dàn nhạc chèo một màu âm quan trọng, đầy truyền cảm. 

Đàn Thập lục (16 dây) là nhạc khí có âm thanh cao, trong trẻo, sáng 

sủa. Thập lục thể hiện tốt các giai điệu vui tươi, có khả năng mô phỏng, diễn 

tả tiếng suối nước róc rách, sóng vỗ dạt dào, mưa rơi, gió thổi mà các nhạc 

khí khác khó thể hiện [11; 93]. Với kỹ thuật đa dạng, phong phú, đàn Thập 

lục đã góp thêm cho nghệ thuật chèo nói chung và dàn nhạc chèo một tiếng 

nói độc đáo, đặc sắc. 

          Đàn Tam thập lục (36 dây) là nhạc khí dây gõ có nhiều tính năng đa 

dạng như độc tấu, hoà tấu, đệm hát... Màu âm của nhạc khí này trong trẻo, 

thanh thoát. Ở khoảng âm cao nghe gần giống tiếng đàn tranh (Thập lục) 

nhưng khô hơn [11;141]. Với chức năng tham gia hoà tấu trong dàn nhạc 

chèo, Tam thập lục thường được giao phần đệm phụ trợ, đôi khi cũng tham 

gia diễn tấu bè giai điệu của nhạc nền. 

Màu âm của cây đàn Bầu thường phù hợp với tính tự sự, suy tư, thương 

cảm, thẳm sâu. Vì màu âm của nhạc khí này rất giống với giọng người nên 

khi phối khí, cần tránh lối chơi đi theo giai điệu của bài hát, như thế nó sẽ làm 

mờ giọng hát. Trong dàn nhạc hoà tấu, đàn Bầu có thể sử dụng để diễn tấu 

những đoạn solo (độc tấu) những giai điệu có nhịp tự do, dàn trải, mềm mại, 

sâu lắng. Có lúc nó diễn tấu cùng với một vài nhạc khí khác như Tiêu, Sáo, 

Thập lục. 

1.3.2.5. Bộ gõ 

Bộ gõ trong dàn nhạc chèo rất phong phú, đa dạng. Bộ gõ bao gồm 

nhiều loại, mang nhiều màu âm khác nhau và có những nguyên tắc phối hợp 

riêng. Nhạc khí gõ quan trọng trong dàn nhạc chèo, trước hết phải kể đến 

trống đế. Nhận xét về âm sắc của trống đế, PGS.TS. Nguyễn Thị Nhung viết: 

“Âm thanh của trống đế có âm của da và gỗ nghe vui tai, cao và gọn tiếng” 

[28; 39]. 
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Ngoài trống đế còn có Thanh la. Đây là một nhạc khí giống hình cái đĩa 

tròn có cạnh, làm bằng hợp kim đồng pha được gõ bằng dùi gỗ hoặc tre. Âm 

sắc thanh nghe vang, đẹp, cao, trong trẻo [28; 42]. 

Mõ, Trống cơm, Trống ban, Trống cái cũng là những nhạc khí phổ biến 

trong dàn nhạc chèo. Mõ được làm bằng gốc tre hay gỗ mít, có hình bán 

nguyệt được đục rỗng ở trong để tạo tiếng vang. Trống cơm cũng là một nhạc 

cụ rất quan trọng trong đệm cho hát chèo. Trống có 2 mặt bịt bằng da trâu hoặc 

da bò, có đường kính từ 15 - 17 cm. Đường viền được buộc bằng chính sợi dây 

da kéo từ mặt da trống này đến mặt da kia của trống để chỉnh độ căng của mặt 

trống. Tang trống làm bằng gỗ hình tròn dài khoảng 56-60cm. Trước khi chơi, 

người ta dùng cơm dẻo bóp nhuyễn, rồi đắp lên một mặt chính giữa bằng đồng 

xu để định âm cho mặt trống cao hay thấp. Trống ban có mặt trống hình tròn, 

có 2 mặt bịt bằng da trâu (da bò), có đường kính từ 15-30 cm, đường viền 2 

đầu được chốt bằng những đinh tre để cố định mặt da theo độ căng mong 

muốn. Tang trống thường làm bằng gỗ mít có chiều cao khoảng 25 đến 28 cm. 

1.3.3. Vị trí dàn nhạc của sân khấu chèo 

1.3.3.1. Dàn nhạc mô phỏng sân khấu chèo sân đình  

        Sân khấu chèo sân đình theo truyền thống là sân khấu ba mặt, diễn viên 

diễn ở chiếu giữa, nhạc công ngồi hai bên tả, hữu (phải, trái) cùng ứng diễn 

giao lưu với người diễn tích trò. Dàn nhạc thường biên chế khoảng từ 6 đến 7 

nhạc khí, tiêu biểu như: Bộ gõ, Sáo,Tiêu, nhị 1, Nhị 2, Thập lục, Nguyệt, Bầu 

[PL 2.1; 100]. 

1.3.3.2. Dàn nhạc sân khấu chèo hình hộp 

Sân khấu hình hộp là sân khấu một mặt theo kiểu sân khấu phương 

Tây. Nhạc công được ngồi ngay trước sân khấu dưới phốt nhạc khuất tầm mắt 

khán giả, không tham gia giao lưu với diễn viên trên sân khấu và có chỉ huy 

dàn nhạc. Biên chế dàn nhạc thường có đầy đủ các bộ, không hạn chế số 
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người tham gia, tùy thuộc vào yêu cầu của vở diễn và điều kiện của nơi tổ 

chức [PL 2.2; 100].  

1.4. Hệ thống làn điệu trong âm nhạc chèo  

  Làn điệu là yếu tố cốt lõi của tất cả loại các bài bản trong các loại hình 

dân ca và nhạc cổ truyền. Theo PGS. TS Nguyễn Thụy Loan: “Làn điệu là 

cách gọi truyền thống của người Việt để chỉ loại cấu trúc giai điệu bán ổn 

định, trong đó có những “phần cứng” (không thay đổi) và những “phần mềm” 

(có thể thay đổi)” [23; 248]. Như vậy “phần cứng” của làn điệu giúp những 

người hát, nhạc công nhận ra làn điệu đó là làn điệu gì và “phần mềm” cho 

phép họ có thể biến hoá thay đổi để từ đó tạo ra sự phong phú, đa dạng trong 

diễn xướng âm nhạc dân gian cổ truyền. 

Trong lĩnh vực hoạt động âm nhạc chèo, bất cứ một nhạc công chèo nào 

cũng phải thuộc các làn điệu trong âm nhạc chèo thì mới có thể tham gia vào 

dàn nhạc chèo. Bởi vậy, bên cạnh việc thể hiện các đoạn nhạc nền do nhạc sĩ 

sáng tác, nhạc công còn phải nắm vững hệ thống các làn điệu để có thể ứng 

tấu trong những trường hợp cần thiết. 

Trong cuốn 150 làn điệu chèo cổ, nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh có nêu một 

cách hiểu về làn điệu trong chèo như sau: “Làn là môi trường âm nhạc, là hơi 

nhạc dẫn dắt chung (air), còn điệu là bài hát cụ thể (chant). Mỗi bài hát 

thường nằm trong một làn hơi nhất định, có thể coi chúng là mẫu hình (type) 

và tiểu hình (sous-type)” [11; 25].  

Trong quá trình tạo dựng và sử dụng phương tiện âm nhạc trong chèo, 

ông cha ta đã hệ thống hóa các làn điệu để sử dụng trong diễn, kể và các tích 

trò. Tất cả những làn điệu có chung một tính cách trong ngôn ngữ âm nhạc và 

được sử dụng trong những trường hợp giống nhau thì quy lại thành các hệ 

thống làn điệu. Có thể thấy, trong âm nhạc chèo, có các hệ thống làn điệu phổ 

biến như sau: 
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1.4.1. Hệ thống làn điệu Sắp  

Hệ thống làn điệu Sắp với tính chất nhanh, hoạt, gần với hát nói, diễn tả 

sự đối đáp, mang tính giao lưu, đưa đẩy cốt truyện. Sắp có nhịp độ nhanh, vui, 

hoạt, gần với yếu tố trang trí, tạo vẻ đẹp cho âm nhạc chèo. 

Ví dụ 1. 

 

1.4.2. Hệ thống Đường trường 

Đường trường có tính chất tự sự, trữ tình thể hiện tâm trạng của các 

nhân vật trải qua những cảnh ngộ, những tình huống đặc biệt mà “nỗi lòng 

muốn ngỏ cùng ai”. “Đường trường” là tên gọi để nhận biết một dạng làn điệu 

chứa những điệu có sắc thái tình cảm tương đồng không chỉ những điệu có 

tên là “Đường trường” mà còn bao gồm các điệu khác không nằm trong nhóm 

kể trên nhưng cùng chung một âm hưởng như Đào lý một cành (Luyện năm 

cung, Tình thư hạ vị, Dương xuân) 
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Ví dụ 2. 

 

1.4.3. Hệ thống Sa lệch 

         Làn điệu Sa lệch mang tính chất trữ tình, say đắm, tha thiết, đôi lúc 

đượm buồn do âm nhạc có pha thêm chất âm nhạc Huế. Hệ thống làn điệu này 

thường được dùng để diễn tả sự quyến luyến, trao đổi tâm tình lứa đôi, nỗi 

nhớ thương man mác. Sa lệch gần gũi với Đường trường ở tính chất trữ tình 

trong âm hưởng, chỉ khác ở sắc thái bộc lộ. Nếu Đường trường đa phần mang 

tính chất bâng khuâng, suy tưởng, gián cách thì ở Sa lệch lại da diết, thắm 

thiết trong sự trực diện đối thoại, say đắm. Với ý nghĩa đó, các bài Đường 

trường phải chiều, Đường trường tiếng đàn rất gần gũi với Sa lệch.  

Ví dụ 3. 
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1.4.4.  Hệ thống Hề 

        Hệ thống làn điệu Hề khá phong phú, đa dạng trong âm nhạc chèo. Hề 

bao gồm các điệu như Hề gậy, Hề mồi có tính chất dí dỏm, tinh nghịch. Cấu 

trúc âm nhạc của hệ thống làn điệu này thường cắt rời, giai điệu thường có 

quãng nhảy xa, gấp khúc, có đảo phách nhịp ngoại có chu kỳ được nhấn rõ 

mang tính ngộ nghĩnh. Trong các làn điệu như Cách cú, Hề mồi sư cụ, Sắp 

đếm, Sắp nhiêu hề, Xẩm tầu điện vv... âm nhạc thường có đặc điểm trái với quy 

luật tâm, sinh lý con người, giống như người nói lắp hay đang nấc, mang ý 

nghĩa hài hước. Các làn điệu Hề thường dùng cho các nhân vật hề khi cần tự 

trào, châm biếm. 

Ví dụ 4. Trích hề mồi Sông đào 

 

1.4.5. Hệ thống Nói sử 

          Hệ thống làn điệu Nói sử rất phổ biến và có tầm quan trọng đặc biệt 

trong âm nhạc chèo. Làn điệu Nói sử và các biến thể của nó như ngâm, vỉa đã 

khai thác triệt để thanh điệu, ngữ khí của tiếng Việt nhằm diễn tả những sắc 

thái tình cảm tế nhị của người diễn kể tích trò, khi thì ngợi ca, chúc tụng, có 

lúc lại bộc bạch, giãi bầy tâm sự, lúc vui như Sử xuân lại có lúc ghé sang 

buồn như Sử rầu. 
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 Ví dụ 5. (Trích trong: Màn 2 vở Quan Âm Thị Kính) 

 

1.4.6. Hệ thống Vãn 

        Hệ thống làn điệu Vãn mang nhiều tính bi kịch. Vãn thể hiện tình cảm 

than vãn dằn vặt, đau xót, day dứt của nhân vật. Làn điệu này thường dùng ở 

những chỗ cao trào tình cảm của nhân vật hoặc tạo bối cảnh đau thương, binh 

lửa. Gần với tính chất âm nhạc của Vãn còn có nhiều làn điệu biểu hiện sự 

buồn đau ở cấp độ thấp hơn như Trần tình, Làn thảm. 

Ví dụ 6. 

 

1.4.7. Hệ thống Lệch  

          Chữ “Lệch” ở đây là chỉ các vai diễn mang tính nghịch, lẳng lơ, đanh 

đá, chua ngoa, gian ác, điên khùng, say, thô tục vv... Hệ thống làn điệu Lệch 

có tính độc đáo và phong phú trong ngôn ngữ âm nhạc, nó bao gồm những 
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điệu như: Lão say, Con gà rừng, Sắp chợt, Quá giang, Hát xuôi hát ngược, 

Bình thảo, Dậm chân, Cấm giá. 

Ví dụ 7.(Trích điệu Cấm giá, màn 3 vở chèo Quan Âm Thị Kính) 

 

 Trên thực tế, trong từng hệ thống làn điệu của âm nhạc chèo còn rất 

nhiều các làn điệu phong phú, đang dạng như hệ thống các làn điệu Nói, Vỉa, 

Ngâm vịnh, Ra trò, đối đáp trữ tình vv... với nhiều tên gọi, giai điệu khác 

nhau. Chẳng hạn, cùng là hệ thống Nói, Vỉa, Ngâm vịnh có các bài như: Nói 

sử xuân, Nói xử rầu, Nói sử gối hạc, Nói lửng vv... hoặc trong các làn điệu 

Vỉa lại có các bài như: Vỉa hề mồi “nhịp đuổi”, Vỉa hề mồi “Con tò vò”, Vỉa 

ra trò “Sử bằng”vv... 

1.4.8. Nhạc lưu không trong các hệ thống làn điệu  

Lưu không có nghĩa là “khoảng trống của dòng chảy”. Như vậy, có thể  

hiểu lưu không trong hát chèo là một nét nhạc, đoạn nhạc không lời thường 

nằm ở giữa các trổ hát, là chỗ ngưng nghỉ tạm thời để lấy hơi, ngắt ý, để nối 

tiếp vào trổ sau, hay hành động vũ đạo cụ thể mà tình huống kịch quy định 

hay lời văn mô tả.   

Như đã ở nêu, mỗi hệ thống làn điệu trong âm nhạc chèo đều có tính 

chất, sắc thái, âm hưởng riêng. Có thể nói, tiến trình của âm nhạc chèo là một 

chuỗi các hệ thống làn điệu nối tiếp nhau, chúng vừa khác nhau về sắc thái 

tình cảm lại hoà hợp với nhau về phong cách âm nhạc, tạo nên âm hưởng của 

âm nhạc chèo. Đó là sự thống nhất trong đa dạng của âm nhạc chèo. Hạt nhân 

để làm nên sự thống nhất đó chính là tiết tấu.  
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Những tiết tấu đặc trưng và các biến thể của nó có mặt hầu hết trong 

các hệ thống làn điệu chèo. Ở đây, tiết tấu biểu hiện cụ thể ở các nét nhạc lưu 

không. Tiết tấu đặc trưng của chèo được phản ảnh qua các nét nhạc lưu không 

mang tính chất riêng. Có thể nêu ra một số nét nhạc lưu không phổ biến nhất 

trong chèo như:  

Những làn điệu mang âm hưởng của dân ca đồng bằng Bắc Bộ như hệ 

thống Sắp (Sắp cổ phong, Sắp qua cầu, Sắp dựng, Sắp đan lồng, Sắp gối hạc, 

Sắp chờ, Hồi tiếu, Cách cú). Một số làn điệu thuộc hệ thống Đường trường 

như: Đường trường phải chiều, Đường trường ngũ phúc chúc thọ, Luyện năm 

cung vv... tất cả đều có chung một nét nhạc lưu không đó là: 

Ví dụ 8. 

 

Các làn điệu như: Làn thảm, Ba than, Tò vò  thì có chung một nét nhạc 

lưu không: 

Ví dụ 9. 

 

Những làn điệu có tính chất trữ tình, trong sáng, man mác, nhớ 

thương như: Dương xuân, Tình thư hạ vị, Đường trường chim thước, 

Quân tử vu dịch, Cấm giá vv... có giai điệu lưu không mang tính chất 

mượt mà, uốn lượn gợi cảm: 
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Ví dụ 10. 

 

          Còn trong các làn điệu như Lới lơ, Gà rừng, tiết tấu nhanh vui ở dạng 

biến hóa mang tính vũ khúc: 

Ví dụ 11. 

 

        Có thể nói trong hệ thống làn điệu của âm nhạc chèo, còn có rất nhiều dạng 

nhạc lưu không phong phú, đa dạng, góp phần làm nên nét độc đáo cho âm nhạc 

chèo mà ở đó tiết tấu là một yếu tố quan trọng.  

1.5. Khái quát về Nhà hát chèo Việt Nam  

1.5.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển  

Nhà hát Chèo Việt nam, tiền thân là Tổ chèo trong đoàn văn công Nhân 

dân Trung ương, được thành lập năm 1951 tại Việt Bắc. Ngày 06 tháng 05 năm 

1964, Bộ Văn hóa ra Quyết định số 14-VH-QĐ thành lập Nhà hát Chèo Việt 

Nam trên cơ sở các đơn vị sau đây: Đoàn chèo 1, Đoàn chèo 2 và Ban nghiên 

cứu chèo [8]. 

Như vậy, Nhà hát Chèo Việt Nam đã được hình thành từ năm 1951 

nhưng chính thức được công nhận vào năm 1964. Hiện nay, Nhà hát ở tại khu 

văn công Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Nhà hát Chèo Việt 

Nam được xem là cái nôi của nghệ thuật chèo chuyên nghiệp, là nơi dàn dựng 

và biểu diễn nhiều vở chèo kinh điển nổi tiếng của môn nghệ thuật chèo. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_B%E1%BA%AFc
http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-14-VH-QD-thanh-lap-Nha-hat-cheo-Viet-Nam-vb19983t17.aspx
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_V%C4%83n_c%C3%B4ng_Mai_D%E1%BB%8Bch&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_V%C4%83n_c%C3%B4ng_Mai_D%E1%BB%8Bch&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7u_Gi%E1%BA%A5y
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8o
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Không chỉ vậy, Nhà hát còn đi biểu diễn ở nhiều địa phương trên cả nước và 

đào tạo thường xuyên đội ngũ diễn viên, nhạc công cho 16 Nhà hát Chèo của 

các tỉnh bạn. Bởi vậy, Nhà hát được xem là “anh cả đỏ” của làng chèo. Nhiều 

nghệ sĩ của Nhà hát Chèo Việt Nam đã được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ 

nhân dân như: Chu Văn Thức, Bùi Trọng Đang, Mạnh Tuấn, Diễm Lộc, 

Mạnh Phóng, Vũ Văn Nghị, Lý Mầm. Ngoài ra, Nhà hát còn có những nghệ 

sĩ ưu tú nổi tiếng như Bạch Tuyết, Thúy Lan, Vũ Thị Tý, Thanh Ngoan... 

Ngoài hoạt động biểu diễn trong nước, Nhà hát còn đi lưu diễn ở nhiều 

nước trên thế giới. Hiện nay, cơ quan chủ quản của Nhà hát là Cục Biểu diễn 

nghệ thuật, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

          Nhà hát là một trung tâm biểu diễn lớn. Bên cạnh đó, Nhà hát còn có chức 

năng nghiên cứu và đào tạo các nghệ sĩ, nhạc công chèo.  

