BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

HÀ THỊ MINH TUYỀN

TRUYỀN DẠY HÁT THEN CHO HỌC SINH NĂNG KHIẾU
TẠI CUNG THIẾU NHI LẠNG SƠN

LUẬN VĂN THẠC SĨ
LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC
Khóa 6 (2015 - 2017)

Hà Nội, 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

HÀ THỊ MINH TUYỀN

TRUYỀN DẠY HÁT THEN CHO HỌC SINH NĂNG KHIẾU
TẠI CUNG THIẾU NHI LẠNG SƠN

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc
Mã số: 60.41.01.11

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Vũ Tự Lân

Hà Nội, 2018

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Những
vấn đề được trình bày trong luận văn do tôi tự tìm hiểu, có sự tham
khảo và kế thừa nghiên cứu của các tác giả đi trước. Các số liệu kết quả
nêu trong luận văn là trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ
công trình nào khác.
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018
Tác giả luận văn
Đã ký
Hà Thị Minh Tuyền

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

CLB

Câu lạc bộ

HS

Học sinh

LL&PP

Lý luận và phương pháp

NS

Nhạc sĩ

NSƯT

Nghệ sĩ ưu tú

THPT

Trung học phổ thông

TSKH

Tiến sĩ khoa học

TW

Trung ương

UBND

Ủy ban nhân dân

VD

Ví dụ

VHTT&DL

Văn hóa thể thao và du lịch

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.......................................... 6
1.1. Một số khái niệm .................................................................................... 6
1.1.1. Then ..................................................................................................... 6
1.1.2. Truyền dạy ........................................................................................... 6
1.1.3. Năng khiếu .......................................................................................... 7
1.2. Giá trị trong Then Lạng Sơn .................................................................. 8
1.2.1. Nguồn gốc xuất xứ .............................................................................. 8
1.2.2. Giá trị nghệ thuật............................................................................... 10
1.2.3. Đặc điểm âm nhạc ............................................................................. 13
1.2.3. Thời gian, không gian diễn xướng .................................................... 21
1.2.4. Nhạc cụ trong hát Then ..................................................................... 23
1.2.5. Múa trong Then ................................................................................. 27
1.2.6. Phân loại bài hát Then ....................................................................... 28
1.3. Thực trạng truyền dạy hát Then tại Lạng Sơn ..................................... 29
1.4. Thực trạng dạy hát Then tại Cung Thiếu nhi Lạng Sơn ...................... 30
1.4.1. Đôi nét về Cung thiếu nhi Lạng Sơn................................................. 30
1.4.2. Thực trạng dạy và học hát Then tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn ......... 31
1.4.3. Thực trạng học sinh năng khiếu tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn ......... 33
Tiểu kết ........................................................................................................ 34
Chương 2: CÁC BIỆN PHÁP TRUYỀN DẠY HÁT THEN ..................... 35
2.1. Tiêu chí giáo viên ................................................................................. 35
2.1.1. Năng lực hát Then ............................................................................. 35
2.1.2. Kỹ năng sử dụng Tính tẩu ................................................................. 36
2.1.3. Năng lực ký âm, dàn dựng hát Then ................................................. 38
2.2. Tiêu chí học sinh .................................................................................. 39
2.2.1. Sức khỏe và hình thể ......................................................................... 39

2.2.2. Giọng hát ........................................................................................... 39
2.2.3. Khả năng âm nhạc ............................................................................. 40
2.3. Tiêu chí lựa chọn bài ............................................................................ 41
2.3.1. Nội dung ............................................................................................ 41
2.3.2. Nghệ thuật ......................................................................................... 41
2.3.3. Giáo trình........................................................................................... 43
2.3.4. Một số bài hát dự kiến đưa vào chương trình truyền dạy ................. 44
2.4. Một số phương pháp truyền dạy .......................................................... 44
2.4.1. Phương pháp làm mẫu, truyền dạy ................................................... 44
2.4.2. Phương pháp phân tích, thuyết trình ................................................. 46
2.4.3. Phương pháp sử dụng trực quan ....................................................... 48
2.4.4. Phương pháp dàn dựng hát Then ...................................................... 49
2.4.5. Phương pháp trải nghiệm .................................................................. 52
2.5. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị truyền dạy ................................... 59
2.6. Thực nghiệm......................................................................................... 60
2.6.1 Mục đích thực nghiệm ....................................................................... 60
2.6.2. Đối tượng thực nghiệm ..................................................................... 60
2.6.3. Thời gian, địa điểm thực nghiệm ...................................................... 61
2.6.4. Nội dung thực nghiệm ....................................................................... 61
2.6.5. Kiểm tra, đánh giá và kết quả thực nghiệm ...................................... 61
Tiểu kết ........................................................................................................ 64
KẾT LUẬN ................................................................................................. 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................... 69
PHỤ LỤC .................................................................................................... 73

1
MỞ ĐẦU
1.Lí do chọn đề tài
Đất nước ta, trải dài từ Bắc vào Nam mỗi một tộc người, một vùng
miền lại có một loại hình dân ca đặc trưng riêng của mình. Song, trong cái
riêng của từng cộng đồng hay vùng miền ấy lại có đặc điểm chung của dân
ca Việt Nam, tạo nên một vườn hoa đa sắc màu và đặc sắc trong một thể
thống nhất Văn hóa Việt Nam. Cùng với những loại hình như: Hát Ru, hát
Xoan, hát Quan họ, hát Chầu Văn… Của vùng Bắc bộ hay Múa đèn, ca
Huế, Hò… ở vùng Trung bộ hoặc các điệu lí, Đờn ca tài tử… vùng Nam bộ,
hát Then ở vùng núi phía Bắc nói chung và Lạng Sơn nói riêng cũng vô
cùng đa dạng và phong phú.
Đối với đồng bào dân tộc Tày, Nùng Lạng Sơn, hát Then có sức sống
và sự lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống lao động, văn hóa tinh thần của
người dân nơi đây. Không những vậy, hát Then cũng phản ánh nhu cầu sinh
hoạt tâm linh như: Then giải hạn (hắt khoăn), cấp sắc (lẩu then), Then cầu
phúc… Điều này cho thấy, hát Then là loại hình sinh hoạt văn hóa nghệ
thuật không thể thiếu trong sinh hoạt, đời sống tinh thần của dân tộc Tày,
Nùng, phản ánh khát vọng về mọi mặt trong cuộc sống của con người.
Từ khi có nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII cuả Đảng về “Xây dựng
và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, cùng
với các tỉnh thuộc khu vực vùng núi phía Bắc như: Cao Bằng, Thái Nguyên,
Tuyên Quang... Lạng Sơn đã và đang nỗ lực hết sức trong việc bảo tồn và
phát huy loại hình nghệ thuật hát Then bằng những việc làm thiết thực, cụ
thể như: Đưa hát Then vào giảng dạy trong các trường chuyên nghiệp,
trường phổ thông, truyền dạy trong các Câu lạc bộ, các Trung tâm Văn hóa,
phòng Văn hóa, Cung thiếu nhi… Tuy nhiên, đối tượng, mục tiêu và
chương trình giảng dạy khác nhau, phương pháp dạy học cũng chưa có sự
thống nhất.
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Cung thiếu nhi Lạng Sơn có đưa hát Then vào chương trình giảng dạy
và đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác truyền dạy hát Then.
Tuy nhiên, khi mời các nghệ nhân Then hoặc giáo viên âm nhạc biết hát
Then về giảng dạy, mỗi người lại dạy theo một phương pháp khác nhau,
chủ yếu là dạy theo kinh nghiệm bản thân, nên chất lượng dạy và học chưa
mang tính tích cực, chủ động, sáng tạo, chưa phù hợp với khả năng tư duy
âm nhạc của học sinh.
Bản thân là một giáo viên âm nhạc, lại yêu thích hát Then, lớn lên
trong tiếng hát Then cùng tiếng Tính ngân nga, tình yêu đối với Then đã
ngấm vào tôi từ lúc nào không hay. Tôi luôn mong muốn được góp một
phần công sức nhỏ bé của mình trong việc giữ gìn và phát triển loại hình
nghệ thuật này.
Xuất phát từ những lý do nêu trên, chúng tôi lựa chọn: Truyền dạy hát
Then cho học sinh năng khiếu tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn làm đề tài cho
luận văn chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc.
2. Lịch sử nghiên cứu
Có rất nhiều nhà nghiên cứu đã nghiên cứu chuyên sâu về nghệ thuật
hát Then, trong đó phải kể đến một số tác giả với các công trình như:
Nguyễn Thị Hằng (2011), Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nghệ
thuật hát Then đàn tính của dân tộc Tày, Nùng Lạng Sơn, Đề tài nghiên cứu
khoa học và Công nghệ cấp tỉnh, Lạng Sơn. Tác giả Nguyễn Thị Hằng chủ
nhiệm đề tài cùng các cộng tác viên trong nhóm đã đi sâu nghiên cứu thực
trạng hát Then ở Lạng Sơn, giai điệu Then người Tày, Nùng và một số làn
điệu Then cổ, đưa ra các giải pháp bảo tồn nghệ thuật hát Then.
Hoàng Văn Páo (2001), Vai trò của Then và hát Then trong đời sống
văn hóa tinh thần của người Tày tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa Thể thao và
Du lịch Lạng Sơn, Lạng Sơn. Có thể coi là cuốn sách tập hợp các bài viết
về Then trên diện rộng từ Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Thái đến Hà Giang.

3
Nông Thị Nhình (2000), Âm nhạc dân gian các dân tộc Tày, Nùng,
Dao Lạng Sơn, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, Đã đi sâu nghiên cứu những
hình thức sinh hoạt âm nhạc dân gian và nghiên cứu về mối quan hệ giữa
giai điệu và thơ ca, các nhạc cụ dân gian và dàn nhạc.
Nguyễn Thị Yên (2006), Then Tày, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
Nghiên cứu về Diễn xướng nghi lễ Then cấp sắc , bản chất của Then.
Hoàng Tuấn (2000), Âm nhạc Tày, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. Nghiên cứu
về lịch sử, âm nhạc dân gian trong đời sống người Tày.
Nguyễn Văn Tân (2014), Nâng cao chất lượng truyền dạy môn hát
Then tại Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Luận văn
Thạc sĩ LL&PP Dạy học Âm nhạc trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật
TW, Hà Nội. Luận văn xây dựng những giải pháp nâng cao chất lượng
truyền dạy Hát Then tai trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Lạng Sơn.
Nguyễn Thu Huyền (2015), Nâng cao chất lượng dạy học hát Then
cho sinh viên Khoa Âm nhạc trong trường Cao Đẳng Văn hóa nghệ thuật
Việt Bắc, tỉnh Thái Nguyên, Luận văn Thạc Sĩ LL&PP Dạy học Âm nhạc,
Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật TW, Hà Nội. Luận văn đưa ra các
giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học Hát Then cho sinh viên khoa Âm
nhạc trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc.
Ngoài ra, trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, sưu tầm, truyền dạy nghệ
thuật hát Then phải kể đến công lao của các tác giả như: cố NS Đinh Quang
Khải, NS Phạm Tịnh, NS Hoàng Huy Ấm, cố NS Hoàng Tú, NS Vi Tơ,
NSƯT Triệu Thủy Tiên, NSƯT Đinh Bích Hồng, NSƯT Hoàng Thu Hương,
Ca sĩ Phan Muôn, cô giáo Triệu Lan Hương, nghệ nhân Mỗ Thị Kịt, nghệ
nhân Mông Thị Sấm, nghệ nhân Chu Văn Minh, nghệ nhân Hoàng Việt
Bình, biên đạo múa Chu Mai Vinh…
Tuy đã có nhiều công trình nghiên cứu về hát Then trên nhiều phương
diện, nhưng còn thiếu vắng những công trình nghiên cứu về nội dung,