1.5.2. Cơ cấu tổ chức, đội ngũ diễn viên, nhạc công 

 Hơn 60 năm hình thành và phát triển, từ chỉ là tổ chèo trong đoàn văn 

công nhân dân trung ương chỉ có tổng số hơn 20 người đến nay 2018 Nhà hát 

Chèo Việt Nam  có tổng số 172 cán bộ viên chức và người lao động và các 

phòng ban cơ cấu tổ chức bao gồm: 

+ Ban giám đốc  

- Nguyễn Thị Bích Ngoan (Giám đốc) 

- Nguyễn Ngọc Kình         (Phó giám đốc) 

- Chu Tuấn Nghĩa              (Phó giám đốc) 

+ Phòng hành chính tổng hợp: 15 nhân viên  

+ Phòng Nghệ thuật: 14 nhân viên  

+ Phòng tổ chức biểu diễn (7 nhân viên) 

+ Đoàn nghệ thuật I (60 nhân viên) 

-  43 diễn viên 

-  11 nhạc công 

- 06 kỹ thuật  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_s%C4%A9_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_s%C4%A9_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chu_V%C4%83n_Th%E1%BB%A9c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%B9i_Tr%E1%BB%8Dng_%C4%90ang&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%E1%BA%A1nh_Tu%E1%BA%A5n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%E1%BB%85m_L%E1%BB%99c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A1ch_Tuy%E1%BA%BFt_(ngh%E1%BB%87_s%C4%A9_ch%C3%A8o)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%BAy_Lan&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C5%A9_Th%E1%BB%8B_T%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_Ngoan
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_V%C4%83n_h%C3%B3a,_Th%E1%BB%83_thao_v%C3%A0_Du_l%E1%BB%8Bch_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
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+ Đoàn Nghệ thuật II (61 nhân viên) 

-  44 diễn viên 

-  10 nhạc công 

-  07 kỹ thuật viên 

+ Rạp hát Kim Mã: 12 nhân viên [41]. 

1.5.3. Một số thành tựu nổi bật  

1.5.3.1. Về các vở diễn 

Nhà hát Chèo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nghệ thuật với 

những vở diễn luôn theo sát những nhiệm vụ chính trị của đất nước trong từng 

giai đoạn lịch sử. Các vở diễn đã đưa nghệ thuật chèo truyền thống phát triển 

và thích ứng với thời đại mới. Nhiều vở diễn đã được đánh giá cao về giá trị 

tư tưởng và nghệ thuật, được tặng huy chương vàng, bạc và các giải thưởng 

cao trong các kì hội diễn, liên hoan sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc 

như: Chị Trầm, Con trâu hai nhà, Cô gái sông Lam, Tình rừng, Lọ nước thần, 

Sông Trà Khúc, Thái hậu Dương Vân Nga, Lý Nhân Tông kế nghiệp, Tô Hiến 

Thành, Hồ Xuân Hương, Những vần thơ thép, Vua Chổm, Kính chiếu yêu, 

Đường trường duyên phận, Dây tràng hạt diệu kỳ [41]. 

1.5.3.2. Về dàn nhạc  

Ngoài những thành công của các vở diễn, dàn nhạc của Nhà hát chèo 

Việt Nam trong các kỳ hội diễn sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc đã 

nhiều lần đạt được những giải thưởng xuất sắc tại các hội diễn. Có thể điểm ra 

một số thành tựu nổi bật như sau: 

Năm 2001 dàn nhạc của Nhà hát đã được Ban giám khảo trao giải 

thưởng huy chương vàng cho dàn nhạc diễn tấu hay nhất hội diễn, đó là vở 

chèo: Kính Chiếu Yêu, sáng tác âm nhạc: Đôn Truyền. Năm 2005, dàn nhạc 

của Nhà hát lại đoạt huy chương vàng cho dàn nhạc chơi hay nhất với vở 

Những vần thơ thép do nhạc sĩ Đôn Truyền sáng tác âm nhạc. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8o
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_V%C3%A2n_Nga
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Nh%C3%A2n_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Hi%E1%BA%BFn_Th%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Hi%E1%BA%BFn_Th%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Xu%C3%A2n_H%C6%B0%C6%A1ng
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Năm 2012 trong Liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn 

quốc tại cố đô Huế, NHCVN tham gia 3 tiết mục và đạt 2 huy chương, Huy 

chương vàng cho tiết mục solo trống Âm vang sông Hồng do nghệ sĩ Nguyễn 

Anh Tuấn thể hiện. Huy chương bạc cho tiết mục solo Nhị 2 Đời xẩm do nghệ 

sĩ Lê văn Thiết thể hiện [41]. 

 Đặc biệt năm 2014, Nhà hát đã mạnh dạn đưa âm nhạc lên sân khấu 

một chương trình âm nhạc độc lập đó là một câu chuyện về bốn nhân vật nữ 

tiêu biểu trong chèo: Cô Thị Mầu, nàng Thị Kính, nàng Châu Long, nàng Súy 

Vân. Bằng tất cả sự đam mê, yêu nghề, NS Tuấn Hải và nhóm sáng tạo đã dàn 

dựng và hoàn thành chương trình âm nhạc Năm cung chèo, gồm các tác 

phẩm: Khai hội (Hòa tấu dàn nhạc), Lửa lòng xuân nữ (song tấu Nhị), Đường 

qua bể khổ (Solo đàn Bầu), Dạ khúc Nguyệt cầm (solo đàn Nguyệt), Năm 

cung hòa điệu (tứ tấu: Sáo, Nguyệt, Nhị II, Thập Lục), Kiếp ba đào (Hòa tấu 

dàn nhạc), Tự sự Súy Vân (solo Tiêu), Ngẫu hứng khúc thượng đường (solo 

trống). Chương trình đã gây được tiếng vang lớn tại liên hoan độc tấu và hòa 

tấu các nhạc cụ dân tộc năm 2014 được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, được 

ban giám khảo và các bạn đồng nghiệp đánh giá cao  về chất lượng nghệ 

thuật. 

Chương trình đã gặt hái được nhiều thành công: 1 Huy chương vàng 

cho chương trình Năm cung chèo, 2 Huy chương vàng (giải cá nhân) cho các 

tiết mục: Tự sự Súy Vân (do nghệ sĩ Văn Doanh) và Ngẫu hứng khúc thượng 

đường do Nghệ sĩ Nguyễn Anh Tuấn thể hiện; 2 Huy chương bạc cho các tiết 

mục Dạ khúc Nguyệt Cầm thể hiện nghệ sĩ Nguyễn Duy Hòa và song tấu Lửa 

lòng xuân nữ do Nguyễn Anh Dũng và Lê Văn Thiết thể hện. [41]. 

Năm 2017 trong Liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc, tổ chức 

tại thành phố Thanh Hóa. Nhà hát đã tham dự với chương trình âm nhạc Năm 

cung Chèo II và đạt 1 Huy chương vàng cho chương trình, 1 Huy chương 
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vàng giải tập thể hòa tấu dàn nhạc, tiết mục Khúc cầu an, 1 Huy chương vàng 

giải cá nhân tiết mục solo đàn Tranh Nỗi lòng Mị Nương, thể hiện nghệ sĩ 

(Phạm Thùy Chi); 1 Huy chương vàng tiết mục tam tấu trống Ngẫu hứng 

nghề tổ do các nghệ sĩ (Anh Tuấn, Trọng Khánh, Văn Vũ) diễn tấu [41]. 

Ngoài ra, Nhà hát còn đi lưu diễn phục vụ nhân dân khắp mọi miền tổ 

quốc và hải đảo, đồng thời cũng có mặt ở nhiều nước trên thế giới, giới thiệu 

nghệ thuật chèo truyền thống của Việt Nam với bè bạn khắp năm châu. 

NHCVN đã được nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân 

chương Độc lập hạng ba, hạng nhì; Huân chương Kháng chiến chống Pháp 

hạng nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mĩ hạng nhì và nhiều Huân 

chương Lao động. Nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ của Nhà hát đã vinh dự được 

Nhà nước trao tặng danh hiệu: Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, giải thưởng 

nhà nước về văn học nghệ thuật [41]. 

1.5.3.3. Hoạt động biểu diễn 

Hiện nay, rạp hát Kim Mã là nơi biểu diễn chính của Nhà hát Chèo Việt 

Nam, đồng thời là nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, chính trị, xã 

hội của Thủ đô Hà Nội. Tại đây, Nhà hát thường xuyên biểu diễn phục vụ 

khán giả với các chương trình song song trên cả sân khấu lớn và sân khấu 

nhỏ. Ngoài ra, Nhà Hát còn về các huyện, thôn, xã biểu diễn phục vụ chính 

trị, tuyên truyền về đường lối của đảng và nhà nước, giới thiệu về nghệ thuật 

chèo trong nước và bạn bè trên thế giới. 

1.5.3.4. Công tác đào tạo diễn viên và nhạc công chèo 

Trong công tác đào tạo các thế hệ diễn viên, nhạc công, các nghệ sĩ 

chèo trong tương lai và là những người trực tiếp lưu giữ vốn chèo cổ, trình 

diễn trên sân khấu những tinh hoa truyền thống và các vai diễn chèo hiện đại, 

Nhà hát đã có những thành công lớn và khẳng định tính ưu việt của một 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8o
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phương thức đào tạo đó là có sự liên kết giữa Nhà hát với Trường ĐH Sân 

khấu điện ảnh. 

Kế thừa phương thức đào tạo trong truyền thống của các gánh chèo 

xưa, đó là đào tạo tại chỗ, tức là các nghệ nhân truyền nghề cho con em trong 

gánh hát của mình, từ những lớp đồng ấu, rồi các học trò nhỏ trưởng thành 

qua việc tham gia biểu diễn từ vai phụ tới vai chính, tiến tới sự thành thục các 

ngón nghề. Đến tuổi trung niên hoặc khi về già, họ lại trở thành lớp nghệ 

nhân dân gian mới, có thể truyền dạy nghề tổ cho các thế hệ trẻ. 

Ngay sau khi được thành lập, Đoàn Chèo Trung ương (nay là Nhà hát 

Chèo Việt Nam) đã tổ chức đào tạo nghề cho các diễn viên trẻ ngay tại đoàn 

với sự truyền dạy tận tình của các nghệ nhân chèo nổi tiếng như các cụ Trùm 

Thịnh, Cả Tam, Năm Ngũ, Dịu Hương, Minh Lý, Nguyễn Mầm, Kiều Trọng 

Đóa... Một thế hệ nghệ sĩ chèo có tài năng xuất sắc đã được đào tạo thành 

công, trở thành nòng cốt cho sân khấu chèo cách mạng như Bùi Trọng Đang, 

Chu Văn Thức, Bạch Tuyết, Diễm Lộc, Mạnh Tuấn. Các nghệ nhân bậc thày 

và các học trò xuất sắc ấy đều đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ 

sĩ nhân dân. Tiếp nối là các lớp học sinh được đào tạo nghề chèo với sự kết 

hợp của Nhà hát Chèo Trung ương với Trường ĐH Sân khấu Việt Nam, rồi 

Trường đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội. Thành quả đào tạo theo phương 

thức kết hợp này đã cho “trình làng” thế hệ các nghệ sĩ Mạnh Phóng, Đức 

Nghiêu, Vũ Ngọc, Thanh Huyền, Huyền Thanh, rồi là các tên tuổi như: Bùi 

Đắc Sừ, Thanh Hoài, Thanh Bình cùng một số nghệ sĩ có tài năng khác. Hầu 

hết trong số họ đã trở thành NSND, NSƯT. Các nghệ sĩ thuộc thế hệ sau lại 

tiếp nối thế hệ Bùi Trọng Đang, Chu Văn Thức, Diễm Lộc đảm nhiệm các 

vai diễn trong các vở chèo cổ được bảo tồn cùng các vai diễn trong các vở 

chèo hiện đại của Nhà hát Chèo Việt Nam. Đồng thời họ lại tiếp nối các 

đàn anh đàn chị trong việc truyền nghề và xây dựng vở diễn cho các đoàn 
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chèo, nhà hát chèo địa phương trong các thập kỷ cuối thế kỷ XX và cho tới 

hiện nay [8].   

Thế hệ nghệ sĩ đang giữ vai trò quan trọng ở Nhà hát hiện tại là lãnh 

đạo đơn vị, cán bộ chuyên môn chủ chốt như NSND Thanh Ngoan, (Giám 

đốc Nhà hát), đạo diễn Nguyễn Ngọc Kình (Phó giám đốc Nhà hát), đạo diễn 

Chu Tuấn Nghĩa (Phó giám đốc Nhà hát), NSƯT Đoàn Vinh, (Trưởng phòng 

nghệ thuật). Đây chính là thành quả đào tạo giữa Nhà hát với Trường Đại học 

Sân khấu điện ảnh Hà Nội những năm 80. Gần đây nhất, hai lớp chèo đào tạo 

tại Nhà hát kết hợp với Trường cũng đã có một số nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng, 

nhiều em đã giành đoạt huy chương vàng tại các Hội diễn, cuộc thi Sân khấu 

chèo chuyên nghiệp toàn quốc các năm 2011, 2013, 2016.  

Có thể nói, phương thức đào tạo diễn viên và nhạc công của Nhà hát 

hiện nay là rất đúng đắn và mang lại hiệu quả cao, thiết thực. Theo nhà nghiên 

cứu Trần Đình Ngôn:  

Phương thức đào tạo phối hợp giữa Trường Sân khấu điện ảnh với 

Nhà hát Chèo Việt Nam đã mang lại hiệu quả cao hơn so với đào 

tạo riêng tại Trường hoặc đào tạo riêng tại Nhà hát, bởi, nếu chỉ 

riêng Nhà hát tổ chức đào tạo thì sau khi học nghề, các nghệ sĩ trẻ 

không có bằng cấp, chứng chỉ, khó xếp vào ngạch bậc để đưa vào 

biên chế Nhà nước và xếp lương. Còn đào tạo riêng tại Trường thì 

sinh viên, diễn viên chỉ được trang bị vốn kiến thức về nghề là 

chính, không có điều kiện học hỏi thêm ở các nghệ sĩ giỏi nghề lớp 

trước, khi ra trường họ rất bỡ ngỡ, không thể hòa nhập ngay vào 

công việc thực tế [25; 67]. 

1.5.4. Thực trạng dạy học hoà tấu dàn nhạc  

1.5.4.1. Tài liệu, nội dung chương trình  giảng dạy 

Về tài liệu giảng dạy, từ trước tới nay, Nhà hát mới chủ yếu dạy học 

sinh hoà tấu các bài bản cổ theo lối đánh “tòng” theo lòng bản. Cách đây 
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khoảng vài ba năm mới có chủ trương dạy phần hoà tấu nhạc nền cho học 

sinh nhạc công chèo. Hiện nay, tài liệu sử dụng dạy học hoà tấu phần nhạc 

nền tại Nhà hát chủ yếu là do giáo viên tự lựa chọn và sử dụng các tổng phổ 

hoà tấu dàn nhạc (nhạc nền) của các nhạc sĩ chuyên viết nhạc cho chèo. Nhìn 

chung, các tổng phổ hoà tấu nhạc nền này có chất lượng nghệ thuật tốt và đã 

từng đoạt giải thưởng trong các kỳ hội diễn sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn 

quốc. Có thể kể đến âm nhạc trong các vở chèo như Hồ Xuân Hương, Vua 

Chổm của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh, Kính chiếu yêu, Những vần thơ thép của 

nhạc sĩ Đôn Truyền, Giếng thơi trong lòng phố của nhạc sĩ Đăng Toàn, 

Đường trường duyên phận, Dây tràng hạt diệu kỳ  của nhạc sĩ Tuấn Hải. 

Về nội dung chương trình dạy hoà tấu dàn nhạc, đặc biệt là mảng hoà 

tấu nhạc nền, mặc dù đã có một khung chương trình dạy hoà tấu dựa vào 

khung chương trình của Trường Đại học sân khấu điện ảnh nhưng khung 

chương trình này mới chỉ mang tính hình thức, thường không áp dụng cụ thể 

cho từng bài học. Do đó, cho đến nay vẫn chưa có một nội dung chương trình 

cụ thể, khoa học mà nội dung dạy hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân giáo viên 

dạy hoà tấu dàn nhạc. Thông thường, trong một học kỳ, giáo viên thường dựa 

vào số tiết qui định và khung chương trình dạy hoà tấu chung dành cho học 

sinh Trung cấp của Trường để lựa chọn và soạn nội dung dạy.  

Đặc điểm nêu trên có nét tương đồng với Nhà hát Chèo Thái Bình. Qua 

khảo sát và tìm hiểu và so sánh nội dung chương trình dạy hoà tấu Nhà hát 

Chèo Việt Nam với nội dung chương trình dạy hoà tấu của Nhà hát Chèo Thái 

Bình - một đơn vị biểu diễn nghệ thuật chèo cũng có sự kết hợp với Trường 

Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thái Bình trong đào tạo diễn viên và nhạc công 

chèo, chúng tôi thấy, nội dung chương trình dạy hoà tấu ở đây cũng chưa cụ 

thể và khá tuỳ tiện. Học sinh nhạc công chèo của Nhà hát Chèo Thái Bình 

cũng được tuyển về và giao cho Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật đào tạo 
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chuyên môn và các môn học khác và cấp bằng nhưng trong nội dung chương 

trình hoà tấu dàn nhạc thường không có phần dạy hoà tấu nhạc nền mà chủ 

yếu là hoà tấu các bài bản quen thuộc như Lưu thuỷ kim tiền, Lới lơ, Con gà 

rừng và các làn điệu chèo khác. Nội dung dạy ở đây theo kiểu “tất cả” mạnh 

ai nấy chơi, chủ yếu là đánh tòng theo nhau, không có bài bản phối sẵn. Theo 

thày giáo Phạm Xuân Tiệp (Trưởng khoa Sư phạm âm nhạc) là một giáo viên 

kỳ cựu về nhạc cụ dân tộc thì, cho đến nay, nội dung chương trình dạy hoà tấu 

của Trường là có nhưng chủ yếu là dạy các các bài bản độc tấu nhạc cụ và 

ghép các nhạc cụ khác vào chơi cùng theo phương thức tòng theo, đặc biệt 

không có phần dạy hoà tấu nhạc nền của các vở chèo. 

Như vậy từ thực trạng nêu trên có thể thấy môn hoà tâu dàn nhạc chèo, 

mặc dù đã có đặt ra trong nội dung chương trình của hai Nhà hát (Nhà hát 

Chèo Việt Nam và Nhà hát Chèo Thái Bình) nhưng riêng về nội dung hoà tấu 

nhạc nền cho các vở chèo là chưa cụ thể và được xây dựng theo các chuẩn 

mực nhất định.  

1.5.4.2. Một số ưu điểm và hạn chế của học sinh nhạc công chèo tại Nhà hát 

Chèo Việt Nam 

Về ưu điểm của các học sinh nhạc công chèo tại Nhà hát Chèo Việt 

Nam, có thể thấy, khi các em được đào tạo chuyên môn tại Nhà hát thì các em 

có điều kiện được tiếp xúc với thực tế nhiều hơn. Ở môi trường này, các em 

được các đàn anh, đàn chị chỉ bảo, bắt tay chỉ ngón, truyền nghề. Do đó, học 

sinh không chỉ được học nghề trên lý thuyết mà còn được va chạm thực tế 

trực tiếp. Môi trường học tập này rất có lợi cho học sinh là những nhạc công 

đứng trong dàn nhạc chèo trong tương lai. 