4
chương trình, phương pháp truyền dạy nghệ thuật hát Then theo một hệ
thống khoa học, một quy tắc nhất định, đặc biệt là trong việc truyền dạy
cho lớp trẻ thanh thiếu niên, những mầm non tương lai của đất nước. Dẫu
vậy, những công trình nghiên cứu của các tác giả đi trước chúng tôi coi đó
là cơ sở để chúng tôi thực hiện luận văn này.
Như vậy, có thể khẳng định đề tài chúng tôi lựa chọn là mới. bởi vì đó
chính là sự tiếp nối những công trình nghiên cứu đi trước, đặc biệt trong
lĩnh vực truyền dạy hát Then cho thiếu nhi.
3.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
- Các biện pháp truyền dạy hát Then cho học sinh năng khiếu tại
Cung thiếu nhi Lạng Sơn. Thông qua đó giúp các em có những kiến
thức, hiểu biết nhất định về nghệ thuật hát Then và nâng cao khả năng
cảm thụ âm nhạc.
- Giúp các em cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong loại hình nghệ
thuật này, thông qua đó, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tìm hiểu nghệ thuật, giá trị và vai trò của hát Then đối với các dân
tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn.
- Tìm hiểu thực trạng việc truyền dạy hát Then tại Cung thiếu nhi
Lạng Sơn.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu chính của luận văn là: Biện pháp truyền dạy
hát Then
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Học sinh năng khiếu 6 - 15 tuổi tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn số 1
đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
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5. Phương pháp nghiên cứu
Trong luận văn, chúng tôi sử dụng những phương pháp nghiên cứu sau:
- Phương pháp điều tra, điền dã, sưu tầm.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp, thực hành thực nghiệm.
- Phương pháp liên nghành: Âm nhạc học, Giáo dục học.
6. Những đóng góp của luận văn
Luận văn có thể là công trình nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực
truyền dạy hát Then tại Cung thiếu nhi Lạng sơn, các giải pháp mà đề tài
đưa ra nếu được áp dụng có thể góp phần nâng cao chất lượng truyền dạy
hát Then.
Hy vọng luận văn này sẽ là tài liệu tham khảo cho đồng nghiệp có
cùng mục đích như chúng tôi trong việc truyền dạy nghệ thuật hát Then cho
học sinh. Đồng thời, những kết quả nghiên cứu cũng như tính khả thi của
các giải pháp trong luận văn này, nếu được áp dụng, sẽ có ý nghĩa quan
trọng trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị của nghệ thuật hát Then
trong tỉnh Lạng Sơn.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Nội
dung chính của luận văn được trình bày trong 2 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn
Chương 2: Các biện pháp truyền dạy hát Then
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Then
Then là một loại hình nghệ thuật, một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đã
có từ lâu đời và được quần chúng nhân dân rất ưa thích. Then là hiện tượng
văn hóa dân gian tổng thể mang tính nguyên hợp. Theo chữ Hán, Then
được các thầy cúng gọi là Sliên (tiên) nghĩa là người trời, thờ trời (phạ) là
tín ngưỡng phổ biến của người Tày, Nùng Lạng Sơn, họ đã mượn từ
sliên để xưng trời. Những người làm Then là những người được trời ban
cho sứ mệnh giữ mối liên hệ giữa trần gian với Ngọc Hoàng và Long
Vương. Do đó có thể nói, điệu hát Then chính là điệu hát của thần tiên,
điệu hát trời ban cho người làm Then đi cứu nhân độ thế, họ cũng là
những nghệ sĩ đa tài vừa là một ca sĩ, nhạc công, vừa hát, vừa đánh đàn,
vừa múa rất điêu luyện.
Then người Tày vẫn gọi là Then, người Nùng gọi là sliên (tiên), nhưng
khi gia chủ có việc mời bà Then đến làm lễ cầu cúng, giải hạn, nối số hay
lễ cấp sắc gọi là: Hắt phựt, Hắt then, Lẩu phựt (Lẩu then). Tuy nhiên, lời
cầu cúng của Then được thể hiện bằng lời hát, khác với sự cầu cúng của
thầy Mo, Tào (chủ yếu cúng bằng lời) mà chúng ta vẫn quen gọi là hát
Then - là khái niệm mới xuất hiện khoảng vài chục năm trở lại đây, trước
đó chỉ có khái niệm Then hay hội Then. Như vậy, ban đầu Then chỉ dùng
khi cầu cúng, sau đó theo biến đổi của thời gian, ngày nay Then đã trở
thành món ăn tinh thần không thể thiếu của những người yêu thích loại
hình nghệ thuật này.
1.1.2. Truyền dạy
Khái niệm "Truyền" trong cuốn Từ điển Tiếng Việt của tác giả Hoàng
Phê được định nghĩa như sau: "Để lại cái mình đang nắm giữ cho người
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khác". Truyền Khẩu (truyền miệng): Truyền lại bằng lời, không có văn bản
viết, từ người này sang người khác, từ đời này sang đời khác. [34, tr.1017]
Khái niệm dạy được ông định nghĩa: "Truyền lại tri thức hoặc kỹ năng
một cách ít nhiều có hệ thống, có phương pháp". [34, tr.236]
Truyền dạy thực chất là một quá trình của hoạt động dạy học, trong đó
bao gồm cách thức tổ chức và chỉ đạo hoạt động dạy học. Hoạt động dạy
học là hoạt động đồng thời của cả thầy lẫn trò, trong đó giáo viên giữ vai
trò tổ chức và lãnh đạo toàn bộ việc học tập của học sinh. Sự học tập của
người học về bản chất giống như quá trình nhận thức của các nhà bác học,
có điều khác ở chỗ: Bác học nhận thức chân lý mới đối với loài người,
còn học sinh phát hiện ra chân lý mới cho bản thân, mặc dù nó không
phải là mới đối với nhân loại và bước đầu tham gia nghiên cứu cái mới
dưới sự hướng dẫn của thầy.
Như vậy, ta có thể hiểu một cách đơn giản như sau: Truyền dạy là
truyền lại bằng lời tri thức hoặc kỹ năng một cách có hệ thống, có phương
pháp, từ người này cho người khác.
1.1.3. Năng khiếu
Trong bài viết "Thế nào là trẻ có năng khiếu" đăng trên website Khoa
học phổ thông (http://www.khoahocphothong.com.vn) tác giả Lê Thị Ngọc
Thương đã trích dẫn định nghĩa về năng khiếu của các tác giả như Vũ Dũng
và Nguyễn Thị Ngọc Bích như sau:
Theo từ điển Tâm lý học do Vũ Dũng chủ biên: Năng khiếu là tập hợp
những tư chất bẩm sinh, nét đặc trưng và tính chất đặc thù làm tiền đề bẩm
sinh cho năng lực".[42]
Cuốn Tâm lý học nhân cách của tác giả Nguyễn Ngọc Bích có ghi:
"Năng khiếu là những tiền đề bẩm sinh, những khuynh hướng đầu tiên tạo
điều kiện cho năng lực và tài năng phát sinh. Nó bao gồm những đặc điểm
tâm sinh lý giải phẫu của hệ thống thần kinh và khuynh hướng tâm lý đầu
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tiên tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển một năng lực nào đó".[42]
Năng khiếu được tác giả Hoàng Phê định nghĩa: "Tổng thể nói chung
những phẩm chất sẵn có, giúp con người có thể hoàn thành tốt một loại
hoạt động ngay khi chưa được học tập và rèn luyện trong hoạt động đó. có
năng khiếu âm nhạc". [34, tr.639]
Theo Trần Thu Hà (chủ biên), Nguyễn Phúc Linh, Ngô Văn Thành,
Đỗ Xuân Tùng (2001), Những tiêu chí xác định năng khiếu âm nhạc để
tuyển chọn học sinh cho các cơ sở đào tạo âm nhạc trên phạm vi toàn quốc,
đề tài nghiên cứu cấp Bộ. [10, tr.15]. Đưa ra những tiêu chí năng khiếu âm
nhạc như sau:
Thính giác âm nhạc hay còn gọi là tai nghe. Điều này giúp cho người
học âm nhạc giải quyết được những vấn đề như: phân biệt độ cao thấp, của
âm thanh, phân biệt được độ dài, ngắn, sắc thái của âm thanh, phân biệt
được âm điệu sắc thái của âm thanh, giúp cho trí nhớ âm nhạc tốt và luôn
luôn phát triển.
Tiết tấu, nhịp điệu âm nhạc: liên quan những vấn đề về thời gian và
chuyển động có tổ chức trong âm nhạc.
Trí nhớ âm nhạc: khả năng ghi nhận và tái tạo âm thanh
Cảm xúc âm nhạc: phản xạ về cao độ, tiết tấu, cảm xúc (đoạn nhạc vui
hay buồn, nhịp điệu giống hành khúc hay múa).
1.2. Giá trị trong Then Lạng Sơn
1.2.1. Nguồn gốc xuất xứ
Hát Then là một loại hình ca nhạc tín ngưỡng của người Tày, Nùng,
Thái. Có thể xem hát Then là một thể thức diễn xướng mang màu sắc tín
ngưỡng, tường thuật lại cuộc hành trình lên thiên giới để cầu xin Ngọc
Hoàng giải quyết một vấn đề gì đó cho gia chủ.
Hát then có từ khi nào, xuất xứ từ đâu, ai là người đã sáng tạo ra nghệ
thuật hát then... Có lẽ chưa một ai biết đích xác và còn có nhiều ý kiến trái
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chiều. Khi phỏng vấn những người am hiểu về hát then và những người
làm nghề Mo, Then trong tỉnh Lạng Sơn, thì hầu hết họ đều trả lời rằng:
Then đã có từ thuở xa xưa khi mới hình thành các làng, bản. Hiện nay vẫn
còn những câu chuyện được lưu truyền trong dân gian về sự tích Then hay
cây Tính tẩu của đồng bào Tày, Nùng nơi đây, như câu chuyện Pụt Luông Bụt lớn, sai con gái dạy cho loài người biết Lượn và làm Tính tẩu, câu
chuyện Chàng Xiên Cân...
Trong cuốn Then Tày của Nguyễn Thị Yên, bằng những tư liệu thực
địa và tư liệu so sánh về tôn giáo, tín ngưỡng, giữa các nhóm Tày, giữa
người Tày và người Nùng ở Việt Nam và người Choang ở Trung Quốc. Lần
đầu tiên tác giả đã đưa ra giả thuyết về sự hình thành và biến đổi của Then.
Theo tác giả, sự hình thành của Then có liên quan đến quá trình giao lưu
biến đổi của nhiều tầng, nhiều lớp tín ngưỡng đến từ nhiều phía mà sự có
mặt của nhà Mạc ở Cao Bằng có thể coi như là một cái mốc quan trọng
đánh dấu sự hình thành của Then Tày như diện mạo hiện nay. (41, tr.208)
Lại có ý kiến cho rằng: Then là do một phường hát chuyên nghiệp của
cung đình đặt ra, khi họ theo các đoàn quan đi sứ "Tàu". Ý kiến này căn cứ
trên cơ sở chương, đoạn trong lời hát Then như: "Pắt phu", "Khảm hải"...
Tuy nhiên, có sức thuyết phục hơn cả là giả thuyết cho rằng, Then xuất hiện
từ thời nhà Mạc chạy lên Cao Bằng cuối thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII. Từ
đó Then được lưu truyền từ đời này qua đời khác và phát triển cho đến
ngày nay.
Không biết chính xác Lạng Sơn có Then từ bao giờ. Theo cuốn "Tục
lệ Lạng Sơn", trước thế kỷ XX cũng không thấy có ghi chép gì về Then,
trong những lệ tục, hương ước của làng, xã chỉ thấy đề cao vai trò của thầy
cúng. Theo nghiên cứu về các dòng Then ở Lạng Sơn, chắc rằng Then có từ
rất lâu và đã tồn tại trong cuộc sống của đồng bào Tày, Nùng Lạng Sơn.
Trải qua những bước thăng trầm của thời gian, theo dòng chảy của lịch sử,
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Then vẫn tồn tại trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây
như một sự minh chứng cho sức sống trường tồn của tinh thần dân tộc, bản
sắc dân tộc.
Sở dĩ người ta mê Then vì nhiều lý lẽ, song trước hết có lẽ là ở chính
sức cuốn hút đầy chất thiêng của Then. Một mái nhà với những người anh
em, con cháu, họ hàng làng xóm quây quần bên bếp lửa, đêm khuya thanh
vắng, tiếng Tính trầm bổng hòa cùng tiếng hát Then ngân nga như đưa
người ta vào một thế giới thần tiên siêu thực cùng những ước mơ bình dị
đời thường... Đó có lẽ vẫn là hình ảnh đặc trưng nhất về những đêm Then
truyền thống của người dân Xứ Lạng. Bởi vậy, Then luôn khẳng định vị trí
của mình trong các hoạt động văn hóa văn nghệ trong xã hội ngày nay.
1.2.2. Giá trị nghệ thuật
Then là một loại hình nghệ thuật tổng hợp chứa nhiều thành tố như:
Văn học, âm nhạc, mỹ thuật, múa. Do đó, Then chứa đựng những giá trị
nghệ thuật to lớn, đặc biệt là trong Then cổ. Then cổ thường sử dụng trong
các nghi lễ Then như: Lễ kỳ yên (cầu an), lễ giải hạn, lễ Cầu tự (hít bjoóc),
Lẩu Then,...
Âm nhạc: Được diễn tả, biểu hiện theo nội dung, độ dài ngắn khác
nhau của từng chương đoạn Then. Nếu trong dân ca thường là những khúc
hát trọn vẹn, được nhắc đi nhắc lại với lời ca khác nhau, trong hát Then, lời
ca nhiều khi được nhắc đi nhắc lại trên một làn điệu nhưng không có kết
thúc trọn vẹn mà liên tục cho đến hết bài bản, nội dung của một buổi Then.
Âm nhạc trong Then khá phong phú về giai điệu và tiết tấu, nhịp điệu, luôn
song hành cùng Tính tẩu và xóc nhạc. Trong một cuộc hát Then, âm nhạc là
yếu tố quan trọng và xuyên suốt khi trình diễn. Hát Then có nhiều bài bản,
làn điệu khác nhau, nhưng đều tuân theo một bài bản và kết thúc có kết quả
giống nhau. Người trình diễn hát Then theo hình thức diễn xướng tổng hợp
vừa hát, đệm đàn và múa để thể hiện nội dung câu hát, đôi khi còn biểu
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diễn cả những trò nhai chén, dựng trứng, dựng gươm...
Trong cùng một bài Then có thể có hai cách diễn đạt khác nhau, tùy
thuộc vào sở trường cảm thụ của từng người làm Then: Một là tiết tấu dồn
dập, khỏe khoắn, nhanh, sôi nổi. Hai là khoan thai, thanh thản, bay bổng
nhịp Tính tẩu khi đánh chậm...
Lời ca : Lời ca trong Then chủ yếu được ghi lại bằng chữ Nôm và
được truyền miệng qua nhiều thế hệ làm nghề Then, trong từng chương
đoạn mỗi một bà Then, ông Then lại thêm bớt lời ca để phù hợp với nội
dung, phong tục của địa phương mình, dẫn đến có nhiều dị bản khác nhau.
Từ ngôn ngữ trong hát then cho thấy, Then không có tác giả nhưng lại thấy
có sự giao lưu văn học giữa các tộc người với nhau. Vì vậy, lời ca của Then
có sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Có giả thuyết cho rằng tác giả đầu tiên
của những lời ca Then là những nhà nho học người Tày, Nùng. Sở dĩ có giả
thuyết như vậy bởi trong nhiều lời ca có đệm nhiều điển tích, nhiều từ Hán
Nôm khó hiểu như:
Xem như thời Tam Quốc tức cầm,
Như Tào Tháo ngồi hăm huyền ước.
(Trích Lẩu Then - Lạng Sơn). [19, tr.44]
Ở một số làn điệu Then khác lại có nhiều đoạn được viết hoàn toàn
bằng Tiếng Việt như:
Đàn nỉ non ngũ âm cửu khúc
Vui nhân tình khéo dục lòng thôi
Giải cơn buồn, vui chơi tiên thánh
Thắm duyên nàng mến cảnh say xưa
(Then Lẩu Khao sluông - Lạng Sơn). [19, tr.44]
Trong nhiều chương đoạn Then, cảnh vật, chim chóc, muông thú cũng
được nhân cách hóa để than thân trách phận, kêu cầu, về số phận khổ cực
của mình. Qua đó, biết được cuộc sống cơ cực, bần hàn của người dân dưới
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sự cai trị của chế độ phong kiến đương thời, bước đầu có thể đi sâu vào
nghiên cứu phong tục tập quán, triết lý, đạo đức, tôn giáo của đồng bào Xứ
Lạng xưa. Họ rất coi trọng những người làm nghề Mo, Then, với họ tiếng
hát Then thần kỳ đến mức người đang ốm đau chỉ nghe thấy coi như khỏi
bệnh. Then có nhiều công dụng như chữa bệnh, giải hạn, cầu tài cầu lộc,
thể hiện một nền văn hóa đa dạng của dân tộc.
Ngày nay hát Then có nhiều biến đổi so với trước kia, ngoài các làn
điệu Then cổ thường được trình diễn ở các buổi lễ tín ngưỡng với các nghi
thức nhất định đã xuất hiện nhiều làn điệu cải biên để thích ứng trong các
hình thức sinh hoạt văn hóa văn nghệ cộng đồng. Như vậy, hát Then không
chỉ là một loại hình nghệ thuật dân gian quen thuộc của đồng bào dân tộc
Tày, Nùng Lạng Sơn mà đã trở thành quen thuộc đối với các dân tộc khác
cùng sinh sống trên địa bàn các tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam.
Mỹ thuật: Yếu tố mỹ thuật trong Then thể hiện qua trang phục, mũ, vật
phẩm trang trí, màu sắc,... Được chia thành hai mảng: trang trí trên y phục,
đạo cụ và trang trí trong nghi lễ (bàn thờ, lễ vật, không gian buổi hát Then).
Trang trí trên y phục và đạo cụ: Tính tẩu tuy cấu tạo đơn giản nhưng
đầu đàn lại được chạm trổ khá tinh xảo, thường là hoa văn hình đầu rồng,
chim hoặc hình phượng, được treo thêm những tua rua ngũ sắc bằng vải với
nhiều họa tiết sặc sỡ, có nơi lại kết thêm những hạt cườm với đủ màu sắc
vô cùng bắt mắt. Hoa văn trên y phục, khăn, mũ, đệm xóc nhạc, đệm ngồi
hoặc túi đựng đạo cụ đều được thêu bằng chỉ màu, kim tuyến với nhiều họa
tiết khác nhau. Trong đó, mũ Then được trang trí rất đẹp và tỉ mỉ bao gồm
thân và giải mũ. Thân mũ bằng vải đen, hai cạnh đỉnh mũ đính hai tua vải
màu, buông rủ về phía sau, hai cạnh mặt trước mũ đính hai tua vải dài
buông trước ngực, cạnh sau đính năm giải vải màu đỏ. Thân trước mũ thêu
hai con phượng hoàng và các họa tiết hoa văn khác, đầu mũ được đính một
mảnh gương tròn nhỏ...
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Trang trí trong nghi lễ: không gian nghi lễ Then gồm có hoa bằng giấy
màu được cắt, dán rất tỉ mỉ và công phu, vàng và các loại hàng mã trang bị
cho âm binh như: mũ, quần áo, giầy, kiếm, gươm đao... Đặc biệt là những
tấm thảm, chăn làm bằng giấy màu, trang trí bằng những hình ảnh miêu tả
cảnh sinh hoạt, lao động, đồ dùng sinh hoạt thường nhật hoặc những cảnh
thiên nhiên cỏ, cây, hoa, lá... Với màu sắc hài hòa, cân đối. Bên cạnh đó là
những đồ lễ như bánh, oản, xôi, hoa quả được xếp cạnh nhau tạo nên những
màu sắc đẹp sặc sỡ, góp phần cho buổi lễ thêm sinh động, huyền ảo.
Múa: Múa trong Then thực chất là múa tín ngưỡng dân gian. Theo
một số nghiên cứu, múa trong Then có 3 hình thức đó là: múa tập thể, múa
đôi, múa đơn. Hình thức múa tập thể có hai điệu múa là múa Chầu và múa
Sluông, đây là hai điệu múa chính trong nghệ thuật diễn xướng của Then.
Tay phải cầm chùm xóc nhạc theo nhịp chân bước, tay trái cầm quạt uốn
quanh. Lúc lại đưa tay xuôi xuống dưới sang ngang hông, chân nhún nhảy
theo nhịp Tính tẩu. Di chuyển theo vòng tròn hàng ngang, hay tiến lùi theo
vòng chéo. Đó là những động tác cơ bản của múa Chầu.
Bố cục của những động tác múa trong Then rõ ràng, có mở đầu,
phát triển, kết thúc. Thường chỉ múa tại chỗ, ít có sự phát triển về tuyến.
Không gian múa gò bó, chủ yếu múa trong nhà xung quanh mâm cúng hoặc
trong một chiếc chiếu. Động tác múa đơn giản, dễ bắt chước, người xem dễ
dàng nhận biết được ngay động tác múa chính của bài, vì động tác được lặp
đi lặp lại nhiều lần. Khi muá chỉ ngồi hoặc đứng tại chỗ. Múa trong Then
góp phần làm cho diễn xướng Then trở nên hấp dẫn vì sức cuốn hút mang
đậm yếu tố sân khấu tâm linh của Then.
1.2.3. Đặc điểm âm nhạc
1.2.3.1. Lời ca
Trong hát Then lời ca giữ vai trò chủ đạo toàn bộ nghi lễ Then, chủ
yếu được diễn đạt bằng ngôn ngữ Tày, Nùng. Lời ca được truyền miệng từ
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thế hệ này sang thế hệ khác nên thường có nhiều dị bản để phù hợp với đặc
điểm, phong tục của từng địa phương. Lời ca trong hát Then thường là
những vần thơ tự do, không theo một quy định nào cả, có bài viết ở thể thơ
5 chữ, có bài ở thể thơ 7 chữ, nhưng thể thơ phổ biến thường là 5 chữ và 7
chữ đan xen, thường được gieo vần như sau: Ở thể thơ 5 chữ, chữ thứ 5 của
câu trên vần với chữ thứ 3 của câu dưới. Ở thể thơ 7 chữ, chữ thứ 7 của câu
trên vần với chữ thứ 5 của câu dưới. Đây cũng là một đặc điểm để phân
biệt thơ ca Tày nói chung với thơ ca dân gian của người Kinh. Ngoài ra,
cũng có những bài được viết ở thể thơ tự do 3 chữ đan xen với 7 chữ, 4 chữ
đan xen 6 chữ,... không có thể thơ lục bát như của người Kinh. Loại thể thơ
tự do này cũng ảnh hưởng ít nhiều tới cấu trúc câu, đoạn của âm nhạc trong
hát Then.
Nội dung: Nội dung lời ca trong Then là những câu chuyện kể, lời tự
sự phản ánh xã hội hiện thực. Chủ yếu thể hiện cảnh sinh hoạt lao động
thường ngày, tình yêu đôi lứa, tình mẫu tử, tình cảm gắn bó đoàn kết giúp
đỡ lẫn nhau hay báo hiếu cha mẹ, tổ tiên, hoặc đấu tranh với thế giới tự
nhiên để sinh tồn,... Một số ví dụ sau:
Nội dung ca ngợi tình mẫu tử:
Mẹ hươu nhắn con từng lời
Con không được ăn nương, ăn rẫy
Gốc khoai không được lấy chân giẫm đạp
Bẫy sẽ nổ, súng bắn sẽ chết [12, tr.115]
Nội dung ca ngợi tình yêu đôi lứa:
Mới đến sớm mà đã sắp tối
Ước có phép kéo mặt trời lại
Chia tay em nhớ mãi khôn xiết
Em về giữ bình yên mạnh khỏe [12, tr.106]
Từ phụ trong lời ca: cũng giống như phần lời của thể loại dân ca nói
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chung. Trong hát Then, bên cạnh những từ chính của bài còn có những từ
phụ, chủ yếu là những từ phụ không có nghĩa như: a, á ơi, i, ớ ơi, ơ hời,...
Chúng có vai trò tạo nên mạch nối câu hát, kéo dài câu hát khiến cho bài
hát uyển chuyển nhịp nhàng hơn, giúp lấy hơi sau khi hát hết một câu hoặc
một ý nhạc, thông thường cao độ của từ đệm trùng với cao độ của Tính tẩu.
1.2.3.2. Giai điệu
Khi tìm hiểu một số bài bản, làn điệu trong Then chúng tôi thấy rằng,
giai điệu âm nhạc trong Then nổi lên những dạng giai điệu như sau:
Dạng thứ nhất: Giai điệu gần với dạng hát nói
Là dạng giai điệu biểu hiện sự khởi thủy của mối quan hệ giữa âm
nhạc và thơ ca. Giữa chúng có sự gần gũi đôi khi đồng nhất giữa giai điệu
và thanh điệu của ca từ, nghĩa là giai điệu lên cao xuống thấp theo ngữ âm
thanh điệu của lời ca. Phương thức phát triển giai điệu dạng hát nói thường
là sự lặp đi lặp lại của một hoặc hai đường âm đơn giản, số lượng âm sử
dụng nhiều nhất chỉ khoảng từ 3 đến 4 âm. Giai điệu dạng hát nói phù hợp
khi thể hiện những nội dung mộc mạc, dõng dạc, trang nghiêm và có một
nhịp điệu khúc triết, mạch lạc tuân theo khuôn mẫu nhất định.
Dạng giai điệu hát nói chiếm số lượng lớn trong Then và thường xuất
hiện ở những chương đoạn mang tính chất cầu khẩn, xin phép, thông báo...
Một công việc nào đó với "thần linh", hoặc sử dụng trong những chương
đoạn đi đường, được hát lặp đi lặp lại.
Dạng thứ hai: Giai điệu gần như dạng hát ngâm
Trong Then dạng giai điệu hát ngâm cũng khá phổ biến thường thể
hiện tính chất dàn trải, ngâm ngợi, tính chất tự do hơn so với dạng giai điệu
hát nói. Dạng này thường gặp ở những chương đoạn mang nội dung giãi
bày tâm sự nội tâm sâu sắc, tâm tư tình cảm trữ tình, chẳng hạn như: những
cảnh chia tay lưu luyến với người thân, đoạn "Thấu quang thấu nạn" thể
hiện nội tâm của nai mẹ căn dặn nai con khi nai mẹ sắp bị bắt hoặc những