Về năng lực, trình độ của học sinh nhạc công chèo. Đối tượng học sinh 

nhạc công chèo hệ Trung cấp đa số là các em học sinh từ các địa phương do 

Nhà hát tuyển vào tự đào tạo về chuyên môn và kết hợp với trường Sân khấu 
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Điện ảnh dạy các môn học bổ trợ như lý thuyết âm nhạc, lịch sử âm nhạc, 

phân tích tác phẩm vv... Nhà trường chịu trách nhiệm cấp bằng tốt nghiệp cho 

các em và các em được trở lại Nhà hát để phục vụ trong dàn nhạc. Nhìn 

chung, các em đều có năng khiếu về nhạc cụ và ít nhiều đã được học chuyên 

môn nhạc cụ tại các cơ sở đào tạo tại các địa phương như các Nhà văn hoá, 

Trung tâm văn hoá, Trường Văn hoá nghệ thuật. Tuy nhiên qua thực tế giảng 

dạy, chúng tôi thấy còn có một số hạn chế như sau: 

Khi được tuyển về Nhà hát, kỹ thuật chuyên môn nhạc cụ của nhiều 

học sinh còn chưa thật tốt. Có em đã vào học một thời gian nhưng ngón tay 

vẫn còn chậm. Chẳng hạn, nhiều em học sinh nhị, tam thập lục, sáo vv... bấm 

còn chênh nốt, khi chạy những nét nhạc có tốc độ nhanh hoặc nét nhạc có đảo 

phách thường không thực hiện được hoặc bị vấp không trôi chảy. 

Hầu hết các học sinh nhạc công chèo hiện nay còn hạn chế về năng lực 

đọc nhạc và thị tấu. Chúng ta biết rằng, âm nhạc chèo có đặc trưng là phần 

tiết tấu có rất nhiều đảo phách ngoại (nhịp ngoại), vì thế, chơi nhạc chèo là 

phải có khả năng về nhịp phách rất chắc và nắm được tất cả các mô hình tiết 

tấu đặc trưng trong các hệ thống làn điệu chèo. Tuy nhiên, trong quá trình dạy 

hoà tấu nhạc nền, chúng tôi thấy có nhiều em còn lúng túng khi thực hiện các 

câu nhạc, đoạn nhạc có đảo phách. Đặc biệt có những câu nhạc, đoạn nhạc 

khó, giáo viên phải dừng lại đọc giúp cho các em nhiều lần mà nhiều em vẫn 

chưa thực hiện được ngay. 

Hiện nay, đa phần học sinh còn hạn chế về năng lực thị tấu do các em đọc 

nhạc còn chậm. Trong quá trình dạy hoà tấu, nhiều lúc giáo viên phải mất nhiều 

thời gian dừng lại để đọc nhạc giúp cho các em và hướng dẫn cách thị tấu một 

đoạn nhạc, bản nhạc. 

Mặc dù đã được học các môn lý thuyết bổ trợ như Lý thuyết âm nhạc cơ 

bản, Hoà thanh, Kí - xướng âm, Lịch sử âm nhạc, Phân tích tác phẩm nhưng 
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nhiều học sinh khi nhìn vào tổng phổ nhạc nền chưa hiểu hết được ý nghĩa 

của các thuật ngữ sắc thái cường độ, tốc độ trong các câu, đoạn nhạc nền nên 

dẫn đến tình trạng khi tập các đoạn nhạc nền của các vở diễn, các em thường 

chơi nhạc như một cái “máy” tức là chỉ có tiếng đàn, tiếng sáo phát ra nhưng 

âm thanh thô hoặc không có cảm xúc, tình cảm, sắc thái to, nhỏ. 

Nhiều học sinh không tự tu, luyện tập ở nhà nên khi đến tham gia học 

hoà tấu thường chưa thuộc bài và tập thể dàn nhạc và giáo viên đôi khi phải 

dừng lại chờ cho các em tự tu một lúc rồi mới có thể tập tổng thể được. 

Nhà hát Chèo Việt Nam là đơn vị nghệ thuật có chức năng chủ yếu là 

dàn dựng và biểu diễn các vở chèo, không phải là nơi chuyên đào tạo diễn 

viên, nhạc công chèo nên cơ sở vật chất còn thiếu nhiều. Hiện nay Nhà hát 

chưa có phòng tập nhạc riêng cho học sinh nhạc công chèo. Thường thì các 

em phải học tập ngay tại sàn tập khi các đoàn nghỉ tập, hay tranh thủ khi đi 

biểu diễn, hoặc học tại Trường Sân khấu điện ảnh. 

1.5.4.3. Đội ngũ giáo viên của Nhà hát  

Hiện nay, đội ngũ giáo viên dạy chuyên môn nhạc cụ đều là những 

nhạc công đang làm việc tại Nhà hát đảm nhận. Có khi các thày vừa tập vở 

trên sàn vừa phải tranh thủ lúc nào rảnh rỗi thì gọi các em học sinh lên học, có 

khi phải dạy cả vào các buổi tối. Với điều kiện như vậy nên các em học sinh 

không chủ động được thời gian, đó cũng là sự bất cập hiện nay tại Nhà hát. 

Về phương pháp dạy học của giáo viên. Theo khảo sát của chúng tôi, 

phương pháp giảng dạy chuyên môn chủ yếu của giáo viên tại Nhà hát hiện nay 

vẫn theo lối cũ tức là dạy học sinh thực hành “đệm tòng”, ứng tấu theo phương 

thức dân gian truyền thống. Việc dạy học chủ yếu là dạy bằng kinh nghiệm cá 

nhân: thày đánh thế nào trò đánh theo như vậy, thày hướng dẫn chủ yếu bằng 

phương pháp thị phạm tại chỗ và cho trò nghe rồi bắt chước lại.  

Về dạy hoà tấu dàn nhạc. Gọi là dạy hòa tấu nhưng trên thực tế hiện 

nay, hoạt động dạy chủ yếu mới chỉ là việc “lắp ghép” các bài bản của các 
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nhạc khí lại với nhau. Mỗi học sinh học một loại nhạc khí được một giáo viên 

phụ trách hướng dẫn. Chẳng hạn, với lòng bản của điệu Lới Lơ, các thày (là 

nhạc công chèo) thường dạy học trò của mình theo cách “bám sát lòng bản và 

tự đệm cho mình”. Khi các em mang các bài đó vào hòa tấu thì mạnh ai người 

đó chơi. Học sinh không ý thức được là lúc nào thì đệm cho bạn, lúc nào thì 

bè của mình nổi lên, chính vì thế, khi nghe các em hòa tấu âm thanh nghe bị 

ồn ào, không rõ nét, các nhạc khí trong dàn nhạc chưa phát huy được hết tính 

ưu việt của chúng. Phương pháp này có nét tương đồng với phương pháp dạy 

hoà tấu của Nhà hát Chèo Thái Bình và trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật 

Thái Bình. 

 Tiểu kết 

Trơng chương 1, chúng tôi đã nêu ra các khái niệm liên quan, đặc biệt 

là các khái niệm làm cơ sở cho việc nghiên cứu như nghệ thuật chèo, dàn 

nhạc chèo và hoà tấu dàn nhạc chèo, trong đó có một phần quan trọng đó là 

hoà tấu nhạc nền.  

Dàn nhạc chèo có những đặc thù riêng, khác với các loại dàn nhạc khác 

bởi các nhạc khí tham gia chủ yếu trong dàn nhạc là các nhạc khí dân tộc Việt 

Nam. Phương thức diễn tấu của dàn nhạc chèo cũng có sự khác biệt, đó là có 

sự tồn tại song song của hai phương thức đó là ứng tấu của nhạc công đệm 

cho hát, làm nền, phụ hoạ cho các hành động diễn của nhân vật và phương thức 

hoà tấu các đoạn nhạc nền do nhạc sĩ sáng tác nhạc, có phối khí cố định trên tổng 

phổ. Trên thực tế, nhạc nền ứng tấu theo phương thức truyền thống và nhạc nền 

được sáng tác bởi các nhạc sĩ đã hoà trộn với nhau, cùng nhằm mục đích phục vụ 

tốt nhất cho nội dung của các vở chèo. 

          Nghệ thuật chèo với hệ thống các mô hình làn điệu gắn với tiết tấu đặc trưng 

cũng đã được chúng tôi nêu ra, phân tích và có những ví dụ minh chứng cụ thể. 
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Nghiên cứu về hoà tấu dàn nhạc chèo không thể bỏ qua nội dung giới 

thiệu về biên chế dàn nhạc và các tính năng, màu âm độc đáo, đặc sắc của các 

nhạc cụ dân tộc Việt Nam tham gia dàn nhạc. Đây là một trong những cơ cở 

lý thuyết quan trọng để chúng tôi dựa vào đó nêu ra các thao tác dạy học hoà 

tấu nhạc nền cho học sinh nhạc công chèo tại Nhà hát chèo Việt Nam. 

Nhà hát chèo Việt Nam, mặc dù chức năng chủ yếu không phải là 

chuyên đào tạo như các trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp khác trên địa 

bàn Thành phố Hà Nội, nhưng trong nhiều năm qua, Nhà hát đã chú trọng đến 

công tác tự bồi dưỡng, đào tạo các thế hệ diễn viên, học sinh nhạc công chèo 

để sau này họ có đủ năng lực tham gia vào dàn nhạc của Nhà hát. Mặc dầu 

vậy, qua thực tế công tác tại Nhà hát, bản thân đang trực tiếp phụ trách dàn 

dựng, sáng tác và chỉ huy dàn nhạc chèo, tôi nhận thấy, đa phần, học sinh 

nhạc công của Nhà hát còn hạn chế về kỹ năng, sự nhận biết khi tham gia hoà 

tấu, từ đó dẫn đến tình trạng họ còn lúng túng trong việc thực hiện các đoạn 

nhạc nền cho vở diễn. Từ thực trạng này, chúng tôi đưa ra phương pháp dạy 

học hoà tấu nhạc nền nhằm giúp các học sinh nhạc công nâng cao năng lực, 

kỹ năng hoà tấu phần nhạc nền trong chèo đáp ứng yêu cầu thực tế. Phương 

pháp dạy học hoà tấu nhạc nền với các thao tác cụ thể sẽ được chúng tôi triển 

khai ở chương tiếp theo của luận văn. 
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Chương 2 

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÒA TẤU NHẠC NỀN  

CHO HỌC SINH NHẠC CÔNG CHÈO 

2.1. Phân tích âm nhạc và khai thác đặc tính của các nhạc khí diễn tấu 

nhạc nền 

         Trong phương pháp dạy học hoà tấu dàn nhạc (nhạc nền) thì ngoài việc 

cho học sinh nắm chắc nội dung kịch bản của vở diễn và các tình huống sân 

khấu và nội dung có sử dụng nhạc nền thì việc giới thiệu và phân tích các 

đoạn nhạc nền là rất cần thiết. Mục đích của công việc này là để giúp học sinh 

nắm được một cách đầy đủ và sâu sắc các yếu tố cơ bản của các đoạn nhạc 

nền, từ đó giúp các em chơi hoà tấu cùng với nhau trong dàn nhạc có ý thức 

hơn, tránh được tình trạng chơi nhạc như một “cái máy”. Từ quan điểm này, 

chúng tôi tiến hành giới thiệu, phân tích các yếu tố cơ bản của các câu, đoạn 

nhạc nền trong vở chèo. Các yếu tố cơ bản đó là: 

2.1.1. Phân tích tính chất âm nhạc  

Trong quá trình dạy học hoà tấu dàn nhạc, đặc biệt là ở những giờ học 

phân tích tác phẩm nhạc nền, giáo viên cần giới thiệu và phân tích cho học 

sinh tỉ mỉ, kỹ lưỡng về tính chất âm nhạc của từng câu, đoạn nhạc nền gắn với 

các màn, cảnh, tình huống sân khấu khác nhau. Đây là một thao tác rất quan 

trọng nhưng nhiều giáo viên thường bỏ qua, vì nghĩ họ là học sinh nhạc công 

chỉ cần chơi chính xác các nốt nhạc trên tổng phổ, chưa cần phải nắm kiến 

thức này. 

Trong âm nhạc chèo, nhạc nền được sử dụng ở những chỗ mở vở diễn, 

mở màn, chuyển cảnh vv... Mỗi đoạn nhạc nền lại có tính chất âm nhạc riêng. 

Nhạc nền tự sự nhân vật hay phụ hoạ cho tình huống kịch khác với nhạc nền 

khắc hoạ tính cách nhân vật. Nhạc nền ở các màn diễn khác nhau cũng có 

những tính chất âm nhạc khác nhau. Chẳng hạn, đoạn nhạc nền mở màn 1 
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trong vở chèo Suý Vân vừa là nhạc nền mở của vở diễn và đồng thời cũng là 

đoạn nhạc dạo để vào hát. Mặc dù không dài nhưng tính chất âm nhạc của 

đoạn nhạc này đã tạo nên một ấn tượng xáo động, phức tạp của nội dung sắp 

tới. Âm nhạc là một nét giai điệu có tốc độ từ chậm đến nhanh dần, dồn dập ở 

cuối rồi vào dẫn vào điệu hát “Quá Giang” 

Ví dụ 12  (Trích nhạc nền mở màn 1 vở Suý Vân) 

 

Hay, trong đoạn nhạc nền tự sự của nhân vật Suý Vân, âm nhạc mang 

tính chất buồn sâu lắng, khắc hoạ tâm trạng khắc khoải, lo âu, xót xa của một 

người vợ hiền thảo nhưng không nhận được tình cảm yêu thương thật sự của 

người chồng: 

 Ví dụ 13 (Trích nhạc nền tự sự của Suý Vân)  

 

          Cùng là nhạc nền mở màn nhưng đoạn nhạc nền mở màn 2 của vở Suý 

Vân vừa có chức năng mở màn, gợi cảnh trí vừa tập trung khắc hoạ tính cách 

của một nhân vật, đó là Trần Phương. Tính chất âm nhạc của màn này có nét 

khác biệt với nhạc nền mở màn 1 (mở vở). Tác giả viết nhạc đã khắc hoạ lên 
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một tính cách của nhân vật Trần Phương rất rõ nét, đó là tính chất “ngụy quân 

tử”, tức là có chút tao nhã, phong tình, đào hoa, có vẻ như người quân tử, đọc 

sách thánh hiền nhưng trong lòng thì lại mưu mô, xảo trá (sở khanh). 

Ví dụ 14 (Trích nhạc nền mở màn 2)  

 

Đoạn nhạc nền mở màn 4 trong vở chèo Suý Vân lại mang một tính 

chất âm nhạc khác. Có thể thấy, màn diễn này là giai đoạn gần đến hồi kết của 

vở diễn, do đó nội dung được đẩy lên cao trào đỉnh điểm. Âm nhạc mở màn 

thể hiện tâm trạng xáo động nội tâm rất lớn cộng với sự giằng xé, điên loạn 

của nhân vật Suý Vân. Âm nhạc của đoạn nhạc nền này còn mang tính chất 

mạnh mẽ, chứa đựng tính chất bi kịch được thể hiện bằng nét giai điệu chạy 

dồn dập, linh hoạt với tốc độ rất nhanh:  

Ví dụ 15 (Trích nhạc nền mở màn 4)  

 

Tính chất âm nhạc được coi như là một trong những yếu tố quan trọng 

trong một tác phẩm âm nhạc. Do đó, trước khi thể hiện tác phẩm nhạc nền, 

người nhạc công cần nắm được một cách đầy đủ và sâu sắc tính chất âm nhạc 



 

 

 

 

 

45 

của tác phẩm mà mình thể hiện. Việc phân tích và chỉ ra tính chất âm nhạc 

của các câu, đoạn nhạc nền trong vở chèo của giáo viên sẽ giúp học sinh thể 

hiện một cách sâu sắc, tinh tế hơn trong quá trình học hoà tấu nhạc nền. 

2.1.2. Khai thác đặc tính của các nhạc khí  

Ngoài việc trang bị học sinh các kiến thức chung về tính năng nhạc khí, 

trong quá trình dạy hoà tấu, việc hướng dẫn khai thác những đặc tính nổi bật 

của từng loại nhạc khí trong hoà tấu là rất cần thiết. Bàn về đặc tính của các 

nhạc khí trong dàn nhạc chèo, nhạc sĩ Đôn Truyền có nêu: “Nhìn vào các 

nhạc cụ trong dàn nhạc chèo ta thấy rõ một điều là hầu hết chúng được cấu 

tạo để phục vụ cho việc nhấn nhá được thuận tiện, như không có phím (nhị, 

hồ, tam, bầu) hoặc phím cao (như đàn nguyệt), dây buông (thập lục)người 

mới vào nghề sẽ gặp khó khăn với những cây đàn có “độ mở” trong diễn tấu 

như vậy” [35; 128]. Như vậy, khác với các nhạc cụ phương Tây, các nhạc khí 

dân tộc Việt Nam có “độ mở” lớn, tức là ngoài các các tính năng thông 

thường, khai thác đặc tính của từng nhạc khí cho thật hiệu quả trong hoà tấu 

lại phụ thuộc vào năng lực, khả năng của chính người nhạc công. Với người 

nhạc công dày dạn kinh nghiệm trong nghề sẽ có nhiều hiểu biết về đặc tính 

của chính cây đàn mà họ đang làm chủ và phát huy tối đa những đặc tính của 

nó trong hoà tấu, ngược lại những nhạc công mới vào nghề, đương nhiên là 

chỉ có thể chơi cho ra âm thanh, còn chơi thể hiện đúng được tính chất thì có 

lẽ là rất khó. Do đó, trong việc thể hiện tác phẩm hoà tấu dàn nhạc dân tộc, 

bao giờ cũng có một khoảng riêng dành cho sự sáng tạo cá nhân của mỗi nhạc 

công. Bàn về này, nhà nghiên cứu âm nhạc Đặng Hoành Loan cho rằng: “Mỗi 

dàn nhạc lại tạo ra được một âm hưởng riêng, không bao giờ chung đụng. 

Song tất cả các dàn nhạc dân tộc cổ truyền đều có chung một nguyên tắc đó 

là, mọi cá nhân đều được phát huy tối đa quyền sáng tạo trên một khung giai 

điệu nhất định gọi là lòng bản khi hoà tấu” [11; 1]. 
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Từ quan điểm nêu trên, chúng tôi cho rằng, học sinh hệ Trung cấp nhạc 

công chèo là đối tượng còn hạn chế trong chuyên môn cũng như sự hiểu biết 

về các kiến thức liên quan đến nhạc khí (thậm chí cả nhạc khí mà các em 

đang học). Nếu giáo viên không hướng dẫn học sinh khai thác những đặc tính 

nổi trội của từng loại nhạc khí mà các em đảm nhiệm trong dàn nhạc chèo, 

đồng thời là nắm đặc tính một cách cơ bản nhất đặc tính của các nhạc khí 

khác trong dàn nhạc thì các em sẽ bị hạn chế trong việc lắng nghe chính mình 

và nghe các bạn khác trong một tập thể hoà tấu. Bởi vậy, hiểu được bản thân 

mình và hiểu được bạn tức là người biết lắng nghe và từ đó sẽ chơi nhạc có ý 

thức hơn đối với cả hai phương thức hoà tấu dàn nhạc (hoà tấu tòng theo lòng 

bản và hoà tấu các đoạn nhạc không lời được viết sẵn).  