16
đoạn thể hiện tình cảm sâu sắc, biểu cảm tâm tư muôn vẻ của nhiều số phận
như những đoạn "Gọi vía", "Hỉn ẻn", "Ẻn noọng chắp co lùng"... Phương
thức phát triển giai điệu của dạng hát ngâm khi tiến hành giai điệu các câu
thường lặp lại dáng dấp của nhau, về cơ bản giống dạng giai điệu hát nói.
Dưới đây là một trích đoạn làm ví dụ:
VD 1: Trích đoạn "Ẻn noọng chắp co lùng", Then bói Duyên phận Cao Bằng.

Trong trích đoạn "Ẻn noọng chắp co lùng" trên, giai điệu thể hiện rõ
tính chất dàn trải, ngâm vịnh thiết tha ở chỗ xuất hiện nhiều nốt ngân dài
tương ứng với một lời thơ, hoặc lối tiến hành giai điệu gồm 2, 3 nốt luyến
lên, luyến xuống tương ứng với một từ của thơ ca, đặc biệt sử dụng nhiều
từ phụ ư, ơi tạo điều kiện cho phần giai điệu âm nhạc tự do phát triển, nhịp
điệu chậm rãi thể hiện tình cảm sâu lắng của nội tâm.
Dạng thứ ba: Giai điệu tổng hợp của dạng giai điệu hát nói và hát
ngâm.
Là dạng giai điệu tổng hợp giữa hát nói và hát ngâm nên giai điệu ở
dạng này có sự uyển chuyển, linh hoạt khá tinh tế. Cấu trúc giai điệu âm
nhạc phát triển tương đối độc lập, có sự phân ngắt câu cú rõ nét hơn hai
dạng trên. Nhịp điệu, cú pháp không mang tính đơn điệu như hát nói cũng
không quá phức tạp, không thiên về sự trau chuốt, tô điểm như hát ngâm.
Do tính tổng hợp của nó nên phương thức phát triển giai điệu dạng này
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phong phú đa dạng hơn, diễn đạt được nhiều sắc thái cảm xúc khác nhau.
Thường gặp giai điệu dạng này ở những chương, đoạn có nội dung kể lể
cốt truyện hay một công việc đang làm hoặc cần làm trong một cuộc Then.
1.2.3.3. Nhịp điệu, tiết tấu
Âm nhạc nói chung và trong Then nói riêng, tiết tấu giữ vai trò vô
cùng quan trọng trong một tác phẩm. Cuốn Âm nhạc Tày của Hoàng Tuấn
có viết: "Hát then có hai loại tiết tấu: Tiết tấu có phân nhịp phách và tiết tấu
không phân nhịp phách" [38, tr.121].
Loại tiết tấu có phân nhịp phách thường được thể hiện qua loại nhịp
đơn có một trọng âm
VD 2: Trích "Xỉnh đẳm", Then Văn Quan - Lạng Sơn.

Còn loại tiết tấu tự do thường thấy ở lối hát ngâm, giai điệu có tính
chất tự sự, giãi bày tâm tư tình cảm của con người với con người hoặc con
người với cuộc sống, thiên nhiên,... (VD1)
Tiết tấu trong Then ít biến đổi và được giữ nhịp bởi chùm xóc nhạc.
Nhìn chung tiết tấu trong Then gồm có những loại sau:
Loại tiết tấu làm nền cho Tính tẩu thể hiện, được dùng trong những
chương đoạn tự sự, chậm rãi.
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Loại tiết tấu đều đặn, hỗ trợ cho Tính tẩu và người hát, sử dụng để giữ
nhịp cho cả bài Then.

Loại tiết tấu nhanh, khỏe khoắn, thường dùng trong những chương
đoạn sôi nổi, thúc giục như: "Khảm hải", "Khao sluông",...

1.2.3.4. Thang âm, điệu thức
Theo tác giả Phạm Tú Hương: "Thang âm là sự sắp xếp các âm thanh
theo một thứ tự cao độ, mỗi âm trong thang âm được gọi là các bậc của nó".
[17, tr.5].
Còn theo nhạc sĩ Phạm Phúc Minh trong cuốn Tìm hiểu dân ca Việt
Nam cho rằng: "Trong dân ca Việt Nam có rất nhiều kiểu gam - điệu thức,
nhưng phổ biến nhất vẫn là 5 cung (ngũ cung)" [23, tr.89].
Theo định nghĩa trên, khi đi vào tìm hiểu thang âm trong hát Then,
chúng tôi nhận thấy có hai loại thang âm phổ biến đó là: thang 5 âm thuần
chất và thang 5 âm kết hợp với thang 4 âm.
Thang 5 âm thuần chất: trong một số làn điệu then, bài Then của Lạng
Sơn có thể thấy phổ biến điệu thức 5 âm thuần chất này rõ nét như dưới đây, có
trong các bài Then: Sắc xuân, Tàng bốc, Hít bjoóc,... (xem phụ lục 1, tr. 91)