Như nhạc sĩ Đôn Truyền đã đề cập trong công trình Đến với nhạc chèo 

của ông thì nhấn nhá là một trong những đặc tính nổi bật của các nhạc khí dân 

tộc Việt Nam. Bởi vậy, không chỉ đối với phương thức ứng tấu nhạc chèo 

truyền thống mà ngay cả trong các phần nhạc nền do nhạc sĩ sáng tác, nhiều 

lúc, trong các câu, đoạn nhạc nền được chép trên các tổng phổ năm dòng kẻ 

(khuông nhạc) theo hệ thống ghi nhạc của âm nhạc phương Tây cũng không 

thể lột tả được hết ý đồ của nhạc sĩ viết nhạc nền cho chèo. Chẳng hạn, trong 

đoạn nhạc nền tự sự của nhân vật Suý Vân (trong vở chèo Suý Vân), vào đầu, 

giai điệu được giao cho đàn bầu diễn tấu cùng với tiêu: đàn bầu chơi các âm 

nhấn nhá, chậm dãi, có phần hơi “lơi” nhịp một chút, thể hiện tâm trạng âu 

sầu, xót xa của người phụ nữ bị bạc tình. 

Ví dụ 16: (Trích câu đàn bầu đoạn nhạc nền Súy Vân tự sự)  
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         Hay, trong đoạn nhạc nền “xóc quẻ thẻ” của nhân vật Suý Vân trong 

chùa (vở Suý Vân), trên tổng phổ ghi bè sáo (từ nhịp thứ 9) ở quãng 8 thứ 

nhất và quãng tám thứ 2 nhưng trên thực tế, nhạc công phải thực hiện âm vực 

thật của bè này cao lên một quãng tám nữa. Như vậy, hiệu quả vang thật của 

giai điệu sáo trên cao hẳn lên một quãng 8 tạo ra âm thanh sáng sủa, lảnh lót, 

làm nổi rõ và nhấn mạnh tính chất âm nhạc mạnh mẽ, linh hoạt, sắc nét. Ở 

đây, khi hướng dẫn, giáo viên cần giải thích rõ đặc điểm này để học sinh nắm 

được và thực hiện thì mới đạt hiệu quả như mong muốn:  

Ví dụ 17 (Trích nhạc nền “xóc quẻ thẻ” trong chùa của Suý Vân)  

 

Khi nhấn mạnh và khai thác đặc tính của nhạc khí trong dàn nhạc chèo, 

không thể không nhắc tới đặc tính của bộ gõ. Nhạc khí gõ rất quan trọng và 

có nhiều đặc tính nổi bật trong dàn nhạc chèo. Nghiên cứu về bộ gõ trong âm 

nhạc chèo, PGS.TS. Nguyễn Thị Nhung đã đưa ra một nhận xét rất xác đáng 

như sau: 

Phức về âm sắc, phức về tiết tấu, có đủ ba âm khu khác nhau (cao, 

trung, trầm).... nếu như hoà thanh có chức năng làm rõ nghĩa cho 

giai điệu, tạo màu sắc cho giai điệu và làm rõ cấu trúc tác phẩm thì 

lối hoà tấu của nhạc khí gõ Chèo đã đảm đương được các chức 

trách ấy. Ngoài ra nó còn bổ sung để bù lại phần thiếu hụt của dàn 

nhạc Chèo khi các nhạc khí định âm được sử dụng (nhị, sáo) hầu 

như đều ở âm khu cao [28; 63]. 

Ngoài những đặc tính nổi bật được các nghệ nhân nhạc công chèo khai 

thác ứng tấu, ứng tác trong đệm hát, trong nhạc lưu không, đặc tính của nhạc 

khí gõ còn được các nhạc sĩ khai thác trong hoà tấu nhạc nền rất hiệu quả. Có 
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lúc chỉ cần sử dụng một nhạc khí tham gia vài nhịp nhưng cũng đã mang lại 

hiệu quả rất ấn tượng. Chẳng hạn, trong đoạn nhạc nền mở vở của vở chèo 

Suý Vân, nhạc sĩ Hoàng Kiều đã sử dụng âm sắc của lệnh (phèng la) như 

tiếng báo hiệu của định mệnh đen bạc ứng vào số phận của người phụ nữ (Suý 

Vân). Về thủ pháp phối khí, ở đoạn nhạc này, nhạc sĩ Hoàng Kiều rất tiết 

kiệm chất liệu. Ông chỉ đưa vào ba tiếng Lệnh (Phèng la) vào nhưng hiệu quả 

rất cao. 

Ví dụ 18. Trích nhạc nền  Suý Vân mở màn 1 

 

Khi dạy hoà tấu đoạn nhạc nền mở vở trên, giáo viên cần nhấn mạnh đặc 

tính của nhạc khí Lệnh (Phèng la) thuộc bộ gõ và hiệu quả của nó trong ứng 

dụng cụ thể ở đoạn nhạc nền này để học sinh hiểu và thực hiện đúng với tinh 

thần âm nhạc yêu cầu, nếu không, học sinh sẽ gõ theo kiểu “chỉ gõ cho ra âm 

thanh”. Ở đoạn nhạc nền này, mặc dù chỉ có 3 tiếng Lệnh nhưng giáo viên cần 

hướng dẫn học sinh thực hiện nhấn rõ các âm thanh và để cho âm thanh của 

nhạc khí này đủ vang lên trong từng nhịp của đoạn nhạc thì mới mang lại hiệu 

quả như mong muốn. 

Trong các đoạn nhạc nền của vở chèo Suý vân, mặc dù sự tham gia của 

các nhạc khí gõ không nhiều nhưng âm sắc của Mõ, Chuông, Lệnh, Trống đế, 

Trống cái được sử dụng hợp lý, đúng chỗ, đúng lúc. Khi dạy, giáo viên cần 

hướng dẫn, nhắc nhở học sinh cách thể hiện những chỗ có bộ gõ phải thật 

mạch lạc, rõ ràng, sắc nét đảm bảo đúng yêu cầu về tính chất âm nhạc. 

Qua các phân tích nêu trên, chúng tôi đi đến một nhận xét rằng, trong âm 

nhạc chèo, nhạc nền được ghi trên bản tổng phổ mới chỉ là một cái “khung” 

để nhạc công dựa vào đó mà thực hiện, còn, thực hiện hiệu quả hay không lại 
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phụ thuộc rất nhiều vào sự hiểu biết và năng lực thực tế của nhạc công và 

năng lực dàn dựng chỉ huy của người nhạc trưởng trong dàn nhạc chèo. 

Muốn thực hiện các câu, đoạn nhạc nền đạt hiệu quả cao, phục vụ đúng ý 

đồ của nhạc sĩ sáng tác thì giáo viên cần trang bị cho học sinh những hiểu 

biết sâu sắc về đặc tính của các nhạc khí trong dàn nhạc. Nắm được đặc 

tính của nhạc khí mà mình đảm nhiệm là một yêu cầu quan trọng trong hoà 

tấu nhạc nền. Bên cạnh đó, muốn thực hiện tốt các đoạn nhạc nền thì còn phải 

liên quan đến việc hiểu và nắm chắc nội dung kịch bản, tình huống sân khấu, 

đặc tính nhân vật.  

2.2. Cho học sinh tiếp cận với nhạc nền mẫu  

2.2.1. Nghe và xem nhạc nền mẫu từ băng đĩa  

Học hoà tấu dàn nhạc nói chung và hoà tấu dàn nhạc chèo nói riêng thì 

không thể không xem và nghe các đoạn nhạc nền mẫu. Như chúng tôi đã đề 

cập, cùng với sự phát triển của nghệ thuật chèo, nhiều phần nhạc nền trong 

các vở chèo đã có những thành công và trở thành một yếu tố quan trọng trong 

các vở chèo. Những phần nhạc nền của các vở chèo như Quan Âm Thị Kính, 

Lưu Bình Dương Lễ, Suý Vân vv... đều do các nhạc sĩ nổi tiếng, có kinh 

nghiệm trong lĩnh vực viết nhạc chèo đảm nhiệm như cố nhạc sĩ Hoàng Kiều, 

nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh, nhạc sĩ Đôn Truyền, cố nhạc sĩ Trần Vinh vv... Phần 

âm nhạc (nhạc nền) của các vở diễn này do các nghệ sĩ có tên tuổi của Nhà hát 

Chèo Việt Nam như cố NSƯT Xuân Thịnh (nhị), NSƯT Công Hưng (Nguyệt), 

cố nghệ sĩ Thu Hiền (đàn Bầu), cố nghệ sĩ Ngọc Mai (Sáo trúc), nghệ sĩ Phạm 

Doanh (Tiêu) và nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ diễn tấu và đã được ghi âm, thu 

thanh, thu hình. Đây có thể được coi là những “mẫu hình” trong âm nhạc chèo 

và có thể sử dụng trong giảng dạy môn học hoà tấu nhạc nền. Bởi vậy, trong 

quá trình dạy học hoà tấu nhạc nền, cùng với việc giới thiệu, phân tích phần âm 

nhạc của các câu, đoạn nhạc nền, giáo viên cần cho học sinh nghe và xem mẫu 

trên đĩa hình (DVD). Tuy nhiên, khi tổ chức cho học sinh nghe và xem nhạc 



 

 

 

 

 

50 

nền mẫu, giáo viên cần chuẩn bị trước các thao tác hướng dẫn. Chẳng hạn, có 

thể kết hợp phân tích một đoạn nhạc nền với việc mở đĩa cho học sinh nghe, 

xem mẫu, tức là sau khi phân tích đoạn nhạc nền đó, giáo viên cho học sinh 

nghe và xem luôn. Hoặc, giáo viên đang phân tích âm nhạc, có thể dừng lại ở 

những chỗ quan trọng và cho học sinh nghe, xem lại nhiều lần và sau đó dừng 

lại trao đổi với học sinh hoặc tổ chức trao đổi giữa các em học sinh với nhau. 

Thao tác này cần thực hiện hết sức linh hoạt, uyển chuyển và phải đạt được 

mục tiêu là sau các giờ học hoà tấu, học sinh nắm được những nét cơ bản về 

phần nhạc nền mình sẽ học qua nhạc nền mẫu một cách thoải mái, không 

gượng ép. 

2.2.2. Học nhạc nền mẫu trực tiếp tại Nhà hát 

 Việc cho học sinh nhạc công chèo của Nhà hát tiếp cận với nhạc nền  

mẫu qua hình thức xem và học hỏi trực tiếp những phần hoà tấu nhạc nền của 

vở diễn là rất quan trọng. Các cụ ta xưa đã từng nói: “trăm nghe không bằng 

một thấy”. Sau một thời gian học hoà tấu nhạc nền, học sinh rất cần học 

những mẫu hình cụ thể, trực tiếp để dựa vào đó, các em tự tu chuyên môn. Từ 

quan điểm này chúng tôi cho rằng, giáo viên cần tổ chức cho học sinh tiếp cận 

với nhạc nền của các vở diễn từ chính những nhạc công dày dạn kinh nghiệm 

của Nhà hát diễn tấu thì hiệu quả và chất lượng của việc giảng dạy và học 

môn học này sẽ cao hơn. 

Như chúng tôi đã đề cập ở tiểu mục 1.5.2, đó là thực trạng dạy và học 

môn hoà tấu dàn nhạc (nhạc nền) tại Nhà hát Chèo Việt Nam. Hiện nay, việc 

kết hợp giữa Nhà hát và Trường Sân khấu điện ảnh trong đào tạo nhạc công 

chèo đã mở ra một hướng đi đúng đắn. Ngoài các giờ học lý thuyết tại Trường 

sân khấu điện ảnh, các em học sinh nhạc công chèo còn được học chuyên 

môn ngay tại Nhà hát với các thày dạy chuyên môn đang là nhạc công của 

Nhà hát. Khi các thày tập luyện hoà tấu, các em sẽ được xem trực tiếp và có 

thể học hỏi các thày ngay tại sàn diễn. Tuy nhiên, hình thức học này còn chưa 
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được thường xuyên và đôi lúc còn tuỳ tiện, chưa khoa học. Để chất lượng dạy 

và học hoà tấu nhạc nền của học sinh được tốt hơn, thiết thực hơn, chúng tôi 

cho rằng cần đẩy mạnh hơn nữa việc cho học sinh học hoà tấu nhạc nền trực 

tiếp tại sàn diễn của Nhà hát. Cụ thể là, song song với việc học tập trên lớp, 

giáo viên có thể kết hợp cho học sinh xem và nghe nhạc nền mẫu ngay tại sàn 

diễn của Nhà hát. Hình thức học sống động và trực tiếp này phải được thực 

hiện thường xuyên và có lịch trình cụ thể, khoa học. Duy trì và phát triển tốt 

hình thức học này tức là đã phát huy tốt sự kết hợp giữa yếu tố “truyền ngón, 

truyền nghề” với yếu tố dạy học hiện đại. 

2.3. Hướng dẫn thực hành hoà tấu nhạc nền 

Sau khi đã thực hiện thao tác cho học sinh tiếp cận với nhạc nền mẫu 

qua hình thức nghe, xem và tiếp cận trực tiếp tại Nhà hát, học sinh đã có 

những “mẫu hình” để dựa vào đó học hỏi, trau dồi, lúc này, giáo viên có thể 

tiến hành hướng dẫn học thực hành hoà tấu nhạc nền. Các thao tác dạy thực 

hành hoà tấu dàn nhạc được thể hiện theo trình tự dưới đây. 

2.3.1. Rèn luyện từng bè  

2.3.1.1. Sửa cao độ, tiết tấu 

Như chúng tôi đã nêu ở chương 1 về thực trạng của học sinh nhạc công 

chèo tại Nhà hát Chèo Việt Nam. Có thể thấy, học sinh nhạc công chèo tại 

Nhà hát là những em học sinh được Nhà hát tuyển từ các địa phương lên. Mặc 

dù các em đã được học chuyên môn nhạc cụ ở các trường Văn hoá nghệ thuật 

địa phương hay từ các giáo viên, nghệ nhân ở địa phương nhưng nhìn chung, 

năng lực chuyên môn của các em còn có những hạn chế nhất định. Sự hạn chế 

này đã ảnh hưởng tới hoạt động học tập hoà tấu dàn nhạc của các em, đặc 

biệt là học phần nhạc nền. Do đó, khi bắt tay vào tập nhạc nền cho các vở 

diễn, nhiều học sinh không khỏi lúng túng. Hạn chế đầu tiên mà học sinh 

bộc lộ ra khi tham gia hoà tấu là có nhiều em còn chơi sai nốt, sai cao độ 

và tiết tấu của bè mình đảm nhiệm. Chẳng hạn, trong đoạn nhạc nền mở 
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màn 4 (vở Suý Vân) có giai điệu chạy rất nhanh ở âm khu cao của sáo và 

nhị 1 (hai nhạc khí thường được giao diễn tấu bè giai điệu), cùng với tiết 

tấu móc kép vào đảo phách: 

Ví dụ 19 (Trích giai điệu mở màn 4)  

 

Khi thực hiện đoạn giai điệu nhạc nền trên, học sinh giữ bè nhị 1 và sáo 

thường thực hiện không chuẩn cao độ, tiết tấu, dẫn đến chất lượng thể hiện 

của đoạn nhạc không cao. Do đó, trong quá trình hướng dẫn, giáo viên cần 

dừng lại để kiểm tra và sửa cao độ, tiết tấu cho từng bè nhạc khí. Trên thực tế, 

khi tham gia hoà tấu, không phải học sinh nào cũng tự tập cá nhân ở nhà hoặc 

do năng lực đọc nhạc còn hạn chế, nên có lúc thậm chí, giáo viên phải đọc 

xướng âm mẫu và gõ tiết tấu nhiều lần cho từng bè nhằm giúp các em hình 

dung và nắm bắt được nhanh hơn. Việc hướng dẫn chi tiết và tỉ mỉ này mặc 

dù hơi “thủ công” và tương tự như phương pháp dạy học truyền thống nhưng 

nó mang lại những hiệu quả tốt đẹp. 

Với tất các cả bè nhạc khí khác cũng cần thực hiện với cách làm tương 

tương tự nhằm mục đích vừa hướng dẫn, vừa kiểm tra các bè. Thao tác rèn 

luyện, hướng dẫn này có thể coi đó là đoạn công đoạn “vỡ bài” trực tiếp cho 

học sinh ngay tại lớp, giúp các em loại bỏ được cảm giác ngại tập luyện và 

tham gia tích cực hơn trong quá trình học hoà tấu nhạc nền. 
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2.3.1.2. Thể hiện sắc thái tình cảm 

Thể hiện sắc thái tình cảm của tác phẩm là một yếu tố rất quan trọng 

trong âm nhạc nói chung, trong lĩnh vực hoà tấu dàn nhạc chèo nói riêng. 

Người ta thường nói: tiếng đàn có “hồn” hay không có “hồn” chính là phụ 

thuộc vào yếu tố này. Người chơi đàn độc tấu (solo) hay tham gia hoà tấu dàn 

nhạc cần phải thực hiện được yếu tố sắc thái tình cảm. Trong quá trình hướng 

dẫn hoà tấu dàn nhạc chèo, giáo viên cần đặc biệt quan tâm tới yếu tố này.  

          Trong các nhạc khí dân tộc Việt Nam, đàn Bầu là một trong những 

nhạc khí rất phù hợp với việc diễn tấu những giai điệu tự sự, trữ tình, sâu 

lắng. Trong phần tổng phổ nhạc nền, đặc biệt là trong các đoạn nhạc nền tự sự 

của nhân vật Suý Vân, nhạc sĩ sáng tác thường sử dụng âm sắc của cây đàn 

Bầu kết hợp với một số nhạc khí khác như Tiêu, Sáo. Chẳng hạn, trong đoạn 

nhạc nền tự sự của nhân vật Suý Vân (sau màn 1) âm nhạc làm nền cho đoạn 

nói tự sự của nhân vật với tính chất lắng đọng, pha chút buồn thể hiện tâm 

trạng phiền muộn, khắc khoải. Đoạn nhạc này giao cho một số nhạc khí diễn 

tấu nhưng bè đàn Bầu được coi là bè giai điệu chính và nổi rõ nhất: 

Ví dụ 20 (Trích nhạc nền tự sự của Suý Vân)  
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Trong ví dụ nêu trên, khi thực hiện câu nhạc nền giao cho đàn Bầu diễn 

tấu cùng với Tiêu, Sáo, Nhị, chúng tôi thấy học sinh còn bộc lộ hạn chế, mặc 

dù các em đã nắm được nội dung kịch bản và hiểu được với đoạn nội dung 

này thì tiếng đàn cần biểu cảm như thế nào. Như chúng tôi đã đề cập, đối với 

lĩnh vực hoà tấu dàn nhạc nói chung và hoà tấu dàn nhạc dân tộc Việt Nam, 

tổng phổ nhiều lúc chỉ là cái một cái “khung” để ghi các nốt nhạc, còn thể 

hiện sắc thái tình cảm, tình cảm và cảm xúc âm nhạc lại do chính người nhạc 

công quyết định khi diễn tấu. Do đó, giáo viên khi dạy những đoạn nhạc nền 

này cần dừng lại kỹ hơn để hướng dẫn cách thể hiện sắc thái tình cảm khi 

chơi các đoạn giai điệu tự sự cho đúng tinh thần và tính chất âm nhạc mà nhạc 

sĩ sáng tác đã sáng tạo. Nhiều khi muốn hiệu quả cao hơn, giáo viên có thể 

đọc giai điệu của các câu nhạc đó theo cái “chất” mà giáo viên muốn định 

hướng cho học sinh. Thao tác này gần giống với phương thức dạy theo kiểu 

truyền nghề, truyền ngón của các cụ nghệ nhân. Thực hiện theo phương thức 

này sẽ tạo ra hiệu quả cao hơn. Với một ví dụ tiêu biểu về nhạc tự sự của đàn 

Bầu diễn tấu (ví dụ 20) đã cho thấy yếu tố sắc thái tình cảm cần được quan 

tâm trong phương pháp dạy hoà tấu nhạc nền. 