SOL - LA - SI - RÊ - MI
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ĐÔ - RÊ - MI - SOL - LA
Điệu thức 5 âm kết hợp với thang 4 âm: Điệu thức dạng này thường gặp
trong bài: Lạng Sơn quê noọng - Then Văn Quan (phụ lục 1, tr.75) Trong
bài "Lạng Sơn quê noọng" thuộc điệu thức Mi vũ, bên cạnh đó có sự xuất
hiện của thang 4 âm RÊ - MI - FA thăng - LA chen vào giữa từ ô nhịp 33 đến
ô nhịp 38, tạo nên màu sắc mới cho giai điệu bài hát.
1.3.2.5. Làn điệu
Then Lạng Sơn cũng như Then của nhiều vùng khác nhau, các làn
điệu âm nhạc trong Then được những nghệ nhân Then quen gọi là các điệu
theo nội dung từng chương đoạn Then như: Điệu Tàng nặm, điệu Pây tàng
hay điệu Khẩu tu vua...
Nếu kể tên gọi làn điệu theo nội dung các chương đoạn trong một
cuộc Then sẽ thấy rất nhiều điệu. Trong tỉnh Lạng sơn qua tập hợp Then
của nhiều vùng, có 18 tên gọi về điệu, một số tên điệu tiêu biểu như sau:
Điệu Tò mạy, điệu Khảm hải, điệu Tàng nặm, điệu Suôi lừa, điệu Tàng bốc,
điệu Khẩu tu vua, điệu Pây tàng,... Tuy tên gọi làn điệu trên thường được
các nghệ nhân gọi theo nội dung lời ca trong các chương đoạn của cuộc
Then nhưng không phải vùng nào cũng có chương đoạn như vậy mà mỗi
vùng lại có những làn điệu riêng hoặc cũng làn điệu đó sẽ có tên gọi riêng
của địa phương mình. Chẳng hạn vùng Văn Quan có Then gọi điệu "Khảm
hải", nhưng có Then vùng Cao Lộc gọi là điệu "Tàng nặm", Then vùng
Bình Gia lại gọi là điệu "Tàng lừa"... Ngược lại, cũng có những làn điệu
nhiều vùng gọi giống nhau như: điệu "Tàng bốc", điệu "Tàng nặm", điệu
"Hỉn ẻn", điệu "Mủa chầu".
Mỗi một vùng Then khác nhau lại có làn điệu khác nhau. Ở các vùng
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Then giáp nhau như: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên
Quang, những tên gọi về điệu theo nội dung của từng chương đoạn giống nhau
khá rõ nét. Tuy nhiên, cũng có thể thấy tính chất âm nhạc ở mỗi vùng khác
nhau lại có những đặc điểm riêng mang âm hưởng dân ca của vùng đó. Như
vùng Then Trùng Khánh - Cao Bằng có đoạn hát nguyên giai điệu "Lượn
then", khi đến đoạn vào cung Ngọc Hoàng thượng đế (theo tác giả Hoàng
Tuấn trong cuốn "Âm nhạc Tày”). Nhưng ở Lạng Sơn, qua sưu tầm, một số
vùng Then, có một số chương đoạn lại xuất hiện làn điệu của Mo, Tào, ở
những đoạn Then giao lưu thường xuất hiện thêm điệu lượn slương, điệu
phong slư,...
Nhìn chung làn điệu âm nhạc của Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn có
những điểm khác nhau có thể phân biệt như: Làn điệu Then Lạng Sơn có
sự phong phú về làn điệu giữa các huyện, tuy nhiên nổi bật tính chất uyển
chuyển, trữ tình nhẹ nhàng, duyên dáng. Ở Then vùng Bắc Kạn, các làn
điệu được thể hiện với phong cách khá độc đáo, thường xuất hiện phách
ngân dài. Nghệ nhân hát với phong cách khi ngân dài ngậm miệng ngân rất
vang và sử dụng quãng nhảy xa, tạo cảm giác khỏe, trang nghiêm trong các
làn điệu Then.
Không thể khẳng định Then mỗi vùng có bao nhiêu làn điệu, nhưng có
thể thấy những làn điệu phổ biến gần như cuộc Then nào cũng sử dụng:
Điệu pây tàng (điệu đi đường) là làn điệu hát khi quan quân Then hành
quân trên đường. Điệu pây tàng Then quan niệm có hai đường đi, đi đường
bộ (tàng bốc) và đi đường sông, đường biển (tàng nặm, khảm hải, tàng lừa).
Điệu tàng bốc (đi đường trên cạn): Thường là làn điệu hát ngay từ
phần mở đầu của cuộc Then, cũng là làn điệu được sử dụng nhiều nhất
trong cuộc Then. Vì theo nội dung lời hát, đường đi của Then lên Thiên
đình phải đi qua rất nhiều cửa: cửa đẳm, của thổ công, cửa vua, cửa tướng...
Sau mỗi chặng nghỉ chân khi đã vượt qua bao nhiêu chặng đường gian khổ
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như: qua rừng ve, rừng đười ươi, rừng đỉa,... Mỗi chặng đi tiếp theo đó
thường làn điệu Tàng bốc lại được hát đi hát lại, tùy vào khả năng sáng tạo
của mỗi bà Then, ông Then sự lặp lại làn điệu này mang tính phong phú
khác nhau.
Điệu Tàng nặm (đi đường nước): cũng là làn điệu Then dùng để đi
đường nhưng là đường đi dưới nước. Theo quan niệm của Then, đường đi
dưới nước ở đây không phải là qua sông, qua suối nhỏ mà là đường nước
lên Thiên giới, là "nặm kim" (con sông vàng). Làn điệu Tàng nặm trong
Then cũng được hát lặp đi lặp lại với nhiều chương đoạn mang tính chất dãi
bày, tâm sự như những đoạn hát có nội dung liên quan tới số phận con
người, con vật, chẳng hạn như : lời than thở, dặn dò của hươu mẹ với hươu
con trước khi bị quân Then săn bắt để làm lễ vật dâng lên Ngọc Hoàng
(đoạn Thấu quang thấu nạn)... Có thể nói làn điệu tàng bốc và tàng nặm là
hai điệu phổ biến nhất trong các cuộc Then.
Trong Then còn thấy một số làn điệu tuy không sử dụng nhiều, hoặc
được lặp đi lặp lại trong một cuộc Then, nhưng đó lại là làn điệu phục vụ
cho những nghi lễ bắt buộc phải có khi làm Then như: điệu Giải vía (giải
vé, cẩm thế), Gọi vía... Trong một số chương đoạn khi được Then nói về
duyên phận nam nũ lại có những làn điệu dành riêng mang phong cách
ngâm vịnh như: "Hỉn ẻn, loọng én" trong lẩu Then,...
1.2.3. Thời gian, không gian diễn xướng
1.2.3.1. Thời gian diễn xướng
Then là nghi lễ gắn chặt với đời sống tâm linh của cộng đồng. Then
vừa là nghi lễ cúng bái, vừa là một hình thức hoạt động văn nghệ dân gian.
Thời gian để tổ chức một cuộc Then không quy định phải tổ chức vào một
tháng, hay một mùa cố định trong năm, mà có thể diễn ra quanh năm nếu
gia đình có đầy đủ điều kiện để làm Then. Nhưng mùa xuân thường hay tổ
chức nhiều nhất, với mong ước cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa
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màng bội thu, người dân có cuộc sống no đủ... đặc biệt là các tháng 1, 2, 3,
4, người ta thường tổ chức Lẩu Then (hội Then), lễ hội này kéo dài 3 ngày
và cứ 3 năm thì tổ chức một lần.
Các loại Then khác như: Then giải hạn, Then chữa bệnh, Then kỳ yên,
Then nối số,... có thể tổ chức vào bất kỳ ngày tháng nào trong năm, do gia
chủ quyết định trên cơ sở điều kiện của từng gia đình, từng tính chất mà
thời gian tổ chức lễ hội Then có thể khác nhau. Đây có lẽ là đặc trưng riêng
biệt của lễ Then của đồng bào Tày, Nùng Lạng sơn.
1.2.3.2. Không gian diễn xướng
Ở Lạng Sơn người dân sống bằng nghề trồng trọt là chính, cuộc sống
của họ chủ yếu lệ thuộc vào thiên nhiên. Vì vậy, người ta tìm cách tác động,
cầu xin các lực lượng thần thánh giúp đỡ, từ đó sinh ra Then và tín ngưỡng
dân gian.
Với các nghi lễ Then, lễ hội Then không gian diễn xướng thường ở
trong nhà vào ban đêm tĩnh mịch, thanh vắng, nhưng cũng có khi phải tổ chức
ở không gian ngoài trời (cánh đồng, bãi đất rộng...), Gia chủ muốn xác định
được hình thức Then cần làm, phải đi bói trước và chọn ngày để mời Then đến
làm. Việc mời Then đến cũng phải đặt lễ trước ít nhất là một tuần.
Trong lúc diễn ra nghi lễ Then, hội Then không gian của ngôi nhà trở
thành không gian thiêng, mọi người trong gia đình cũng như cả bản làng cùng
nhau hướng về nơi thiêng đó. Thời gian lúc này cũng trở nên thiêng liêng, vì họ
cho rằng đó là lúc hoạt động của thần tiên, mọi lời ca, trò diễn, múa chầu làm
cho không khí trong gia đình càng trở nên thiêng liêng hơn, ai nấy đều cầu
mong cho cuộc sống no đủ, bình an,... Ngoài ra, đây cũng là dịp để con, cháu
bày tỏ lòng hiếu kính đối với ông, bà, cha, mẹ, hay mời họ hàng, bạn bè đến
thăm hỏi, ăn uống, chúc mừng những thành đạt của nhau...
Đối với Then đã được cải biên từ những làn điệu then cổ, hoặc đặt lời
mới, phong phú về nội dung, có nhiều người tham gia, có thể trình diễn ở
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bất kỳ không gian hoặc thời điểm nào. Ngày nay, nhiều tiết mục Then đã
được dàn dựng và đưa lên sân khấu chuyên nghiệp để biểu diễn.
1.2.4. Nhạc cụ trong hát Then
1.2.4.1. Tính Tẩu
Khi nói đến nhạc cụ trong hát Then không thể không nói đến cây Tính
tẩu và xóc nhạc, bởi lẽ nếu thiếu một trong hai nhạc cụ này thì không thể
gọi là diễn xướng Then hay cuộc Then được.
Tính tẩu là một loại nhạc cụ họ dây, chi gẩy, có cán dài và trơn, không
có phím. Đồng bào Tày, Nùng Lạng Sơn sử dụng từ "tính" nghĩa là đàn,
còn "tẩu" nghĩa là bầu, để chỉ bầu đàn được làm từ quả bầu. Không chỉ
riêng Lạng Sơn mà các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn quen gọi là "đàn tính".
Tuy nhiên, cách gọi này chưa chuẩn xác vì "tính " nghĩa là đàn, gọi đàn tính
nghĩa là "đàn đàn". Trong giới hạn của luận văn, chúng tôi sử dụng
từ Tính tẩu thay cho từ đàn tính.
Tính tẩu có hai loại, loại 2 dây và loại 3 dây. Câu ca truyền tụng
bằng tiếng Tày rằng:
“Tính vửt tính slam slai - sloong slai lẻ tính Giàng
Tạm dịch: (tính của bụt là ba dây - hai dây là đàn của Giàng).
Vùng Cao Bằng, Lạng Sơn phổ biến loại 3 dây; ở Tuyên Quang, Hà
Giang phổ biến loại 2 dây và 3 dây. Loại 2 dây, lên dây cách nhau
quãng 4, 5. Loại 3 dây cũng lên dây như vậy nhưng có một dây cách
dây cao 1 quãng 8.
Qua các tài liệu và tìm hiểu từ các nghệ sĩ, nghệ nhân chế tác
Tính tẩu thì Tính tẩu có nhiều kích cỡ to, nhỏ, dài, ngắn khác nhau.
Chất liệu chính để chế tác Tính tẩu chủ yếu là gỗ và vỏ quả bầu, cấu
tạo Tính tẩu bao gồm: bầu đàn, mặt đàn, cần đàn, đầu đàn, khóa đàn,
ngựa đàn, dây đàn, tua đàn. Tính tẩu chủ yếu được chế tác bằng
phương pháp thủ công nên không có kích thước cố định. Tuy nhiên,
theo kinh nghiệm của những nghệ nhân chế tác Tính tẩu, họ đúc kết
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thành một câu "Slam căm tẩu, cẩu căm gàn", có nghĩa là "Bầu ba
nắm, cần chín nắm".