2.3.2. Phối hợp nhóm 

Trên thực tế dạy học hoà tấu dàn nhạc, cụ thể là hoà tấu nhạc nền trong 

chèo, có rất nhiều phương pháp khác nhau, nhưng tựu trung lại một điểm, đó 

là, cuối cùng phải đạt được hiệu quả ở mức cao nhất, đáp ứng và phục vụ tốt 

nhất cho nội dung của các vở diễn. Muốn đạt được hiệu quả cao, trước hết 

phải quan tâm đến kỹ năng phối hợp của các nhạc công trong dàn nhạc. 

Trong nghệ thuật hoà tấu dàn nhạc, kỹ năng phối hợp là một yếu tố rất 

quan trọng đối với mọi nhạc công nói chung và nhạc công trong dàn nhạc 

chèo nói riêng. Thực tế đã cho thấy, có những nhạc công rất giỏi trên lĩnh vực 

độc tấu (solo) nhưng khi tham gia vào dàn nhạc, họ chưa hẳn đã phát huy 

được hết năng lực của mình trong lĩnh vực này là bởi vì, họ còn thiếu những 

kỹ năng phối hợp dàn nhạc. 
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 Chúng tôi hiểu rằng, kỹ năng phối hợp dàn nhạc không thể hình thành 

ngay với những học sinh nhạc công chèo đang học nghề hoặc mới bước vào 

nghề một thời gian ngắn mà họ phải trải qua thời gian trải nghiệm trên thực tế 

cộng với sự trau dồi, luyện tập thường xuyên của cá nhân. Tuy nhiên, trong 

quá trình dạy học hoà tấu nhạc nền cho học sinh nhạc công chèo tại Nhà hát 

Chèo Việt Nam, chúng tôi thấy cần đưa ra một phương pháp rèn luyện, hướng 

dẫn, định hướng, nhằm giúp các em nắm được các yêu cầu cơ bản và dần dần 

hình thành được kỹ năng phối hợp dàn nhạc. 

 Do công việc chủ yếu ở đây là hoà tấu chứ không phải là độc tấu, nên 

bắt buộc người nhạc công trong dàn nhạc, dù đã vững vàng về kỹ thuật cá 

nhân hay còn “non” một chút nhưng phải tuân thủ theo các yêu cầu, nguyên 

tắc phối hợp tập thể, trước hết là trong một tập thể nhỏ, cụ thể ở đây là các 

nhóm nhạc cụ đảm nhiệm các bè trong dàn nhạc. Vậy, khi dạy phối hợp các 

nhóm nhạc khí, giáo viên cần chú ý hướng dẫn cho học sinh những gì?. Dưới 

đây chúng tôi xin nêu một vài thao tác dạy phối hợp các nhóm nhạc khí trong 

dàn nhạc. 

2.3.2.1. Phối hợp nhóm nhạc khí diễn tấu giai điệu 

Giai điệu là một trong những yếu tố quan trọng của một tác phẩm âm 

nhạc, đặc biệt là trong âm nhạc chủ điệu. Theo V.A. Khramêep:“Giai điệu là 

sự nối tiếp các âm thanh thành một bè, có tổ chức về phương diện điệu thức 

và tiết nhịp, tiết tấu” [36; 117]. Như vậy, khái niệm này cho thấy, trong bản 

thân giai điệu đã chứa đựng đầy đủ các nhân tố như điệu thức, tiết nhịp, tiết 

tấu vv... Giai điệu là linh hồn của một tác phẩm âm nhạc. Từ cơ sở này, khi 

nghiên cứu, giảng dạy các tác phẩm hoà tấu dàn nhạc chèo cần bắt đầu từ yếu 

tố giai điệu.  

Thông qua việc phân tích âm nhạc các câu, đoạn nhạc nền của vở chèo 

Suý Vân, chúng tôi thấy có một đặc điểm nổi bật, đó là tác giả luôn đề cao 

tính giai điệu. Trong tất cả các câu, đoạn nhạc như gợi cảnh trí, tình huống, 

khắc hoạ tính cách nhân vật, tự sự nhân vật, chuyển cảnh, dẫn dắt, cầu nối 
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vv... giai điệu luôn bám sát hơi, giọng của các nhân vật trên sân khấu một 

cách hài hoà, nhuần nhuyễn như là một bộ phận cơ hữu của vở diễn, giai điệu 

luôn nổi rõ trong các đoạn nhạc đặc tả. Đặc điểm này làm cho phần nhạc nền 

của vở diễn thêm gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ đối với đông đảo khán giả xem 

chèo. Do đó, trong dàn nhạc, các nhạc khí diễn tấu giai điệu cần được đặc biệt 

quan tâm. Đối với nhóm nhạc khí diễn tấu giai điệu trong các đoạn nhạc nền, 

giáo viên cần hướng dẫn học sinh thực hiện đạt được các yêu cầu sau:  

Đồng đều về cao độ, tiết tấu 

Thông qua việc phân tích phần nhạc nền của vở diễn Suý Vân, chúng 

tôi thấy, tuỳ theo tính chất âm nhạc của từng câu, đoạn nhạc nền mà giai điệu 

được giao cho các nhóm nhạc cụ khác nhau diễn tấu. Tuy nhiên, có một 

nguyên tắc chung, đó là khi các nhóm nhạc khí cùng tham gia diễn tấu giai 

điệu thì phải đảm bảo sự đồng đều về cao độ, tiết tấu. Thực tế cho thấy, trong 

các nhóm diễn tấu giai điệu, chỉ cần có vài nhạc công chơi không chuẩn cao 

độ hoặc tiết tấu của các bè nhạc khí bị “lệch” nhau một chút là dẫn đến chất 

lượng của giai điệu bị giảm sút, đặc biệt là ở những câu, đoạn có kỹ thuật khó 

đòi hỏi phải thực hiện chuẩn xác về cao độ, tiết tấu. Chẳng hạn, trong đoạn 

nhạc nền nối sau đoạn hát Qúa giang (PL 1.2; 84), đoạn nhạc “xóc quẻ thẻ” 

của Suý Vân vào chùa (PL 1.6; 90),  đoạn nhạc mở màn 4 (PL 1.10; 95-96), 

giai điệu âm nhạc có tốc độ nhanh, linh hoạt, có nhiều âm hình tiết tấu móc 

kép, nhiều đảo phách ngoại, nghịch phách liên tục, nhảy quãng xa.... ở những 

đoạn nhạc này, giáo viên phải dành nhiều thời gian cho việc hướng dẫn các 

nhóm nhạc cụ diễn tấu giai điệu. Cần rèn luyện cho các em hoà tấu với nhau 

nhiều lần cho thật “khớp” với nhau về cao độ cũng như tiết tấu, vì trên thực 

tế, khi đã luyện tập tốt phần bè các bè cá nhân nhưng khi vào tham gia hoà tấu 

nhóm, học sinh vẫn phải rèn luyện phối hợp kỹ thì mới đồng đều về cao độ và 

tiết tấu. 
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Một trường hợp điển hình khác, trong quá trình hướng dẫn học sinh tập 

luyện diễn tấu giai điệu của đoạn nhạc nền mở màn 4, giáo viên có thể tách 

dạy cho nhóm Tam thập lục (36 dây), Thập lục (16 dây) và Nhị 1 hoà tấu 

đồng âm riêng đoạn giai điệu có tiết tấu móc kép liên tục. Do giai điệu của 

đoạn nhạc này ở tốc độ nhanh mà lại có nhiều nhạc khí diễn tấu cùng nhau 

nên khó đồng đều nên cần rèn luyện kỹ để đảm bảo tính đồng đều. 

Ví dụ 21(Trích mở màn 4, Suý Vân) 

 

Tiếp sau đó, giáo viên cho học sinh tập luyện đoạn giai điệu có các âm 

hình tiết tấu đảo phách liên tục trong các nhịp cho nhóm nhạc khí gồm nhị 1, 

nhị 2, Tam thập lục (36 dây) và Thập lục (16 dây), Nguyệt, Tam diễn tấu 

đồng âm: 

Ví dụ 22.Trích mở màn 4 (số 1.8) 

 



 

 

 

 

 

58 

Với các ví dụ về các đoạn nhạc nền nêu trên, giáo viên cần hướng dẫn 

và kiểm tra sự chuẩn xác về cao độ, tiết tấu và sự phối hợp đồng đều giữa các 

nhóm nhạc khí khi phối hợp diễn tấu cùng bè giai điệu. 

2.3.2.2. Đồng đều về sắc thái cường độ, tốc độ 

Sắc thái cường độ của giai điệu là một yếu tố rất quan trọng trong âm 

nhạc nói chung và hoà tấu dàn nhạc nói riêng. Theo V.A.khrameep: “Chuyển 

động của giai điệu gắn liền mật thiết với sự thay đổi độ mạnh nhẹ của âm 

thanh. Mức độ mạnh nhẹ khác nhau của cường độ âm vang trong âm nhạc gọi 

là sắc thái cường độ” [36; 124]. Như vậy, sắc thái cường độ gắn với mức độ 

(mạnh hay nhẹ) của âm thanh phát ra từ các nhạc khí khác nhau trong dàn 

nhạc khi hoà tấu. Giai điệu của một tác phẩm âm nhạc nói chung và một tác 

phẩm hoà tấu dàn nhạc nói riêng không phải lúc nào cũng vang lên với sắc 

thái cường độ lớn và ngược lại không phải lúc nào cũng vang lên với sắc thái 

cường độ nhỏ mà phải có câu to, câu nhỏ, đoạn mạnh, đoạn nhẹ tuỳ theo nội 

dung, tính chất âm nhạc mà người nhạc sĩ sáng tạo ra. 

Từ quan điểm nêu trên, chúng tôi cho rằng, việc chú ý quan tâm hướng 

dẫn cho học sinh thực hiện sắc thái cường độ khi diễn tấu giai điệu của đoạn 

nhạc nền trong chèo là vấn đề cần đặt ra và giải quyết một cách thấu đáo. 

    Trên thực tế hoà tấu dàn nhạc chèo, chúng ta biết rằng, ngay trong hai bè 

nhạc khí cùng màu âm với nhau như nhị 1 và nhị 2 chẳng hạn, chỉ cần hai 

nhạc khí khi diễn tấu giai điệu đồng âm hoặc chia bè, nếu sắc thái cường độ 

của chúng không đồng đều với nhau, tức là âm thanh của cây này thì quá to, 

cây kia thì lại quá nhỏ thì đã đủ làm cho giai điệu kém hấp dẫn và kém sức 

biểu hiện. Khi nhiều nhạc khí cùng diễn tấu một giai điệu, đặc biệt theo lối 

đồng âm (đồng âm quãng 8 hoặc đồng âm quãng 1 theo qui ước về quãng 

trong âm nhạc phương Tây) thì yêu cầu sự đồng đều về sắc thái cường độ lại 

càng cần phải được chú ý quan tâm.  
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    Khác với những đoạn nhạc nền ứng tấu theo phương thức dân gian 

truyền thống, ở giai điệu của các câu, đoạn nhạc nền do nhạc sĩ sáng tác, trên 

tổng phổ đã có ghi những kí hiệu về sắc thái cường độ nhưng không phải học 

sinh nhạc công chèo nào khi mới bước vào nghề cũng chú ý và hiểu được cặn 

kẽ các thuật ngữ sắc thái cường độ cuả tác phẩm và thực hiện tốt.  

   Do đó, giáo viên cần giải thích và hướng dẫn cụ thể yếu tố này cho các 

em học sinh. Với một ví dụ điển hình là giai điệu của đoạn nhạc nền “xóc quẻ 

thẻ trong chùa” của nhân vật Suý Vân (vở chèo Suý Vân). Giai điệu của đoạn 

nhạc này được giao cho nhiều nhạc khí diễn tấu. Nếu chỉ nhìn vào bản nhạc 

ghi trên tổng phổ, nhiều khi học sinh chưa thực hiện tốt được yếu tố sắc thái 

cường độ.  

   Từ quan điểm nêu trên, khi dạy nhóm nhạc khí phối hợp thể hiện đoạn 

nhạc này, giáo viên cần hướng dẫn kỹ và nhắc nhở học sinh về yếu tố đồng 

đều của sắc thái cường độ của các nhạc khí diễn tấu giai điệu. Cụ thể ở đây là: 

Vào câu nhạc mở đầu đoạn nhạc, nhạc sĩ đã để ở cường độ mạnh (forte) và 

chỉ sau 4 nhịp, cường độ đã phải đẩy lên ở mức rất mạnh (fortissimo) tạo tính 

chất kịch tính, căng thẳng: 

Ví dụ 23: Trích nhạc nền  “Xóc quẻ thẻ” của Suý Vân trong chùa. 
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Càng về cuối đoạn nhạc, sắc thái cường độ của giai điệu càng mạnh 

dần lên (Crescendo) và ngắt đột ngột ở cuối đoạn rồi ngân tự do ở âm kết 

đoạn với cường độ mạnh vừa (Mezzo forte). Giai điệu đoạn nhạc này giao cho 

Sáo, Tam thập lục, Thập lục, nhị 1, Nhị 2. Nhóm nhạc khí diễn tấu giai điệu 

này cần thực hiện đồng đều ở các sắc thái cường độ đúng như yêu cầu của 

nhạc sĩ sáng tác âm nhạc: 

Ví dụ 24: (Trích nhạc nền “Xóc quẻ thẻ” của Suý Vân trong chùa)  

 

Một trường hợp khác, trong đoạn nhạc nền miêu tả cảnh đợi chờ của 

nhân vật Suý Vân, giai điệu mang tính chất trữ tình thể hiện tâm trạng buồn, 

cô đơn, khắc khoải cùng những bước chân chân nặng nề của nhân vật. Giai 

điệu được giao cho bè Tiêu, đàn Bầu, Nhị 1 diễn tấu theo thủ pháp luân phiên, 

các nhạc khí dây gảy (Tam thập lục, Nguyệt, Tam và Cello, Bass) đi bè nền 

phụ hoạ. Sắc thái cường độ giai điệu của đoạn nhạc này lại yêu cầu sắc thái 

êm, nhỏ, nhẹ. Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh thực hiện tốt sắc thái này 

đó là đảm bảo sự đồng đều khi phối hợp giữa các nhạc khí, tránh sắc thái 

cường độ của giai điệu quá lớn phát ra từ một hoặc hai, ba nhạc khí nào đó 

trong nhóm sẽ phá vỡ sắc thái cường độ chung của toàn nhóm đó là sắc thái 

êm, nhỏ, nhẹ. 
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Ví dụ 25. Trích nhạc nền “Súy Vân đợi chờ”  

 

Như vậy, quan niệm đồng đều trong thể hiện sắc thái cường độ của giai 

điệu khi phối hợp các nhạc khí thuộc nhóm diễn tấu giai điệu là: Khi cần sắc 

thái cường độ lớn thì tất cả phải cùng lớn, ngược lại, khi cần sắc thái cường 

độ nhỏ thì tất cả phải cùng nhỏ. Muốn có sắc thái cường độ như mong muốn 

trong một tập thể hoà tấu nhóm nhạc khí thì không phải tập luyện vài lần là có 

thể thực hiện được ngay mà giáo viên cần kiên trì hướng dẫn, rèn luyện cho 

học sinh nhiều lần, tập đi, tập lại cho đến khi thật đều (nhỏ đều hoặc lớn đều) 

đúng yêu cầu của tổng phổ mà nhạc sĩ đã sáng tạo, phục vụ tốt nhất nội dung 

kịch bản và tình huống của vở diễn. 

2.3.2.3. Hướng dẫn phối hợp nhóm nhạc khí phụ trợ, đệm  

Trong lĩnh vực hoà tấu dàn nhạc nói chung và hoà tấu dàn nhạc chèo 

nói riêng, quan niệm về các nhạc khí hoặc nhóm nhạc khí giữ chức năng diễn 
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tấu giai điệu hay nhóm nhạc khí giữ chức năng phụ trợ, đệm chỉ là mang tính 

tương đối. Trên thực tế, tuỳ thuộc vào yêu cầu tính chất âm nhạc, nội dung 

kịch bản sân khấu và ý đồ của nhạc sĩ sáng tác mà có khi một nhạc khí hoặc 

một nhóm nhạc khí, lúc này giữ chức năng diễn tấu giai điệu nhưng lúc khác 

nó lại giữ chức năng bè phụ trợ hoặc đệm.  

Do đó, sự phân chia của chúng tôi trong luận văn này về các nhóm nhạc 

cụ diễn tấu giai điệu hay phụ trợ, đệm không mang tính “bất di bất dịch” mà rất 

uyển chuyển và mang tính tương đối. Việc phân chia này chỉ nhằm mục đích 

giúp cho việc huấn luyện, hướng dẫn học sinh nhạc công chèo của Nhà hát được 

dễ dàng và phù hợp với khả năng hiểu biết của các em hơn. Với các tổng phổ 

hoà tấu nhạc nền cho chèo, đặc biệt là trong khuôn khổ tổng phổ hoà tấu nhạc 

nền của vở chèo Suý Vân do nhạc sĩ Hoàng Kiều sáng tác phần nhạc nền mà 

chúng tôi lựa chọn làm ví dụ minh chứng cho các luận điểm nghiên cứu, trên 

tổng phổ đã hình thành hai nhóm nhạc khí như đã nêu đó là nhóm diễn tấu giai 

điệu và nhóm phụ trợ, đệm. Nhóm nhạc khí giữ chức năng phụ trợ, đệm cũng 

không kém phần quan trọng, nó góp phần không nhỏ vào việc thể hiện rõ các 

tính chất âm nhạc khác nhau, phục vụ cho vở diễn. Với nhóm nhạc khí này giáo 

viên cần hướng dẫn thực hiện theo các yêu cầu sau: 

2.3.2.4. Bè phụ trợ không được lấn át bè giai điệu 

Khi hướng dẫn các bè phụ trợ, đệm cho giai điệu của các đoạn nhạc 

nền, giáo viên cần nhắc nhở học sinh một nguyên tắc cơ bản khi tham gia hoà 

tấu, đó là phải đảm bảo các bè phụ trợ không được lấn át bè giai điệu. Muốn 

thực hiện được yếu tố này, cần giữ sắc thái cường độ luôn nhỏ hơn so với các 

nhạc khí diễn tấu bè giai điệu một chút (trừ những chỗ trong tác phẩm yêu cầu 

tất cả cùng chơi âm lượng lớn nhằm đặc tả một tình huống, một nội dung nào 

đó). Mặc dù trong các đoạn nhạc nền, khi muốn làm nổi rõ bè giai điệu chính, 
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nhạc sĩ đã sử dụng kỹ thuật phối khí và tính đến hiệu quả âm lượng của các nhạc 

khí giữ bè phụ trợ, tức là, thông thường thì các nhạc khí diễn tấu bè giai điệu bao 

giờ cũng được tăng cường số lượng tham gia diễn tấu nhiều hơn so với số lượng 

các nhạc khí giữ các bè phụ trợ, đệm. Tuy nhiên, với năng lực và kỹ năng phối 

hợp còn hạn chế nên nhiều chỗ, học sinh giữ bè phụ trợ, đệm không ý thức được 

về mặt sắc thái cường độ, nên chơi bè phụ trợ, đệm quá to, phần nào làm át đi bè 

giai điệu chính hoặc chưa tôn được bè giai điệu chính lên.  

Khi nắm được nhược điểm này, trong quá trình dạy các nhóm nhạc khí 

phụ trợ, đệm, giáo viên cần dừng lại lắng nghe và sửa thật chi tiết, tỉ mỉ cho 

các em. Giáo viên dạy hoà tấu lúc này được ví như người thợ kim hoàn chăm 

chỉ, cần mẫn, cần thận. Chẳng hạn, trong đoạn nhạc mở cảnh (mở màn 5) âm 

nhạc với tính chất trữ tình, diễn tả tâm trạng mong nhớ, khắc khoải của nhân 

vật Suý Vân. Vào đầu, các nhạc khí: Nhị 1, Nhị 2, Hồ, Tam thập lục, Thập 

lục, Cello, Bass (Tứ trầm) thực hiện các âm ngân dài tạo chồng âm mang âm 

hưởng quãng 4 đúng và tạo yếu tố hoà sắc. Các nhạc khí này diễn tấu nét nhạc 

mang chức năng vừa làm nền vừa dạo đầu, mở ra cho sự xuất hiện của giai 

điệu chính do các nhạc khí dây gảy, dây gõ (Tam thập lục, Thập lục, Nguyệt) 

diễn tấu. Giai điệu chính bắt đầu xuất hiện từ ô nhịp thứ 5, có tiết tấu đảo 

phách và ngắt âm. Ở đây, bè Sáo giữ chức năng phụ hoạ nên giáo viên cần 

hướng dẫn cho học sinh giữ cường độ vừa phải, êm nhẹ, sau đó cùng với Hồ, 

Bass (Tứ trầm), Nhị thực hiện các âm tạo chồng âm quãng 4. Sắc thái cường 

độ của các nhạc khí này cần giữ ở mức vừa phải để giai điệu chính do các 

nhạc khí dây gảy (Nguyệt, Thập lục), dây gõ (Tam thập lục) diễn tấu được nổi 

lên rõ hơn: 
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Ví dụ 26 (Trích nhạc nền mở màn 5 / Suý Vân) 

 

Trong đoạn nhạc nền sau đoạn hát Quá giang, giai điệu chính được 

giao cho bè sáo. Các bè nhạc khí khác như Nhị 1, Nguyệt,Tam thập lục (36 

dây), Thập lục (16 dây) vừa chơi đồng âm với bè giai điệu vừa chạy các nét 

nhạc nối, “lèo lá”, “thêu thùa” thêm thắt, phụ trợ cho bè giai điệu. Các nhạc 

khí bè nền như Hồ, Cello, Bass (Tứ trầm) có chức năng đệm điểm xuyết vào 

đầu các ô nhịp có tiết tấu đảo phách. Giáo viên cần hướng dẫn và nhắc kỹ yêu 

cầu của các nhạc khí này là chơi với sắc thái cường độ vừa phải, chủ yếu làm 

nền đệm cho giai điệu là chính (PL1.2; 84 - nhạc nền sau hát Quá giang).  

2.3.2.5. Đảm bảo chính xác về nhịp, phách, cao độ, tiết tấu, tốc độ 

Nhóm nhạc khí giữ chức năng phụ trợ và đệm cho giai điệu cũng 

thường phải tuân thủ theo một nguyên tắc, đó là đảm bảo sự chính xác về 

nhịp, phách, cao độ và tốc độ (nhanh, vừa phải, chậm) theo yêu cầu của các 

đoạn nhạc nền. Khi hướng dẫn học sinh thực hiện các bè phụ trợ, giáo viên 

cần chỉ dẫn tỉ mỉ, chính xác về nhịp, phách, chuẩn xác về cao độ, tiết tấu của 

các bè nhạc khí phụ trợ, đệm.  
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Trong đoạn nhạc nền tự sự của Suý Vân, giai điệu giao cho Bầu và Tiêu, 

các nhạc khí còn lại như: Sáo, Tam thập lục, Thập lục, Nguyệt giữ chức năng 

phụ trợ và bè nối. Bè phụ trợ ở đoạn nhạc này tương đối khó về nhịp (có đảo 

phách liên tục ở bè Sáo), bè Nguyệt, Tam thập lục, Thập lục chạy tiết tấu móc 

đơn, kép làm cầu nối giữa hai câu nhạc, các nhạc khí bè trầm như Hồ, Cello, 

Bass cũng có đảo phách và nghịch phách... Khi dạy, giáo viên cần nắm chắc 

đặc điểm này của đoạn nhạc và hướng dẫn cho học sinh thực hiện chuẩn xác 

các cao độ trong giai điệu và âm hình đảo phách của các bè nhạc khí phụ trợ: 

Ví dụ 27: Trích nhạc nền tự sự của Suý Vân . 

 

Khi hướng dẫn học sinh diễn tấu thực hiện các bè phụ hoạ cho nhóm 

nhạc khí diễn tấu giai điệu bằng các kỹ thuật như: đệm tòng theo giai điệu, 

đệm điểm xuyết ở đầu nhịp, thêm thắt, thêu thùa, chạy các nét nhạc nối cũng 

phải đảm bảo cả ba tiêu chí đó là cao độ tiết tấu chuẩn xác và đúng tốc độ yêu 

cầu của tác phẩm. Chẳng hạn, 5 nhịp của đoạn nhạc nền “xóc quẻ thẻ” của 

Suý Vân trong chùa, các bè phụ trợ cho giai điệu là Nhị 2, Nguyệt, Tam, 

Cello, Bass (Tứ đại) giữ nhịp và làm nhiệm vụ phụ trợ cho bè giai điệu: 
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Ví dụ 28: (Trích nhạc nền xóc quẻ thẻ của Suý Vân trong chùa)  

 

2.3.3. Hướng dẫn phối hợp tổng thể và chỉ huy 

          Hướng dẫn phối hợp tổng thể dàn nhạc là khâu cuối cùng trong phương 

pháp dạy học hoà tấu nhạc nền cho học sinh nhạc công chèo tại Nhà hát Chèo 

Việt Nam. Đây là công đoạn hoàn thiện các “sản phẩm” nhạc nền. Khi hướng 

dẫn phối hợp tổng thể dàn nhạc, giáo viên hướng dẫn cần thực hiện các bước 

như sau: 

2.3.3.1. Kiểm tra nhanh các các bè, nhóm bè 

Việc kiểm tra nhanh các bè, nhóm bè trong dàn nhạc là rất cần thiết, tuy 

nhiên, việc kiểm tra này khác với công đoạn “vỡ bài” đối với các bè nhạc khí 

độc lập. Việc kiểm tra các bè và nhóm bè phải được tiến hành nhanh và thật 

hiệu quả trước khi dàn nhạc đi vào hoà tấu tổng thể. Ở đây, giáo viên hướng 

dẫn vừa theo dõi tổng phổ vừa phải kiểm tra, lắng nghe các bè và nhóm bè 

xem học sinh có chơi đúng cao độ, tiết tấu hay không, đặc biệt là những chỗ 

có kỹ thuật khó đối với các nhạc khí giai điệu và nhạc khí phụ trợ, đệm. 
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2.3.3.2. Nhắc nhở những yêu cầu cần thiết 

Trước khi dạy phối hợp tổng thể, việc nhắc nhở các nhóm bè nhạc khí 

và toàn dàn nhạc những yêu cầu nổi bật của các câu đoạn nhạc nền trong vở 

diễn cũng rất cần thiết. Việc này giúp học sinh có ý thức và ghi nhớ khi phối 

hợp trong tập thể lớn (toàn dàn nhạc), vì trên thực tế, khi tập cá nhân hoặc 

nhóm, có thể các em đã thuộc và ghi nhớ nhưng khi ngồi vào dàn nhạc có 

nhiều nhạc khí cùng phối hợp, với kinh nghiệm  và kỹ năng phối hợp tập thể 

còn ít, các em sẽ bị quên hoặc không tự chủ, ý thức được. Những yếu tố cần 

nhắc nhở đó là: 

- Yêu cầu về kỹ thuật của các nhạc khí khi thể hiện các câu nhạc, kỹ thuật 

phối hợp các nhạc khí cùng nhóm bè (ví dụ nhị 1+ nhị 2; Sáo + Tiêu; Tam thập 

lục (36 dây)+Thập lục (16 dây); Tam cao; Cello +Bass (Tứ trầm), Trống.  

- Yêu cầu về tính chất âm nhạc của từng câu, đoạn nhạc nền dẫn đến 

yêu cầu về sắc thái cường độ, cao độ, tiết tấu, tốc độ cần thực hiện của các 

nhạc khí. 

2.3.3.3. Chỉ huy 

Trên thực tế dạy học hoà tấu dàn nhạc chèo, người giáo viên đồng thời 

là người chỉ huy dàn dựng vì họ là người am hiểu các phần nhạc nền một cách 

sâu sắc do phải thường xuyên biểu diễn và giảng dạy thực hành hoà tấu. 

Khi học sinh đã nắm được tất cả các yêu cầu và thực hiện được tương 

đối thuần thục, chính xác tất cả các yêu cầu về kỹ thuật, cao độ, tiết tấu, sắc 

thái cường độ, lúc này, giáo viên tiến hành chỉ huy tổng thể các câu, đoạn 

nhạc nền của vở diễn. Ở công đoạn này, người giáo viên vừa là một người chỉ 

huy dàn nhạc vừa phải dừng lại sửa chữa các lỗi ngay tại chỗ nhưng yêu cầu 

phải khác với công đoạn “vỡ bài” (vỡ bài từng bè và vỡ bài cho các nhóm bè). 

Phần nhạc nền của vở diễn có sắc nét, mang lại ấn tượng và chất lượng tốt, 

phục vụ đắc lực cho nội dung của vở diễn nói chung và các tình huống, tính 
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cách nhân vật trên sân khấu chèo nói riêng là phụ thuộc rất nhiều vào vai trò 

của người chỉ huy dàn dựng.  

Từ thực tế công tác tại Nhà hát Chèo Việt Nam, chúng tôi cho rằng, 

một trong những yếu tố quan trọng trong chỉ huy dàn nhạc là người chỉ huy 

phải nắm bắt nhanh nhạy và có phản xạ nhanh với các tình huống thực tế của 

dàn nhạc, từ đó mới có thể điều khiển, chỉ đạo các nhạc công, nhóm nhạc 

công trong dàn nhạc thực hiện một cách lưu loát, uyển chuyển, tinh tế, đáp 

ứng yêu cầu của phần âm nhạc trong vở diễn. 

Như đã nêu ở trên, khi đã thuộc và nắm được các yêu cầu về kỹ thuật, 

sắc thái cường độ, cao độ, tiết tấu, nhịp độ, tốc độ của từng câu, đoạn nhạc 

nền thông qua các bước hướng dẫn chi tiết của giáo viên, học sinh đã khá tự 

tin trong tham gia hoà tấu, lúc này, công việc chủ yếu của người giáo viên là 

chắp nối các nhóm nhạc khí lại với nhau trong một tổng thể hoà hợp, thống 

nhất, cùng hướng tới một mục đích chung là thể hiện các phần nhạc nền cho 

vở diễn một cách hiệu quả nhất. 

Như vậy, chúng tôi đã nêu ra một phương pháp dạy hoà tấu dàn nhạc 

chèo, cụ thể là hoà tấu phần nhạc nền cho một vở chèo bao gồm các công 

đoạn, các thao tác hướng dẫn thực hành hoà tấu thông qua phần minh hoạ cụ 

thể là các câu đoạn nhạc nền trong vở chèo Suý Vân do nhạc sĩ Hoàng Kiều 

sáng tác. Trong dàn nhạc hoà tấu, vai trò của các nhạc khí là quan trọng như 

nhau, mỗi một nhạc khí, nhóm nhạc khí đều có chức năng riêng trong việc thể 

hiện phần nhạc nền của vở diễn. Do đó, người giáo viên cần chú ý rèn luyện, 

hướng dẫn kỹ cho từng nhạc khí, nhóm nhạc khí khi thực hiện từng bè và khi 

các chi tiết đã đảm bảo chất lượng tốt thì công đoạn cuối cùng là phối hợp sẽ 

mang lại thành công. 

2.4. Một số nhận định  

Qua nghiên cứu phần nhạc nền của vở chèo Suý Vân do nhạc sĩ Hoàng 

Kiều sáng tác và sử dụng phần nhạc nền này như là một minh chứng cho các 
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luận điểm nghiên cứu trong phương pháp dạy học hoà tấu dàn nhạc (nhạc 

nền) cho học sinh trung cấp nhạc công chèo tại Nhà hát Chèo Việt Nam, 

chúng tôi rút ra một số nhận định như sau: 

Xuất phát từ yêu cầu nội dung kịch bản, các tình huống sân khấu, tính 

chất, nội dung của các màn diễn đã hình thành nên các đoạn nhạc nền khác 

nhau. Có thể thấy, nhạc nền của vở Suý Vân thường có cấu trúc ngắn hay dài 

là tuỳ thuộc vào yêu cầu của nội dung, tính chất vở diễn.  

Dù là nhạc không lời (khí nhạc) hay là ca khúc nền có lời ca, nhạc nền 

của vở diễn thường có chất liệu âm nhạc gần gũi với âm nhạc của các làn điệu 

chèo, âm nhạc như là một bộ phận hữu cơ của vở diễn, luôn gắn kết với vở 

diễn, nhằm phục vụ tốt nhất cho các tình huống, nội dung của vở diễn. Yếu tố 

này biểu hiện rõ trong hầu hết các câu, đoạn nhạc không lời và ca khúc nền.  

Thủ pháp phối khí điển hình trong phần nhạc nền của vở chèo Suý Vân 

là luôn đề cao tính giai điệu của các câu, đoạn nhạc nền. Nhạc sĩ Hoàng Kiều 

sử dụng khá nhiều thủ pháp phối hợp đồng âm của các bè nhạc khí cùng thủ 

pháp đi “tòng”, thêu thùa, thêm thắt, phù trợ, đệm cho giai điệu và tạo yếu tố 

“hoà sắc” - hoà hợp màu âm giữa các nhóm nhạc khí khác nhau và tạo ra các 

chồng âm mang âm hưởng của âm nhạc chèo. 

Dù là nhạc không lời, ca khúc, hay các đoạn hát Vocal, hầu hết các 

đoạn nhạc nền trong vở chèo Suý Vân rất dễ nhớ và mang lại ấn tượng riêng, 

giúp khán giả xem chèo thêm hiểu và yêu mến nghệ thuật sân khấu chèo 

đương đại. Nhạc nền thực sự thổi vào nghệ thuật chèo một luồng gió mới, góp 

phần làm cho các vở chèo thêm hấp dẫn, lôi cuốn. 

Học sinh nhạc công chèo của Nhà hát Chèo Việt Nam hiện nay đang được 

chú trọng đào tạo theo đúng hướng và có nhiều thuận lợi trong rèn luyện học tập, 

đặc biệt các em được học môn hoà tấu nhạc nền nhằm củng cố chuyên môn trực 

tiếp và đáp ứng nhanh công việc biểu diễn của Nhà hát. Do đó, việc sáng tác và 
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nghiên cứu nhạc nền của các vở chèo và áp dụng vào giảng dạy cho học sinh 

đang học nghề tại Nhà hát Chèo Việt Nam là rất cần thiết. 

So với Nhà hát Chèo Thái bình và nhiều đoàn chèo ở các địa phương 

khác - nơi có áp dụng phương thức tự đào tạo diễn viên và nhạc công chèo thì 

chỉ có Nhà hát Chèo Việt Nam là có dạy môn hoà tấu nhạc nền. Chúng tôi cho 

rằng, đây là một hướng đi đúng đắn của Nhà hát chèo Việt Nam. 

2.5. Thực nghiệm sư phạm 

2.5.1. Mục đích thực nghiệm 

Áp dụng phương pháp dạy học hoà tấu nhạc nền mà luận văn đã nêu ra 

dạy cho học sinh nhạc công chèo tại Nhà hát nhằm kiểm chứng hiệu quả của 

phương pháp. Cụ thế là sau khi tổ chức dạy thực nghiệm theo phương pháp 

mới, học sinh sẽ tiếp thu được gì và đạt được những kết quả gì. 

2.5.2. Đối tượng, địa điểm, thời gian và giáo viên dạy thực nghiệm  

Đối tượng thực nghiệm của phương pháp dạy hoà tấu nhạc nền là học 

sinh lớp Trung cấp nhạc công chèo của Nhà hát Chèo Việt Nam, bao gồm các 

học sinh đang theo học tại Nhà hát và các học sinh nhạc công chèo ở các Nhà 

hát chèo từ các địa phương khác được gửi lên học tại Trường ĐH sân khấu 

điện ảnh. 

Việc dạy thực hành hoà tấu dàn nhạc (nhạc nền) được thực hiện tại 

phòng học hoà tấu dàn nhạc chèo của Trường Sân khấu điện ảnh. 

Thời gian: từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 (20 tiết), mỗi tuần 1 

buổi 5 tiết. 

Giáo viên dạy thực nghiệm: Đào Tuấn Hải  

2.5.3. Nội dung thực nghiệm 

Nội dung dạy thực nghiệm là dạy hai đoạn nhạc nền có tính chất âm 

nhạc khác nhau, đó là: Đoạn nhạc nền tự sự của nhân vật Suý Vân trong chùa 

(Suý Vân vào chùa) và đoạn nhạc nền mở màn 4 (khắc hoạ nội dung, tình 

huống giả điên của nhân vật Suý Vân) nhằm so sánh việc hướng dẫn thể hiện 



 

 

 

 

 

71 

hai tính chất âm nhạc khác nhau của hai đoạn nhạc nền trong vở diễn và hiệu 

quả của việc hướng dẫn thực nghiệm. 

Các bước dạy thực nghiệm: 

- Bước 1: Cho học sinh đọc kỹ lại nội dung kịch bản liên quan đến đoạn 

nhạc nền tự sự của Suý Vân khi vào chùa với tâm trạng bối rối, buồn, lo âu và 

đoạn nội dung liên quan đến màn 4 sau khi khi Suý Vân bị chồng là Kim 

Nham phụ bạc.  

Yêu cầu: Học sinh cần nắm chắc các nội dung này và các tình huống có 

sử dụng âm nhạc (nhạc nền). 

- Bước 2: Giáo viên phân tích tính chất âm nhạc, các yêu cơ bản của hai 

đoạn nhạc nền được lựa chọn:  Súy Vân tự sự  và  mở màn 4 [1.3 và 1.8; 85; 

92-93] 

- Bước 3: Cho học sinh xem và nghe kỹ hai đoạn nhạc nền mẫu (đĩa 

DVD) do dàn nhạc Nhà hát Chèo Việt Nam thực hiện. 

- Bước 4: Giáo viên chỉ ra những kỹ thuật, sắc thái cần phải đạt được 

trong từng đoạn nhạc nền: 

- Đoạn nhạc tự sự của nhân vật Suý Vân: Chú ý kỹ thuật nhấn nhá của 

đàn bầu khi biểu cảm giai điệu mang tính chất sầu thảm, xót xa với sắc thái 

cường độ nhỏ, nhẹ. Ngoài ra, chú ý thực hiện chính xác âm hình tiết tấu đảo 

phách của các bè nhạc khí khác khi phối hợp, phụ trợ cho đàn Bầu. 

- Đoạn nhạc nền mở màn 4: Cần chú ý kỹ thuật chạy nhanh (móc kép) 

của các nhạc khí diễn tấu bè giai điệu chính theo lối đồng âm. Riêng bè Nhị 

1và Nhị 2 tách ra thành hai bè đồng âm quãng 8 và quãng 4. Các nhạc khí dây 

gảy giữ chức năng bè phụ trợ cần thực hiện tốt kỹ thuật vê kéo dài âm thanh 

làm nền đệm cho đủ phách. Ở 14 nhịp đầu của đoạn nhạc này, sắc thái cường 

độ đã yêu cầu ở mức ff (rất mạnh) sau đó giảm bớt từ nhịp thứ 12 đến nhịp 

thứ 14 là mf (tương đối mạnh) sau đó lại đẩy lên ở cường độ rất mạnh (ff) ở 

nhịp số 14 [PL 1.8; 92 - 93]. Đây là yêu cầu sắc thái cường độ khó thực hiện 
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một cách sắc nét, tinh tế đối với khả năng của học sinh mới vào nghề. Do đó, 

giáo viên nên rèn luyện kỹ cho học sinh, đảm bảo bao giờ đạt được yêu cầu 

này mới chuyển sang đoạn nhạc khác. 