Hình 1.3. Cấu tạo Tính tẩu
Nguồn: Sưu tầm
Cách lên dây Tính tẩu: Tính tẩu được lên dây theo hai kiểu đó là lên
dây theo quãng 4 đúng và quãng 5 đúng.
Thông thường khi hát điệu "Tàng bốc" (đi đường bộ) Tính tẩu được
lên dây theo quãng 4 đúng.
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Lên dây theo quãng 5 đúng khi hát điệu "Tàng nặm" (đi đường nước)

Hai cách lên dây như trên, dây giữa vẫn giữ khoảng cách một quãng 8
với dây tiền. Theo quy định của làng Then, khi chuyển dây từ quãng 4 đúng
lên quãng 5 đúng và ngược lại chỉ phải chỉnh dây hậu.
Kỹ thuật diễn tấu: Tính tẩu được sử dụng trong quá trình các bà Then
làm Then, đệm hát, đệm múa trong các chương trình văn nghệ, Tính tẩu
còn có thể độc tấu, hòa tấu cùng nhiều loại nhạc cụ khác.
Kỹ thuật tay trái: Dùng ngón cái tì vào cần đàn để giữ thăng bằng,
bốn ngón còn lại dùng để bấm hoặc vuốt, láy.
Kỹ thuật tay phải: Trong quá trình chơi Tính tẩu, tay phải chủ yếu là
gẩy và búng. Khi gẩy, dùng phần thịt của đầu ngón tay (chủ yếu sử dụng
ngón trỏ) gẩy từ dưới lên, gẩy một dây hoặc có khi cả ba dây.
Tính tẩu tuy là một nhạc cụ bình dị, không nhiều tính năng hay
nhiều kỹ thuật như các nhạc cụ khác, nhưng một số kỹ thuật vuốt, láy, vê,
búng, cũng đủ tạo nên những giai điệu ngọt ngào, êm ái, làm say đắm
lòng người, đặc biệt rất phù hợp với ngôn ngữ âm nhạc trong hát Then
của dân tộc Tày, Nùng.
1.2.4.2. Chùm xóc nhạc
Chùm xóc nhạc thường gồm 2 quả xóc to, 3 quả xóc nhỏ bằng đồng,
kèm vào đó là những vòng khuyên đồng có đường kính 15 -18mm, được
móc nối với nhau thành những chuỗi xích dài khoảng 20 - 25 cm, thường là
5 chuỗi, 9 chuỗi, hoặc 15 chuỗi xích, vì vậy người ta căn cứ vào số lượng
chuỗi xích để bổ xung thêm các quả xóc cho phù hợp. Nghệ nhân Then
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thường móc chùm xóc nhạc vào đầu ngón chân cái giữ nhịp, âm thanh cọ
xát vang lên nhịp nhàng theo ngón chân đưa lên, đưa xuống. Then ngồi xếp
bằng tròn, chân đeo xóc nhạc, tay gẩy Tính tẩu, miệng hát, tất cả tạo nên
âm hưởng thống nhất.

Hình 1.2. Chùm xóc nhạc
Nguồn: Tác giả chụp 2/2016
Chùm xóc nhạc có chức năng giữ nhịp cho tính tẩu và người hát,
ngoài ra Xóc nhạc còn được sử dụng riêng cho múa như múa chầu. Trong
một cuộc Then nếu chỉ có Tính tẩu mà không có chùm xóc nhạc thì chưa đủ
khích lệ tâm lý hưng phấn của người nghe hát Then. Trong Then ở Lạng sơn,
xóc nhạc chỉ được sử dụng ở các chương, đoạn khi lời hát Then miêu tả
đoàn quân Then đang đi, chứ không được sử dụng xuyên suốt trong cả một
cuộc Then. Những người làm then ở Lạng Sơn ít khi dùng xóc nhạc bằng
chân như ở một số vùng khác, bởi họ quan niệm chùm xóc nhạc cũng như
Tính tẩu là những phương tiện để giao tiếp với thần linh, là vật thiêng cần
được trân trọng, gìn giữ, bảo quản và được đặt cẩn thận trên bàn thờ tổ tiên.
Tác giả Hoàng Tuấn cho rằng: Chùm xóc nhạc xuất xứ nguồn gốc từ
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chùm quả khô vang lên những âm thanh rộn rã, vui tươi theo động tác. Trải
qua thời gian, chùm quả khô biến đổi thành chùm xóc nhạc nhưng giữ
nguyên hình dạng ban đầu. [39, tr.25]
Qua nghiên cứu và tìm hiểu về chùm xóc nhạc, chúng ta thấy một số
các bà Then, ông Then chỉ cần dùng chùm xóc nhạc trong một cuộc nghi lễ
của Then như vùng Hạ Lang, Quảng An, Quảng Hòa - Cao Bằng, không cần
dùng đàn.
1.2.5. Múa trong Then
Cùng với Tính tẩu và chùm xóc nhạc, múa luôn song hành trong mỗi
cuộc diễn xướng Then. Các điệu múa trong Then cũng vô cùng đa dạng,
trong mỗi chương đoạn hầu hết đều có sự xuất hiện của múa. Chúng tôi xin
nêu ra một số điệu múa sau:
Múa chầu: đây là điệu múa được sử dụng khi đoàn quân Then lên đến
mường trời (Khẩu tu Vua), múa chầu lễ để xin phép Ngọc Hoàng cho vào
đặt lễ, hoặc được sử dụng khi chầu tổ tiên, chầu Tướng. Cách múa như sau:
Người múa Chầu tay phải cầm chùm sóc nhạc theo nhịp bước, tay trái cầm
quạt, di chuyển vòng tròn, hàng ngang hay tiến lùi theo vòng xuyến. Các
động tác múa dứt khoát, khoan thai, uyển chuyển, nhẹ nhàng mang tính
ước lệ theo nhịp đàn tính; thể hiện mô phỏng các thao tác lao động sản xuất,
từ việc cày cấy, thu hoạch, chăn nuôi, săn bắt, tạo nên các sản phẩm có mặt
trong mâm lễ vật dâng cúng.
Múa chèo thuyền: điệu múa này thường dùng cho bộ xóc nhạc và Tính
tẩu để diễn tả khi đoàn quân Then vượt biển. Múa chèo thuyền thường có 3
đôi nam nữ thể hiện lại những động tác khi đang chèo thuyền, kéo thuyền.
Múa gậy: thường là nam múa, múa gậy được diễn ra khi quan quân
Then gập mụ Dà dìn (yêu tinh) và đánh nhau với Dà dìn.
Múa tán hoa: sử dụng khi kết thúc cuộc Then, khi quan Then được
cấp sắc về đến nhà, bắt đầu làm lễ ăn mừng.
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Ngoài ra còn có múa dậm gót chân, múa tán đàn, múa kéo mây (kéo
sợi). Ngày nay, các bài Then mới (Then đã được cải biên đặt lời mới) đã
được các biên đạo múa, nghệ sĩ dàn dựng thành những tác phẩm múa độc
lập hoặc múa phụ họa cho tiết mục Then khi biểu diễn trên sân khấu
chuyên nghiệp.
1.2.6. Phân loại bài hát Then
Bài hát then có thể phân chia thành hai loại: Loại bài hát Then sử dụng
trong nghi lễ và loại bài hát Then sử dụng trong sinh hoat.
1.2.6.1. Then sử dụng trong nghi lễ
Là những bài hát được bà Then, ông Then sử dụng khi thực hiện trong
những nghi lễ Then có mâm cúng, hương khói... Loại bài hát này tên gọi
dựa theo nội dung của lễ Then như sau:
Then cầu mùa: Được tổ chức tại miếu thổ công hay đình Thành hoàng
làng để cầu mùa màng tươi tốt, không bị sâu bệnh làm hại cho cộng đồng
hoặc gia đình.
Then chữa bệnh: Tổ chức khi gia đình có người ốm đau, bà Then
(ông Then) được mời đến làm lễ tai nhà người ốm để chuộc hồn về cho
người ốm.
Then chúc tụng: Thường được gia đình tổ chức vào dịp gia đình có tin
vui như mừng nhà mới, mừng con đầu lòng.
Then tống tiễn: Loại này chỉ tổ chức khi gia đình có người chết, tống
tiễn ma người chết ra khỏi nhà để không quấy người sống.
1.2.6.2. Then sử dụng trong sinh hoạt
Là loại bài hát được sử dụng trong sinh hoạt thường ngày, do người
dân diễn tấu, không có sự xuất hiện của bà Then hay mang yếu tố tâm linh
như loại bài hát sử dụng trong nghi lễ. Được chia thành hai loại: Loại bài
hát truyền miệng và loại bài hát được cải biên đặt lời mới.
Nội dung gắn với những công việc thường nhật của người dân, cách đối
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nhân xử thế, tình yêu đôi lứa, nghĩa vợ tình chồng,...
1.3. Thực trạng truyền dạy hát Then tại Lạng Sơn
Lạng Sơn là một trong những địa phương còn lưu giữ được nhiều giá
trị của nghệ thuật hát Then. Hát Then là một hình thức sinh hoạt văn hóa
truyền thống của người Tày, Nùng xứ Lạng. Ra đời và gắn liền với đời
sống dân gian, lời hát Then là sự phản ánh chân thực tín ngưỡng, cuộc sống
của người dân nơi đây. Then xứ Lạng có hai loại hình là Then cổ và Then
đặt lời mới.
Thực tế hiện nay phong trào học hát Then - Tính tẩu, biểu diễn và
thường thức múa, hát Then trong tỉnh Lạng Sơn đã trở thành một nhu cầu,
là món ăn tinh thần không thể thiếu, được quần chúng nhân dân yêu thích.
Nhiều tiết mục hát Then, Tính tẩu đã trở thành những tiết mục tiêu biểu
thường xuyên được biểu diễn trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật
của chuyên nghiệp lẫn không chuyên.
Cùng với việc truyền dạy, các nghệ sĩ như: Triệu Thủy Tiên, Hoàng
Huy Ấm,… đã dựa trên những điệu then cổ để sáng tác, đặt lời mới cho
phù hợp với cuộc sống hiện tại, với thế hệ trẻ. Có thể kể đến một số làn
điệu như: Điệu tính Văn Quan, Tràng Định biên cương, Hoa hướng
dương… Các CLB hát Then đàn tính trong tỉnh ngày càng phát triển với
hơn 50 CLB, khoảng 500 hội viên tham gia. Tiêu biểu như: CLB Cẩu Pung
(Tràng Định), CLB Chợ Bãi (Văn Quan), Nộc Khảm Khắc (Văn Lãng),…
Để tiếp tục bảo tồn và phát huy di sản Then, ông Nguyễn Phúc Hà,
Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Thời gian tới, ngành
tiếp tục mở các lớp truyền dạy hát Then, đàn tính; tổ chức các hoạt động
biểu diễn trong lễ hội Xuân Xứ Lạng, trong đó tăng cường các tiết mục hát
Then. Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để tuyên truyền,
quảng bá và nhân rộng các mô hình Câu lạc bộ, khuyến khích sáng tác, đặt
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lời mới cho các làn điệu Then cổ cho phù hợp để ngày càng có nhiều người
trẻ tuổi say mê và tích cực gìn giữ, lưu truyền di sản Then".
1.3.1. Thực trạng dạy hát Then tại Cung Thiếu nhi Lạng Sơn
1.3.1.1. Đôi nét về Cung thiếu nhi Lạng Sơn
Cung thiếu nhi Lạng Sơn nằm ở Số 1 đường Nhị Thanh, phường Tam
Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Cung Thiếu nhi Lạng Sơn
được thành lập theo Quyết định Số 17/2001 QĐ-UB ngày 16/5/2001 của
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Cắt băng khánh thành ngày 19/5/2001 đến
2018 đã được 17 năm. Bước đầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cử 6 cán bộ
chuyên trách sang tiếp cận làm việc và tuyển 12 nhân viên hợp đồng, thành
lập 2 phòng chuyên môn. Ban Giám đốc gồm 2 người: Giám đốc do Bí thư
Tỉnh Đoàn kiêm, Phó Giám đốc trực tiếp điều hành các hoạt động của
Cung Thiếu nhi theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
Chức năng: Cung Thiếu nhi Lạng Sơn có chức năng tổ chức các hoạt
động Đội và phong trào thiếu niên, nhi đồng; tạo môi trường giáo dục toàn
diện thông qua các mô hình, phương thức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể
dục thể thao...; giáo dục tinh thần và nâng cao thể chất cho thiếu nhi;
nghiên cứu, tổng kết, hướng dẫn, bồi dưỡng phương pháp công tác Đội và
phong trào thiếu nhi trong và ngoài nhà trường; phát hiện năng khiếu, tài
năng và khả năng sáng tạo của thiếu nhi thông qua công tác đào tạo, bồi
dưỡng và hoạt động thực tiễn.
Nhiệm vụ:
Tổ chức các lớp học năng khiếu, các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm... về
văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, nghi thức Đội, vui chơi, giải trí bổ ích
cho thiếu nhi; các hoạt động xã hội nhằm phát hiện năng khiếu để đào tạo,
bồi dưỡng, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.
Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh trong
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việc hướng dẫn về phương pháp, nghiệp vụ hoạt động của các câu lạc bộ
thiếu nhi, điểm vui chơi thiếu nhi, ban chỉ huy Đội, phụ trách sao, phụ trách
Đội; mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với phụ trách Đội, cán
bộ Đội; duy trì và phát triển hoạt động của Câu lạc bộ Tổng phụ trách Đội.
Quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện làm việc
được Nhà nước đầu tư, quản lý đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao
động theo các quy định hiện hành. Ngoài ra, Cung thiếu nhi còn tổ chức
một số hoạt động khác theo yêu cầu của cấp trên.
1.3.1.2. Thực trạng dạy và học hát Then tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn
Cung Thiếu nhi có mời các nghệ nhân, nghệ sĩ, giáo viên âm nhạc, am
hiểu và biết hát then về truyền dạy. Trong quá trình lên lớp, đa số các nghệ
nhân chưa đưa ra tiêu chí chọn bài hát để giảng dạy cho phù hợp với tầm cữ
giọng của đối tượng học, chủ yếu là dạy các bài Then cổ mang yếu tố tâm
linh, tín ngưỡng, chỉ dạy những bài đã thuộc và được biểu diễn trên sân
khấu. Còn giáo viên dạy hát Then do còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm,
chỉ được học qua trường lớp nên vốn bài hát không nhiều, cũng chỉ dạy
những bài hát đã được học khi còn học ở các trường chuyên nghiệp.
Dạy đánh Tính tẩu: phương pháp chính là truyền ngón, giáo viên làm
mẫu, học sinh quan sát và bắt chước làm theo.
Tư thế chơi Tính tẩu: Trong quá trình truyền dạy, giáo viên chưa để ý
đến việc hướng dẫn tư thế cầm và tư thế chơi Tính tẩu sao cho đúng và đẹp.
Bài tập luyện ngón: Đây là bài tập cơ bản đầu tiên khi học sinh bắt
đầu học Tính tẩu, chủ yếu là bài tập dây buông và bài luyện ngón ngắn.
Trong quá trình luyện ngón, giáo viên chưa chú ý sửa các ngón bấm 2,3,4,5
của tay trái, khiến âm thanh phát ra khi đánh bị bẹt tiếng, rè hoặc không
đúng cao độ.
Cách đệm Tính tẩu khi hát: Trước khi ghép đàn với lời ca giáo viên
thường hướng dẫn học sinh tập nhạc dạo đầu trước.
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VD3: Câu nhạc dạo đầu bài Sắc Xuân (phụ lục 1, tr. 90)