Bước 5: Rèn phối hợp tổng thể. Bước này được thực hiện tương tự như 

cách hướng dẫn chi tiết ở tiểu mục 2.2.3. 

2.5.4. Kết quả thực nghiệm 

Việc áp dụng phương pháp dạy hoà tấu nhạc nền của chúng tôi trong 

dạy thực nghiệm hai đoạn nhạc nền tiêu biểu có tính chất âm nhạc khác nhau 

trong vở chèo Suý Vân đã thu được kết quả khả quan. Thông qua khảo sát 

bằng hình thức kiểm tra thực hành trên lớp các nhóm nhạc khí và trao đổi trực 

tiếp với học sinh trong các giờ học hoà tấu nhạc nền, trong tổng số 21 học 

sinh trong lớp học, kết quả dạy thực nghiệm được thể hiện trong các bảng 

tổng kết dưới đây:  

Bảng 1. 

Nắm được nội dung kịch bản 

và tính chất âm nhạc 

Nhóm giai 

điệu 

Tỷ lệ 

100% 

Nhóm phụ 

trợ, đệm 
Tỷ lệ 

Tốt 18 80% 18 80% 

Khá 2 15% 2 15% 

Trung bình 1 5% 1 5% 

 

Bảng 2. 

Thực hiện đồng đều về kỹ thuật, 

chuẩn xác cao độ, tiết tấu 

Nhóm giai 

điệu 

Tỷ lệ 

100% 

Nhóm phụ 

trợ, đệm 

Tỷ lệ 

Tốt 17 78% 18 80% 

Khá 3 17% 2 15% 

Trung bình 1 5% 1 5% 
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Bảng 3. 

Thực hiện được 

sắc thái 
Nhóm giai điệu Tỷ lệ 

Nhóm phụ trợ, 

đệm 
Tỷ lệ 

Tốt 16 70% 14 60 % 

Khá 3 20% 3 20% 

Trung bình 2 10% 4 20% 

 

Với các bảng tổng kết về kết quả thực nghiệm nêu trên, có thể nhận 

định rằng, phương pháp dạy học hoà tấu nhạc nền của chúng tôi tại Nhà hát 

Chèo Việt Nam bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định, tránh được tình 

trạng dạy học hoà tấu nhạc nền mang tính ngẫu hứng và tuỳ tiện, chưa khoa 

học như trước đây. Kết quả dạy thực nghiệm cụ thể cho thấy: Tỷ lệ các học 

sinh nắm được nội dung kịch bản và tính chất âm nhạc đạt đa số; Tỷ lệ các 

học sinh thực hiện được đồng đều về kỹ thuật, chuẩn xác cao độ, tiết tấu đạt 

đa số; Tỷ lệ học sinh thực hiện tương đối tốt sắc thái cường độ, sắc thái tình 

cảm, biểu cảm đạt 60%. 

 Tiểu kết 

Dạy hoà tấu dàn nhạc chèo nói chung và hoà tấu phần nhạc nền trong 

chèo nói riêng đòi hỏi một phương pháp dạy học mang tính khoa học. Ngoài 

ra, cần kế thừa các phương pháp dạy học truyền thống mà cha ông chúng ta 

đã sử dụng trong thực tiễn nhằm mang lại hiệu quả cao nhất giúp học sinh tiếp 

cận nhanh với kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo. 

Từ quan điểm nêu trên, trong chương 2, chúng tôi đã nêu ra phương 

pháp dạy học hoà tấu nhạc nền cho học sinh nhạc công chèo tại Nhà hát Chèo 

Việt Nam. Một số thao tác dạy học cơ bản trong phương pháp dạy học hoà tấu 

nhạc nền đã được chúng tôi đưu ra nhằm giúp học sinh tiếp cận và thực hành 

rèn luyện nâng cao kỹ năng phối hợp dàn nhạc nhằm thực hiện tốt các phần 

nhạc nền của vở diễn. 
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Thông qua phần nhạc nền của một vở chèo cụ thể, đó là vở chèo Suý 

Vân do nhạc sĩ Hoàng Kiều sáng tác, chúng tôi đã nêu ra các thao tác cơ bản 

trong phương pháp dạy học hoà tấu nhạc nền, đó là: Phân tích nhạc nền nhằm 

giúp học sinh hiểu sâu về tính chất âm nhạc của các câu, đoạn nhạc nền trong 

vở diễn. Việc nhấn mạnh đặc tính của các nhạc khí trong dàn nhạc chèo khi 

hướng dẫn thực hành hoà tấu cũng mang lại cho học sinh những hiểu biết cần 

thiết trong quá trình thực hiện tác phẩm hoà tấu nhạc nền. 

           Việc tổ chức cho học sinh tiếp cận với nhạc nền mẫu qua nghe, xem, 

học trực tiếp tại Nhà hát do các nhạc công chuyên nghiệp thực hiện cũng là 

một thao tác cần thiết trong quá trình dạy học. Dạy thực hành hoà tấu dàn 

nhạc cần sự chi tiết, tỉ mỉ và cẩn thận của người giáo viên hướng dẫn. Do đó, 

chúng tôi đã đưa ra các bước hướng dẫn cho từng bè nhạc khí, hướng dẫn hoà 

tấu từng nhóm nhạc khí và cuối cùng là hướng dẫn tổng thể dàn nhạc và chỉ 

huy dàn dựng để hoàn thiện “sản phẩm” nhạc nền. 

Việc áp dụng phương pháp dạy học qua tổ chức dạy thực nghiệm tập 

trung vào hai đoạn nhạc nền tiêu biểu có tính chất âm nhạc khác nhau trong 

vở chèo Suý Vân đã giúp chúng tôi kiểm chứng hiệu quả của phương pháp 

dạy học hoà tấu dàn nhạc (nhạc nền) được đưa ra trong luận văn. 
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KẾT LUẬN 

Nhạc nền là phần âm nhạc gắn bó hữu cơ với các vở chèo. Bên cạnh phần 

nhạc nền được ứng tấu bởi các nghệ nhân nhạc công chèo, sự thành công của 

nhiều tác phẩm nhạc nền trong các vở chèo nổi tiếng như Suý Vân, Quan Âm Thị 

Kính, Lưu Bình Dương Lễ, Nàng Thiệt Thê, Rồng Phượng… đã ngày càng khẳng 

định vị trí, vai trò quan trọng của mảng âm nhạc này trong nghệ thuật chèo. 

Mặc dù đã được hình thành và đã có vị trí, vai trò quan trọng trong sân 

khấu chèo với những thành công đáng ghi nhận nhưng hiện nay, trên thực tế, 

mảng nhạc nền của các vở chèo chưa được chú ý quan tâm nghiên cứu, đặc 

biệt là thời gian gần đây mới được đưa vào giảng dạy tại Nhà hát chèo Việt 

nam, do đó còn có nhiều bất cập từ khâu biên soạn tài liệu, nội dung chương 

trình, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất phục vụ dạy học. 

Xuất phát từ thực trạng về những hạn chế của các học sinh hệ Trung 

cấp nhạc công chèo đang theo học tại Nhà hát Chèo Việt Nam, tác giả luận 

văn đã bỏ công sức khảo sát, nghiên cứu nhằm tìm ra một phương pháp dạy 

học hoà tấu nhạc nền nhằm giúp các em tiếp cận nhanh hơn và thực hiện tốt 

hơn các tổng phổ hoà tấu nhạc nền do các nhạc sĩ sáng tác, từ đó, có thêm 

những kiến thức, kỹ năng phối hợp dàn nhạc, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.  

Phương pháp dạy học hoà tấu nhạc nền được thực hiện trong luận văn 

bao gồm các thao tác dạy chủ yếu như: Phân tích âm nhạc để giúp học sinh 

nắm rõ và sâu sắc tính chất âm nhạc khác nhau của các đoạn nhạc nền trong 

vở diễn; hướng dẫn, rèn luyện các bè nhạc khí, các nhóm nhạc khí diễn tấu 

giai điệu, trong đó chú trọng đến sự chuẩn xác về cao độ tiết tấu, sắc thái 

cường độ; rèn luyện các nhóm nhạc khí đảm nhiệm phần phụ trợ, đệm cho 

giai điệu cũng cần đảm bảo các tiêu chí về cao độ, tiết tấu, thể hiện biểu cảm 

và sắc thái cường độ khi làm nhiệm vụ phụ trợ, đệm. Ở từng bước dạy, giáo 

viên cần thao tác chi tiết, tỷ mỉ và rèn luyện cho học sinh thực hiện nhiều lần 

để các em nắm bắt được các yêu cầu đặt ra.  
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Qua các bước dạy chi tiết hoà tấu dàn nhạc, có thể thấy, vai trò của 

người giáo viên hướng dẫn hoà tấu là rất quan trọng. Người giáo viên phải 

hiểu cặn kẽ và thuộc kỹ tổng phổ nhạc nền, đặc biệt là phải hiểu được yêu 

cầu, vị trí, vai trò, tính chất của từng nét nhạc, câu nhạc, đoạn nhạc nền trong 

từng nội dung kịch bản, tình huống của vở diễn trên sân khấu thì mới có thể 

hướng dẫn cho học sinh một cách tốt nhất và đầy đủ nhất. Ngoài ra, bản thân 

người giáo viên dạy hoà tấu cũng đồng thời là người chỉ huy dàn dựng phần 

nhạc nền của vở diễn. 

Thông qua phần âm nhạc (nhạc nền) của một vở chèo cụ thể, đó là nhạc 

nền của vở chèo Suý Vân do nhạc sĩ Hoàng Kiều sáng tác, luận văn đã làm nổi 

bật được vai trò của nhạc nền trong âm nhạc chèo.  

Phương pháp dạy học hoà tấu dàn nhạc (nhạc nền) trong chèo với các 

thao tác dạy học cụ thể, chi tiết mà tác giả luận văn nêu ra và tổ chức dạy thực 

nghiệm mới chỉ là bước đầu nhưng đã thu được kết quả khả quan. 

Để phương pháp dạy học hoà tấu nhạc nền thực sự phát huy hiệu quả 

chúng tôi xin đề xuất nội dung chương trình dạy học môn học này. Ngoài nội 

dung chi tiết trong chương trình (PL 3.1, 3.2;101) cần đưa thêm vào  phần dạy 

lý thuyết các kiến thức về tính năng, đặc tính, vai trò của các nhạc khí trong 

dàn nhạc chèo để trước khi học thực hành hoà tấu dàn nhạc, học sinh được 

trang bị đầy đủ kiến thức nền về nhạc khí (tính năng nhạc cụ dân tộc Việt 

Nam). Cần giới thiệu, hướng dẫn, giải thích kỹ về các thuật ngữ âm nhạc sử 

dụng phổ biến trong tổng phổ hoà tấu dàn nhạc (nhạc nền). Cần đưa thêm các 

bài tập dành cho từng loại nhạc khí trong dàn nhạc chèo nhằm nâng cao kỹ 

thuật cá nhân, đặc biệt là các bài tập rèn luyện kỹ năng thị tấu cho học sinh từ 

đơn giản đến phức tạp giúp các em tiếp cận với các phân phổ, tổng phổ nhạc 

nền nhanh hơn nhưng phải phù hợp với năng lực, trình độ, khả năng tiếp thu 

của học sinh Trung cấp nhạc công chèo. 
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Các bài bản sử dụng dạy hoà tấu nhạc nền, ngoài các tổng phổ nhạc nền 

viết cho sân khấu chèo của các nhạc sĩ có tên tuổi như Bùi Đức Hạnh, Đôn 

Truyền, Hoàng Kiều, Trần Vinh vv... cần sưu tầm lựa chọn, chọn lọc thêm 

một số tổng phổ nhạc nền có chất lượng tốt của các nhạc sĩ khác để mở rộng 

“vốn liếng” kỹ thuật chuyên môn và trình độ, năng lực, kỹ năng hoà tấu cho 

học sinh nhạc công chèo của Nhà hát, nhưng việc lựa chọn bài bản cần có tính 

hệ thống, đặc biệt là sắp xếp từ dễ đến khó để phù hợp với khả năng, năng 

lực, sức tiếp thu của học sinh tại Nhà hát. 

          Bên cạnh việc biên soạn nội dung chương trình, cần chú trọng đến việc 

bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ sư phạm cho các giáo viên chuyên môn của 

Nhà hát. Như chúng tôi đã đề cập, hiện nay, do cách đào tạo kết hợp giữa Nhà 

hát với Trường Sân khấu điện ảnh nên đội ngũ giáo viên dạy chuyên môn cho 

học sinh chủ yếu là các nhạc công đang công tác tại đoàn. Tất cả các giáo viên 

này hầu hết đều là những nhạc công có kinh nghiệm đang công tác tại dàn 

nhạc của Nhà hát Chèo Việt Nam. Nhiều năm qua các giáo viên chuyên môn 

là nhạc công của Nhà hát đã thực hiện tốt công việc hướng dẫn chuyên môn 

cho học sinh học nghề của mình nhưng không phải tất cả trong số họ đều đã 

có phương pháp sư phạm tốt. Do đó, Nhà hát cần tổ chức cho đội ngũ giáo 

viên này học thêm các lớp ngắn hạn về phương pháp sư phạm để họ có điều 

kiện trau dồi, củng cố, nâng cao năng lực dạy học đặc biệt là việc kết hợp 

giữa phương pháp dạy theo hình thức truyền nghề và phương pháp dạy học 

hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. 
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PHỤ LỤC 1 

 Tổng phổ nhạc nền vở chèo Súy Vân 
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PHỤ LỤC 2 : Mô phỏng sk chèo sân đình và sk chèo hình hộp 

 

 

2.1. Biểu diễn mô phỏng sân khấu chèo Sân đình. Tại rạp NHCVN. 

[ Nguồn : tác giả chụp tháng 7 năm 2018] 

 

2.2. Biểu diễn sân khấu chèo hình hộp tại rạp NHCVN. 

[ Nguồn : tác giả chụp tháng 9 năm 2018] 

 



 

 

 

 

 

101 

PHỤ LỤC 3: Đề cương chi tiết học phần, NHCVN & Trường ĐH 

sân khấu – Điện ảnh -HN 
3.1 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

NHÀ HÁT CHÈO VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 

NGÀNH ĐÀO TẠO: NHẠC CÔNG CHÈO 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.Tên học phần: KỸ THUẬT HÒA TẤU 2 (Hòa tấu các làn điệu chèo 

truyền thống và nhạc nền ứng tấu truyền thống)  

2.  Số đơn vị học trình: 3 ĐVHT  

3. Trình độ: Trung cấp.(Năm thứ 2 – học kỳ 2) 

4. Phân bố thời gian: 

 - Lên lớp 45 tiết. 

- Lý thuyết 05 tiết 

- Thực hành 40 tiết 

5.Điều kiện kiên quyết: 

Đã học xong học phần một, nắm được cách thể hiện, lối tiến hành trong 

việc phối hợp các làn điệu ở từng nhóm nhạc cụ và dàn nhạc. 

6. Mục tiêu của học phần: 

6.1.Mục tiêu chung:  

 Học xong học phần này, sinh viên sẽ hiểu và nắm bắt được các kiến 

thức về sử dụng từng nhạc cụ trong khi phối hợp ở từng nhóm nhạc cụ và toàn 

bộ dàn nhạc theo phương pháp ứng tấu dân gian của sân khấu truyền thống.  

 Kỹ năng nghe và cảm nhận được, để tự điều chỉnh chính xác cao độ, 

cường độ, trường độ sắc thái tình cảm của các nhạc cụ trong dàn nhạc khi hòa 

tấu.  

 Vận dụng thao tác kỹ thuật của nhạc cụ trong việc hòa tấu các bài chèo 

truyền thống. 
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Đặc biệt trong học phần này yêu cầu tất cả các sinh viên phải học và sử 

dụng được các nhạc cụ phụ trong bộ gõ như (thanh la, tôm trứng, trống cơm, 

mõ, trống cái, trống ban.) 

6.2.Mục tiêu khác:  

 Rèn luyện phong cách làm việc nhóm, rèn luyện khả năng thẩm âm, 

cảm nhận tiết tấu. Nghiêm túc chấp hành mọi yêu cầu và quy định của môn 

học, có trách nhiệm với môn học, say xưa luyện tập và yêu nghề. 

7. Mô tả các nội dung học phần: 

Nội dung học phần này giúp người học có được những kiến thức cơ bản 

về phương thức ứng tấu dân gian. 

- Nhạc dạo hơi ngâm vỉa chuẩn bị bắc cầu vào hát.  

- Các bài nhạc nền được lấy từ làn điệu chèo cổ 

- Phối hợp các nhạc khí gõ phụ cho người gõ chính trong lớp giả điên 

vở (Súy Vân). Lớp chạy đàn vở (Quan Âm Thị Kính) 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Dự lớp đủ số tiết, số buổi đã được quy định trong môn học. 

- Tập và trả bài theo từng nội dung bài học. 

- Chuẩn bị dụng cụ học tập đầy đủ theo yêu cầu môn học. 

9. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính của GV bộ môn giới thiệu. 

- Sách tham khảo: Các làn điệu bài bản ngành.  

- Khác: Băng đĩa chuyên ngành. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

 - Dự lớp đủ số buổi, số tiết mà môn học đã quy định. 

 - Thi giữa kỳ: Có. 

 - Thi cuối kỳ: Có. 

11. Thang điểm: 10 / 10 

12. Nội dung chi tiết học phần: 

12.1. Lý thuyết; 05 tiết 

  Phân tích làm rõ các khái niệm phương thức ứng tấu dân gian. Hướng 

dẫn các bạn trong dàn nhạc cách sử dụng thêm các nhạc khí gõ phụ "trống 
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cái, trống ban, trống cơm, thanh la, nạ bạn, tôm trứng, mõ", để phụ họa cho 

người chơi gõ chính.   

12.2. Thực hành; 40  tiết 

- Nhạc dạo hơi ngâm vỉa chuẩn bị bắc cầu vào hát.  

Bài 1.  Nói lệch vào Cấm giá + Bình Thảo =  2 tiết  

Bài 2 . Sử dầu vào Ba than + Vãn theo       =  5 tiết  

Bài 3 . Ngâm sổng vào Chinh Phụ             =  3 tiết 

- Bài nhạc nền được lấy từ làn điệu chèo cổ 

Bài 4. Ba Than                   = 3 tiết 

Bài 5. Làn Thảm                = 2 tiết 

Bài 6. Gọt nước cánh bèo  = 5 tiết 

- Phối hợp các nhạc khí gõ trong màn 4 ''Súy vân" và màn gõ kết "Quan Âm 

Thị Kính" 

           Lớp bộ gõ của màn kết vở "Quan Âm Thị Kính"  =  10 tiết 

           Lớp bộ gõ của màn 4 vở "Súy Vân ".                    =  10 tiết 

13. Ngày phê duyệt: 

14. Cấp phê duyệt: 

Người biên soạn 

(Ký , ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Đào Tuấn Hải 

Phòng Nghệ thuật 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Đoàn Đình Vinh 

Phó Giám đốc nghệ thuật 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Chu Tuấn Nghĩa 
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3.2 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

NHÀ HÁT CHÈO VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 

NGÀNH ĐÀO TẠO: NHẠC CÔNG CHÈO 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1.Tên học phần: KỸ THUẬT HÒA TẤU 3. (Kỹ thuật hòa tấu các số nhạc 

nền(nhạc không lời) viết cho vở chèo Súy Vân của nhạc sĩ  NS Hoàng Kiều.) 

2.  Số đơn vị học trình: 3 ĐVHT  

3. Trình độ: Trung cấp (Năm thứ 3 - học kỳ1)  

4. Phân bố thời gian: 

- Lên lớp 45 tiết. 

- Lý thuyết 05 tiết 

- Thực hành 40 tiết 

5. Điều kiện kiên quyết: 

Đã thực hiện đạt yêu cầu những thao tác kỹ thuật cơ bản của nhạc cụ 

được thể hiện trong các bản hòa tấu theo phương pháp ứng tấu truyền thống 

được học trong phần kỹ thuật nhạc cụ của học kỳ trước. 

6. Mục tiêu của học phần: 

6.1. Mục tiêu chung: 

 Học xong học phần này, sinh viên sẽ hiểu và nắm bắt được các kiến 

thức giá trị của việc sử dụng các kỹ năng  từng nhạc cụ trong khi phối hợp 

hòa tấu nhạc nền có tổng phổ âm nhạc ở từng nhóm nhạc cụ và toàn bộ dàn 

nhạc theo những nguyên tắc cơ bản của sân khấu truyền thống.  

Nghe và cảm nhận được các tính chất âm nhạc, tự điều chỉnh chính xác 

cao độ, cường độ, trường độ của các nhạc cụ trong dàn nhạc khi hòa tấu.Vận 

dụng thao tác kỹ thuật của nhạc cụ trong việc hòa tấu nhạc nền. 

 6.2.  Mục tiêu khác: 

Rèn luyện phong cách làm việc nhóm, rèn luyện khả năng thẩm âm, 

cảm nhận. Nghiêm túc chấp hành mọi yêu cầu và quy định của môn học, có 

trách nhiệm với môn học, say xưa luyện tập và yêu nghề. 
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7. Mô tả các nội dung học phần: 

- Kỹ thuật hòa tấu 3, là một trong những học phần kỹ thuật chuyên 

nghành cơ bản và đặc biệt quan trọng của chường trình đào tạo hệ trung cấp 

nhạc công Chèo. Giúp người học có được những kiến thức cơ bản về phương 

pháp và kỹ năng hòa tấu dàn nhạc, phương pháp tổ chức vị trí  dàn nhạc chèo 

truyền thống . 

- Học hòa tấu với nhau những đoạn nhạc nền của vở chèo Súy Vân sẽ 

giúp các em sau này sẽ vững vàng và tự tin khi ngồi trong dàn nhạc chèo.   

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Chép nhạc trong các tổng phổ ra phân phổ. 

- Dự lớp đủ số tiết, số buổi đã được quy định trong môn học. 

- Bài tập và trả bài theo từng nội dung bài học. 

9. Tài liệu học tập: 

- Tổng phổ âm nhạc vở Súy Vân của GV bộ môn giới thiệu. 

- Sách tham khảo: Các làn điệu bài bản ngành.  

- Khác: Băng đĩa DVD vở chèo Súy Vân.  

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

 - Dự lớp đủ số buổi, số tiết mà môn học đã quy định. 

 - Thi giữa kỳ: Có. 

 - Thi cuối kỳ: Có. 

11. Thang điểm: 10/ 10  

12. Nội dung chi tiết học phần: 

- Lý thuyết : 05 tiết 

 Giới thiệu tổ chức, vị trí, cơ cấu dàn nhạc. Phân tích tính chất âm nhạc 

của các đoạn nhạc nền (theo số thứ tự) nhằm phục vụ hiệu quả cho các bài hát 

và tính cách nhân vật trong vở diễn. 

- Thực hành : 40 tiết  
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Hòa tấu các đoạn nhạc nền (nhạc không lời) của vở chèo Súy Vân gồm: 

 Bài 1. Súy Vân Mở màn 1 và sau hát Quá giang -  05 tiết 

 Bài 2. Súy Vân tự sự  - 5 tiết 

 Bài 3. Mở màn 2 và Súy Vân vào chùa   - 5 tiết 

 Bài 4. Xóc thẻ và mở màn 5  - 10 tiết 

 Bài 5. Mở màn 4 và sau mở 4  - 10 tiết 

 Bài 6. Súy Vân đợi chờ và Kết vở - 5 tiết 

13. Ngày phê duyệt: 

14. Cấp phê duyệt: 

 

Người biên soạn 

(Ký , ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Đào Tuấn Hải 

Phòng nghệ thuật 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Đoàn Đình Vinh 

Phó Giám đốc  

Nghệ thuật 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Chu Tuấn Nghĩa 
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3.3. 

 

Khung chương trình giáo dục trình độ trung cấp , chuyên ngành nhạc công 

chèo. Khoa kịch hát dân tộc – Trường HĐ sân khấu & điện ảnh – HN 
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3.4. 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 

NGÀNH ĐÀO TẠO: NHẠC CÔNG CHÈO 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHÂN 

 

1.Tên học phần: KỸ THUẬT HÒA TẤU I. (Kỹ thuật cơ bản về hòa tấu ) 

2.  Số đơn vị học trình: 3 ĐVHT  

3. Trình độ: Trung cấp (Năm thứ 2 - học kỳ 1)  

4. Phân bố thời gian: 

- Lên lớp 45 tiết - Lý thuyết 05 tiết - Thực hành 40 tiết 

5. Điều kiện tiên quyết: 

Đã thực hiện đạt yêu cầu những thao tác kỹ thuật cơ bản của nhạc cụ 

được thể hiện trong các bản nhạc viết dựa trên các làn điệu Chèo truyền thống 

được học trong phần kỹ thuật nhạc cụ học kỳ I. 

6. Mục tiêu của học phần: 

 a. Mục tiêu chung: Học xong học phần này, sinh viên có được về: 

* Kiến thức:Nhận thức được giá trị của việc sử dụng từng nhạc cụ trong 

khi phối hợp ở từng tổ nhạc cụ và toàn bộ dàn nhạc theo những nguyên tắc 

cơ bản của sân khấu truyền thống.  

* Kỹ năng:  

- Nghe và cảm nhận được để tự điều chỉnh chính xác cao độ,cường độ, 

trường độ  của các nhạc cụ trong dàn nhạc khi hòa tấu . 

- Vận dụng thao tác kỹ thuật của nhạc cụ trong việc hòa tấu các bài Chèo 

truyền thống cũng như các bản nhạc nền dựa trên các bài chèo truyền 

thống.                  
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* Thái  độ: Nghiêm túc chấp hành mọi yêu cầu và quy định của môn học, 

có trách nhiệm với môn học, say xưa và yêu nghề. 

     b. Mục tiêu khác: Rèn luyện phong cách làm việc nhóm, rèn luyện khả 

năng thẩm âm, cảm nhận. 

7. Mô tả các nội dung học phần: 

- Kỹ thuật hòa tấu I là một trong những học phần kỹ thuật chuyên 

nghành cơ bản và đặc biệt quan trọng của chường trình đào tạo hệ trung cấp 

nhạc công Chèo. Nó giúp người học có được những kiến thức cơ bản về 

phương pháp hòa tấu, phương pháp tổ chức dàn nhạc truyền thống ... 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Dự lớp đủ số tiết, số buổi đã được quy định trong môn học. 

- Bài tập và trả bài theo từng nội dung bài học. 

9. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính của GV bộ môn giới thiệu. 

- Sách tham khảo: Các làn điệu bài bản ngành.  

- Khác: Băng đĩa chuyên ngành. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

 - Dự lớp đủ số buổi, số tiết mà môn học đã quy định. 

 - Thi giữa kỳ: Có. 

 - Thi cuối kỳ: Có. 

11. Thang điểm: 10/ 10  

12. Nội dung chi tiết học phần: 

a) Lý thuyết; 5 tiết 

  Tổ chức và cơ cấu dàn nhạc truyền thống 

b.Thực hành; 40 tiết 

         Hòa tấu các bản nhạc chèo: 

Bài 1. Sử bằng (có vỉa ra trò )     = 5 tiết  
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Bài 2 .Đường trường phải chiều  ( có nhạc nền ở cuối bài)    = 5 tiết  

Bài 3 . Sắp thường                          = 5 tiết 

Bài 4.Lão say (có vỉa lão)                = 5 tiết 

Bài 5 .Cách cú                                   = 5 tiết 

Nhạc nền 3 bài gồm : 

 Bài 1. Sắp cổ phong                          = 5 tiết 

 Bài 2. . Vãn cầm                                 = 5 tiết 

 Bài 3. Nhạc nền vào bài .Đường trường Duyên phận. = 5 tiết                                

13. Ngày phê duyệt: 

14. Cấp phê duyệt: 

 

Giảng viên biên soạn 

(Ký , ghi rõ họ tên) 

 

 

 

NSƯT Phạm Văn Doanh 

Tổ trưởng bộ môn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Phạm Hữu Dực 

Trưởng khoa (HĐKH) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Phạm Trí Thành 
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3.5 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 

NGÀNH ĐÀO TẠO: NHẠC CÔNG CHÈO 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHÂN 

 

1.Tên học phần: KỸ THUẬT HÒA TẤU II. (Hòa tấu các bài chèo truyền 

thống và nhạc nền)  

2.  Số đơn vị học trình: 3 ĐVHT  

3. Trình độ: Trung cấp.(Năm thứ 2 – học kỳ 2) 

4. Phân bố thời gian: 

         - Lên lớp 45 tiết. 

- Lý thuyết 05 tiết 

- Thực hành 40 tiết 

 5.tiên quyết: 

Đã Học xong học phần một, nắm được cách thể hiện, lối tiến hành 

trong việc phối hợp các bản đàn ở từng tổ nhạc cụ và dàn nhạc. 

6. Mục tiêu của học phần: 

  a. Mục tiêu chung: Học xong học phần này, sinh viên có được về: 

* Kiến thức:Nhận thức được giá trị của việc sử dụng từng nhạc cụ 

trong khi phối hợp ở từng tổ nhạc cụ và toàn bộ dàn nhạc theo những nguyên 

tắc cơ bản của sân khấu truyền thống.  

* Kỹ năng:  
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- Nghe và cảm nhận được để tự điều chỉnh chính xác cao độ,cường độ, 

trường độ  của các nhạc cụ trong dàn nhạc khi hòa tấu . 

- Vận dụng thao tác kỹ thuật của nhạc cụ trong việc hòa tấu các bài Chèo 

truyền thống cũng như các bản nhạc nền dựa trên các bài chèo truyền 

thống.                                         

* Thái  độ: Nghiêm túc chấp hành mọi yêu cầu và quy định của môn học, 

có trách nhiệm với môn học, say xưa và yêu nghề. 

     b. Mục tiêu khác: Rèn luyện phong cách làm việc nhóm, rèn luyện khả 

năng thẩm âm, cảm nhận. 

7. Mô tả các nội dung học phần: 

 Học phần đề cập các nội dung: 

 1. Nhạc nền trước khi vào các bài nhạc truyền thống  

 2. Nhạc dạo  

-`Trước khi vào các bản đàn cùng tính chất. 

- Nằm ở giữa bài này sang bài khác. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Dự lớp đủ số tiết, số buổi đã được quy định trong môn học. 

- Bài tập và trả bài theo từng nội dung bài học. 

- Dụng cụ học tập đầy đủ theo yêu cầu môn học. 

9. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính của GV bộ môn giới thiệu. 

- Sách tham khảo: Các làn điệu bài bản ngành.  

- Khác: Băng đĩa chuyên ngành. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

 - Dự lớp đủ số buổi, số tiết mà môn học đã quy định. 

 - Thi giữa kỳ: Có. 

 - Thi cuối kỳ: Có. 
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11. Thang điểm: 10 / 10 

12. Nội dung chi tiết học phần: 

a.Lý thuyết; 05 tiết 

  Tổ chức và cơ cấu dàn nhạc Chèo truyền thống. Giới thiệu cho H/s hiểu qua 

về sân khấu chèo sân đình và sân khấu hộp. 

      b. Thực hành; 40  tiết   

           Hòa tấu các bản nhạc chèo: 

Bài 1. Cấm giá                                 = 5 tiết  

Bài 2 . Bình thảo                                   = 5 tiết  

Bài 3 . Ru kệ                                          = 5 tiết 

Bài 4.  Hát Vỡ nước “ Nhân khang”      = 5 tiết 

Bài 5. Thi nhịp. học gõ phụ                    = 5 tiết 

Nhạc nền 3 bài gồm : 

 Bài 1. Làm thảm                            = 5 tiết 

 Bài 2. Ba than                                = 5 tiết 

 Bài 3. Nhịp đuổi                             = 5 tiết              

13. Ngày phê duyệt: 

14. Cấp phê duyệt: 

 

Giảng viên biên soạn 

(Ký , ghi rõ họ tên 

 

 

NSƯT Phạm Văn Doanh 

 

Tổ trưởng bộ môn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Phạm Hữu Dực 

 

Trưởng khoa (HĐKH) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Phạm Trí Thành 
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3.6.  

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 

NGÀNH ĐÀO TẠO: NHẠC CÔNG CHÈO 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHÂN 

1.Tên học phần: KỸ THUẬT HÒA TẤU III. (Kỹ thuật hòa tấu các bài tác 

phẩm viết cho nhạc cụ dân tộc ) 

2.  Số đơn vị học trình: 3 ĐVHT  

3. Trình độ: Trung cấp (Năm thứ 3 - học kỳ 1)  

4. Phân bố thời gian: 

- Lên lớp 45 tiết. 

- Lý thuyết và thực hành 45 tiết 

5. Điều kiện tiên quyết: 

Đã thực hiện đạt yêu cầu những thao tác kỹ thuật cơ bản của nhạc cụ 

được thể hiện trong các bản nhạc viết dựa trên các làn điệu Chèo truyền thống 

được học trong phần kỹ thuật nhạc cụ của học kỳ trước . 

6. Mục tiêu của học phần: 

 a. Mục tiêu chung: Học xong học phần này, sinh viên có được về: 

* Kiến thức:Nhận thức được giá trị của việc sử dụng từng nhạc cụ 

trong khi phối hợp ở từng tổ nhạc cụ và toàn bộ dàn nhạc theo những nguyên 

tắc cơ bản của sân khấu truyền thống.  

* Kỹ năng: - Nghe và cảm nhận được để tự điều chỉnh chính xác cao 

độ,cường độ, trường độ  của các nhạc cụ trong dàn nhạc khi hòa tấu . 

- Vận dụng thao tác kỹ thuật của nhạc cụ trong việc hòa tấu các bài 

Chèo truyền thống cũng như các bản nhạc nền dựa trên các bài chèo truyền 

thống.                                              
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* Thái  độ: Nghiêm túc chấp hành mọi yêu cầu và quy định của môn 

học, có trách nhiệm với môn học, say xưa và yêu nghề. 

     b. Mục tiêu khác: Rèn luyện phong cách làm việc nhóm, rèn luyện khả 

năng thẩm âm, cảm nhận. 

7. Mô tả các nội dung học phần: 

- Kỹ thuật hòa tấu III là một trong những học phần kỹ thuật chuyên 

nghành cơ bản và đặc biệt quan trọng của chường trình đào tạo hệ trung cấp 

nhạc công Chèo. Nó giúp người học có được những kiến thức cơ bản về 

phương pháp hòa tấu, phương pháp tổ chức dàn nhạc truyền thống . 

- Học hòa tấu với nhau những tấc phẩm viết cho các nhạc cụ dân tộc sẽ 

giúp các em sau này sẽ vững vàng khi hòa tấu hay đện cho các cây nhạc cụ 

khác.  

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Chép nhạc trong các tổng phổ ra phân phổ. 

- Dự lớp đủ số tiết, số buổi đã được quy định trong môn học. 

- Bài tập và trả bài theo từng nội dung bài học. 

9. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính của GV bộ môn giới thiệu. 

- Sách tham khảo: Các làn điệu bài bản ngành.  

- Khác: Băng đĩa chuyên ngành. Các bài chèo trên Youtube… 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

 - Dự lớp đủ số buổi, số tiết mà môn học đã quy định. 

 - Thi giữa kỳ: Có. 

 - Thi cuối kỳ: Có. 

11. Thang điểm: 10/ 10  

12. Nội dung chi tiết học phần: 

b) Lý thuyết;  
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  Tổ chức và cơ cấu dàn nhạc truyền thống . tác dụng của các đoạn nhạc viết 

cho các nhạc cụ dân tộc - Ghép các bè đệm và solo, phân tích cấu chúc âm 

nhạc của tác phẩm. 

b.Thực hành; 45 tiết 

13. Ngày phê duyệt: 

14. Cấp phê duyệt: 

Giảng viên biên soạn 

(Ký , ghi rõ họ tên) 

 

NSƯT Phạm Văn Doanh 

Tổ trưởng bộ môn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Phạm Hữu Dực 

Trưởng khoa (HĐKH) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Phạm Trí Thành 
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PHỤ LỤC 4 : Hình ảnh hoạt động nghệ thuật của NHCVN 

 

 

4.1. Rạp NHÀ HÁT CHÈO VIỆT NAM. 

ĐC : Số 1 Giang văn Minh, Ba Đình, Hà Nội. 

[ Nguồn : tác giả chụp tháng 7 năm 201] 

4.2.Đêm tổng duyệt vở mới " Rồng phượng "NHCVN 

[ Nguồn : tác giả chụp tháng 9 năm 2018] 
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4.3.Biểu diễn chèo cổ tối thứ 6 hàng tuần,  tại sân khấu nhỏ NHCVN 

[ Nguồn : tác giả chụp tháng 5 năm 2018] 

         
4.4. Hội trường tập tại Mai Dịch (Buổi tập ghép nhạc nền vở mới) 

[ Nguồn : tác giả chụp tháng 8 năm 2018] 

 

4.5. Tiết mục  Đời Xẩm  Huy Chương Bạc  tại  Liên Hoan Nhạc Cụ Dân Tộc - 

2012 

[Nguồn : Tư liệu phòng nghệ thuật ] 
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4.6. Đêm tổng duyệt chương trình âm nhạc: Năm Cung Chèo tại NHCVN 

[Nguồn : Tư liệu phòng nghệ thuật ] 

         

 

4.7. Đêm báo cáo chương trình âm nhạc: Năm Cung Chèo II tại  NHCVN      

(Tiết mục: Khúc Diệu Tâm) 

[Nguồn : Tư liệu phòng nghệ thuật ] 

 



 

 

 

 

 

120 

PHỤ LỤC 5 : Một số hình ảnh về dạy học hoà tấu dàn nhạc 

      
5.1. Học Sinh lớp nhạc công chèo khóa 6 Nhà Hát Chèo Việt Nam, 

Năm học (2014-2017) 

[ Nguồn : sinh viên Nguyễn Thùy Linh chụp tháng 10 năm 2014] 

 
5.2. Giờ học hòa tấu nhạc nền cho vở tốt nghiệp lớp học sinh NHCVN 

[ Nguồn : Sinh viên Nguyễn Thùy Linh chụp tháng 3 năm 2016] 

 
5.3. Buổi báo cáo chuyên môn tại hội trường tập Nhà hát. 

[ Nguồn : sinh viên Điền văn Vũ chụp tháng 5 năm 2016] 

 