Với câu nhạc dạo có giai điệu như trên, giáo viên thường cho học sinh
chép thành tên hoặc ký hiệu các nốt nhạc theo kiểu chữ viết : Mi Son, La Si
La Son... Các âm viết, Rê hay Rề được qui ước cách nhau một quãng 8.
Sau khi học sinh đã đánh được phần nhạc dạo, giáo viên sẽ cho học sinh
đệm theo hát bằng cách đệm dây buông, dùng ngón trỏ tay phải búng cả 3
dây cùng một lúc vào các phách mạnh của mỗi ô nhip. Đây là cách đệm
đơn giản nhất trong hát then nhưng cách đệm này chỉ phù hợp với một số
bài đơn giản hoặc những đoạn ngắn trong tác phẩm.
Dạy hát: phương pháp chính là phương pháp truyền khẩu, giáo viên
hát mẫu toàn bộ bài hát, sau đó dạy từng câu, những từ có luyến láy được
giáo viên thể hiện một cách mượt mà, tình cảm. Thông thường những từ
luyến láy được giáo viên quy ước như sau:
Hát luyến lên: dùng mũi tên đi lên hoặc dùng hình vòng cung quay
xuống. Hát luyến xuống dùng mũi tên đi xuống hoặc dùng hình vòng cung
quay lên.
Những từ ngân dài: dùng kí hiệu bằng số như 2,3,4 để đếm tương ứng
với số phách cần ngân.
Nội dung bài dạy: nhìn chung giáo viên chưa đưa ra tiêu chí chọn bài
hát để giảng dạy, các bài chủ yếu là Then cổ mang yếu tố tâm linh như:
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Xỉnh Đẳm, Khảm hải, Thấu quang thấu nạn,... Ít có những bài được cải
biên đặt lời mới, nội dung ca ngợi quê hương đất nước, con người, thiên
nhiên,... phù hợp với nhận thức của lứa tuổi thiếu nhi.
1.3.1.3. Thực trạng học sinh năng khiếu tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn
Đặc điểm học sinh năng khiếu
Tác giả Ngô Văn Thành, trong Luận án tiến sĩ Nghệ thuật học [36,
tr.11] “Sự hình thành và phát triển nghệ thuật đàn Violon ở Việt Nam”, đã
chia học sinh năng khiếu theo bốn nhóm sau:
Nhóm thứ nhất: Có năng khiếu tốt, có truyền thống gia đình về âm
nhạc, được tiếp xúc với âm nhạc, sống ở thành thị.
Nhóm thứ hai: Có năng khiếu tốt, không xuất thân từ gia đình âm
nhạc, được tiếp xúc với âm nhạc, sống ở thành thị.
Nhóm thứ ba: Có năng khiếu tốt, không xuất thân từ gia đình âm nhạc,
ít được tiếp xúc với âm nhạc, sống ở địa phương hoặc thành thị.
Nhóm thứ tư: Có năng khiếu khá, không ở trong gia đình có truyền
thống âm nhạc, sống ở địa phương, vùng núi, vùng sâu, vùng xa.
Theo cách chia nhóm như trên, học sinh tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn
thuộc nhóm thứ hai (sống ở thành phố), có nhiều em được tiếp xúc với âm
nhạc từ nhỏ (4-5 tuổi), đây là một điều kiện thuận lợi cho các em yêu thích
âm nhạc nói chung và học hát Then nói riêng.
Khả năng âm nhạc của học sinh tại Cung thiếu nhi lạng Sơn
Phần lớn học sinh theo học tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn đều đã qua
tuyển chọn. Vì vậy, hầu hết các em đều có khả năng nghe nhạc nhạy cảm,
bắt giọng nhanh, giọng hát khỏe và trong sáng, dễ dàng nắm bắt được cao
độ, trường độ, âm hình tiết tấu và đường nét giai điệu, có khả năng thích
ứng với sự thay đổi âm hình tiết tấu, cao độ, trường độ,...
Ngoài những ưu điểm nêu trên, các em học sinh tại Cung thiếu nhi
Lạng Sơn cũng có những mặt hạn chế nhất định về cao độ, trường độ. Do
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đặc điểm chung của học sinh ở lứa tuổi này hay nóng vội, nhanh chán khi
không thực hiện được thành công. Khả năng đọc nhạc của các em còn khó
khăn vì có những lý thuyết âm nhạc các em chưa được học. Ngoài ra, khả
năng của từng em cũng khác nhau, có nhiều em chưa nắm vững hết các âm
hình tiết tấu hay cao độ của nốt nhạc... Tuy nhiên, nhìn chung các em đều
thích âm nhạc, đặc biệt thích hát Then và hăng say học tập.
Tiểu kết
Cùng với các loại hình dân ca khác, hát Then là loại hình nghệ thuật
dân gian đặc sắc trong kho tàng dân ca Việt Nam, được Đảng và Nhà Nước
quan tâm, nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát triển những giá trị văn hóa truyền
thống của dân tộc.
Việc Cung thiếu nhi Lạng Sơn đưa hát Then vào truyền dạy cho thiếu
nhi là điều cần thiết, bởi qua đó không chỉ giáo dục những giá trị văn hóa
truyền thống của quê hương cho các em mà còn bảo tồn, giữ gìn và phát
huy loại hình nghệ thuật này.
Qua khảo sát kết quả việc truyền dạy hát Then tại Cung thiếu nhi Lạng
Sơn, chúng tôi nhận thấy các em đã biết hát và đánh Tính tẩu một cách
thành thạo. Tuy nhiên, việc truyền dạy hát Then vẫn tồn tại những hạn chế
trên nhiều phương diện như: chưa lựa chọn những bài hát có nội dung, tầm
cữ giọng thực sự phù hợp với học sinh, phương pháp giảng dạy còn hạn chế,
cơ sở vật chất chưa đáp ứng đủ,... Đó cũng là những lý do mà chúng tôi đưa
ra các biện pháp truyền dạy hát Then trong Chương hai.
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Chương 2
CÁC BIỆN PHÁP TRUYỀN DẠY HÁT THEN
2.1. Tiêu chí giáo viên
2.1.1. Năng lực hát Then
Trong truyền dạy hát Then, giáo viên là người trực tiếp truyền dạy
những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo cho học sinh. Vì vây, giáo viên phải là
người hiểu biết về hát Then, có kỹ năng hát Then, biết nói và am hiểu tiếng
dân tộc, không nói ngọng, có như vậy, trong quá trình truyền dạy học sinh
mới có thể hiểu rõ lời, hát đúng lời, không bị ngọng...
Giáo viên cần có kiến thức về hát Then, biết hát nhiều làn điệu Then
một cách chuẩn xác về cao độ, trường độ, tiết tấu. Để truyền dạy một bài
hát Then mới, giáo viên phải thuộc lời và giai điệu bài Then đó, những từ
dân tộc khó phát âm trong bài chú ý phát âm cho đúng, chính xác, điệu
Then của địa phương nào phát âm theo địa phương đó. Ví dụ: từ "người"
(chỉ con người) trong tiếng Kinh được phát âm bằng tiếng Tày ở Bắc Sơn
(Lạng Sơn) là "Gần", còn tiếng Tày ở Văn Quan (Lạng Sơn) phát âm là
"Cần". Vì vậy, giáo viên phải chú ý cách phát âm để không bị lẫn giữa cách
phát âm của từng địa phương với nhau.
Giáo viên cần có kỹ thuật về hơi thở khi hát Then, các bài hát Then
phần lớn đều có giai điệu mượt mà, uyển chuyển, đôi khi lại mang tính chất
kể lể, ngâm ngợi. Đối với những dạng bài này, nên lấy hơi dài, sâu, hát liền
tiếng. Những bài Then nhanh, dồn dập như thúc giục, lại lấy hơi nhanh, nhẹ,
đủ sâu.
Đối với hát Then, không yêu cầu người hát mở khẩu hình quá to như
hát ca khúc nhạc mới trong thanh nhạc, chỉ cần mở khẩu hình vừa đủ, âm
thanh phát ra rõ lời, tròn tiếng... Vì vậy, giáo viên khi dạy hát phải hát rõ lời,
âm thanh khi phát ra không nhỏ hoặc quá to, không bị bẹt tiếng...
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2.1.2. Kỹ năng sử dụng Tính tẩu
Tính tẩu đóng vai trò quan trọng trong hát Then bởi không có Tính tẩu
sẽ không được gọi là hát Then hay diễn xướng Then. Vì vậy, giáo viên cần
có kĩ năng sử dụng Tính tẩu thành thạo, xử lý những kĩ năng vuốt, vê,
búng... một cách điêu luyện, thành thục.
Yêu cầu đầu tiên đối với giáo viên khi dạy Tính tẩu, đó là biết lên dây
đàn cho phù hợp với từng loại bài. Trong hát Then chỉ có hai làn điệu
phổ biến là: Điệu Tàng bốc lên dây theo quãng 4 đúng và điệu Tàng nặm
lên dây theo quãng 5 đúng, khi chuyển dây đàn từ quãng 4 đúng sang
quãng 5 đúng hoặc ngược lại, phải chỉnh dây hậu, nghĩa là thay đổi độ
cao của dây thấp (nốt Đô thành nốt Rê và ngược lại), để nguyên cao độ
của dây tiền.
Tư thế và cách cầm tính tẩu: Giáo viên cần nắm rõ cách cầm Tính tẩu
sao cho phù hợp với từng tư thế khi biểu diễn. Trong biểu diễn hát Then
thường có các tư thế như: đứng, ngồi trên ghế hoặc ngồi chiếu.
Tư thế đứng: Khi biểu diễn với tư thế đứng, thân hình thẳng đứng, hai
chân rộng bằng vai, mặt tươi cười hướng về phía trước, bầu đàn áp vào
người, đặt cạnh hông.
Tư thế ngồi trên ghế: với tư thế biểu diễn này, khi ngồi hai chân khép,
thẳng lưng, mặt tươi hướng về phía trước, bầu đàn đặt trên đùi phải, chếch
với cơ thể khoảng 45 độ.
Tư thế ngồi chiếu: Khi biểu diễn, hai chân xếp chéo vào nhau, thẳng
lưng, mặt hướng về phía trước, bầu đàn đặt trên đùi phải
Trong tất cả những tư thế trên, khi cầm cần đàn để chếch với người 45
độ, ngón cái tay trái đỡ cần đàn, các ngón 2,3,4,5 dùng để bấm. Tay phải
cầm ở chỗ tiếp giáp giữa bầu đàn và cần đàn, ngón cái để phía trên, các
ngón 3,4,5 đỡ phía dưới, ngón 2 dùng để búng hoặc gẩy.
Xác định vị trí nốt nhạc trên Tính tẩu: Hướng dẫn học sinh cách xác
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định vị trí của bảy nốt nhạc trên dây đàn: ĐÔ - Rê - Mi - Pha - Son - La - Si.
Lưu ý hướng dẫn cách xác định vị trí nốt nhạc trên dây hậu khi lên dây
quãng 4 sang quãng 5 hoặc ngược lại cho học sinh
Nhạc dạo: Đặc điểm chung của những bài hát Then đều có phần nhạc
dạo, gồm dạo đầu và dạo giữa, ít có bài chỉ có dạo đầu hoặc chỉ có dạo giữa.
Phần dạo đầu trước khi vào lời hát chính, có tác dụng giúp người hát bắt
đúng giọng của bài hát đó. Giáo viên cần đánh thành thục phần nhạc dạo,
chú ý những kĩ thuật vuốt, láy, những câu luyến sao cho thành thục và
chuẩn xác.
Cách đệm tính tẩu: Giáo viên biết đệm thành thục những cách đệm
Tính tẩu như: Đệm dây buông, đệm tỉa nốt theo giai điệu, đệm hợp âm ở
phách mạnh,...
Với cách đệm dây buông: đây là cách đệm đơn giản nhất trong hát
Then, thường dạy cho những học sinh mới bắt đầu học Tính tẩu, chỉ phù
hợp với những câu nhạc ngắn trong bài, dễ gây nhàm chán bởi cách đệm
đều đều.
Cách đệm như sau: Dùng ngón trỏ của tay phải, búng đều cả ba dây
cùng một lúc (búng ra ngoài), vào các phách mạnh trong bài nhằm giữ
nhịp khi hát, còn phách nhẹ hơn búng trở vào, lúc này ngón trỏ chỉ búng
vào dây tiền chứ không búng đồng thời cả ba dây như khi búng ra. Có âm
hình như sau:

Cách đệm tỉa nốt theo giai điệu: là cách đệm thông dụng nhất trong
hát Then. Cách đệm như sau: Dùng ngón trỏ của tay phải đánh theo giai
điệu của câu hát, những câu hát có giai điệu luyến quãng xa có thể lược bớt
nốt. Với cách đệm này, Tính tẩu giữ vai trò điểm nốt theo giai điệu kết hợp
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với đệm theo phách trong bài.

Đệm hợp âm ở phách mạnh: Trong cách đệm này, hợp âm được đặt ở
đầu mỗi ô nhịp. Tay trái bấm các nốt trong hợp âm, tay phải bấm tỉa theo
giai điệu lời ca.

Cách đệm kết hợp giữa những cách trên: Nên sử dụng kết hợp tất cả
những cách đệm trên trong một bài Then, thay vì chỉ sử dụng một cách đệm
đều đều cho cả bài khiến người nghe cảm thấy nhàm chán. Việc kết hợp
những cách đệm này đòi hỏi người đệm Tính tẩu phải biết linh hoạt khi sử
dụng từng cách đệm cho phù hợp với từng đoạn nhạc, ý nhạc trong bài hát.
Ví dụ minh hoạ cách đệm này như sau:

2.1.3. Năng lực ký âm, dàn dựng hát Then
Truyền dạy hát Then chủ yếu được nghệ nhân, giáo viên truyền dạy
bằng phương pháp truyền khẩu, không có bản phổ (bản nhạc). Bởi vậy, đòi
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hỏi người giáo viên cần có năng lực ký âm, ký âm lại những bài hát Then
cổ, những làn điệu Then để làm tư liệu phục vụ cho việc truyền dạy hoặc
lưu giữ thành nguồn tài liệu cho bản thân, hoặc lưu giữ ở cơ sở làm việc
hay tỉnh nhà...
Trước đây, khi truyền dạy hát Then, giáo viên truyền dạy thường chú
trọng đến cách dạy hát và đệm Tính tẩu, bỏ qua việc dàn dựng cho các bài
hát then để biểu diễn. Do vậy, khi biểu diễn hát Then trên sân khấu, thường
là hát tốp ca đồng đều, ít có phân bè, tạo cảm giác nhàm chán, một màu cho
người nghe, xem biểu diễn. Tiêu chí cần và đủ của giáo viên truyền dạy hát
Then, đó là có thể dàn dựng những tiết mục hát Then đơn giản cho học sinh
biểu diễn. Vì ở lứa tuổi thiếu nhi, khi dàn dựng chỉ nên dàn dựng ở mức độ
vừa sức với lứa tuổi của các em.
2.2. Tiêu chí học sinh
2.2.1. Sức khỏe và hình thể
Học sinh lứa tuổi thiếu nhi nhìn chung cơ thể đang trong thời kỳ phát
triển mạnh, Chiều cao mỗi năm tăng thêm 4cm, trọng lượng cơ thể mỗi
năm tăng 2kg. Các cơ quan khác phát triển đang trong quá trình hoàn thiện.
Vì vậy, các em cần có sức khỏe tốt đảm bảo việc học tập không bị gián
đoạn, giúp học sinh không bị quên bài,...
Sự đồng đều về mặt lứa tuổi, hình thể cũng là tiêu chí cần quan tâm.
Bởi khi các em đồng đều về lứa tuổi, mặt nhận thức sẽ tương đồng nhau
hơn so với một lớp học có nhiều đối tượng ở nhiều lứa tuổi khác nhau, giúp
giáo viên lựa chọn được phương pháp truyền dạy hiệu quả nhất. Khi biểu
diễn trên sân khấu, một tốp nữ (hoặc tốp nam) đồng đều về hình thể, sẽ
khiến cho khán giả có ấn tượng tốt ngay, do dàn diễn viên đồng đều về
chiều cao, cân nặng,...
2.2.2. Giọng hát
Lứa tuổi thiếu nhi 6 đến 15 tuổi, trong đó, ở độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi
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bộ máy hô hấp, phát thanh phát triển còn chậm. Dây thanh đới còn non nớt,
mảnh và nhỏ, chỉ rung ở gờ bên ngoài. Tầm cữ giọng hẹp, nằm trong
khoảng quãng 6, quãng 7, tối đa là quãng 8. Âm sắc giọng hát của trẻ chưa
có sự phân biệt giới tính.
Độ tuổi từ 11 đến 15, là độ tuổi của nhóm học sinh Trung học cơ sở,
giọng hát dần ổn định, chính xác, rộng mở cả về âm vực lẫn âm lượng. Tầm
cữ giọng của các em đã phát triển hơn so với tiểu học, nhưng không vượt
quá âm khu chuyển giọng. Các em có thể hát dễ dàng trong quãng 9 từ Si
đến Đô 2, âm vực giọng tuy không rộng nhưng âm vang, trong trẻo. Âm
sắc giọng của các em trai và các em gái ở đầu cấp còn thống nhất, nhưng
đến cuối cấp có sự phân biệt rõ rệt.
Với đặc điểm tầm cữ giọng như trên học sinh tại cung thiếu nhi Lạng
Sơn có đủ khả năng học hát Then trong chương trình truyền dạy.
2.2.3. Khả năng âm nhạc
Trong cuốn Phương pháp dạy học âm nhạc của tác giả Nguyễn Hải
Phượng, có nhận định về đặc điểm, khả năng âm nhạc của học sinh tiểu học,
là: "Tai nghe và trí nhớ âm nhạc của trẻ nhạy cảm, giọng hát và hơi thở
mang tính tự nhiên".[35, tr.29]
Học sinh tiểu học có khả năng tiếp thu một cách nghiêm túc
những kiến thức, kĩ năng âm nhạc cơ sở, những cảm xúc về cái đẹp
trong nghệ thuật.
Lứa tuổi Trung học cơ sở được tác giả Nguyễn Hải Phượng nhận định
về khả năng âm nhạc như sau: "Tính chất cảm thụ âm nhạc ở lứa tuổi này
mang màu sắc độc lập, có lựa chọn và phức tạp. Các cơ quan phát âm phát
triển và dần hoàn thiện."[35, tr.33]
Học sinh Trung học cơ sở có khả năng nghe rất tốt. Các em nhạy cảm,
nhận biết nhanh, dễ dàng nắm được cao độ, trường độ, âm hình tiết tấu,
đường nét giai điệu và có khả năng phát triển năng khiếu nếu được tiếp xúc
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âm nhạc thường xuyên một cách có định hướng, có phương pháp. Nhìn
chung các em rất yêu thích hoạt động âm nhạc. Tuy nhiên, lứa tuổi này
cũng rất hiếu động, nóng vội, muốn mau chóng đạt được kết quả, thiếu sự
tập trung chú ý... Các em học sinh tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn nằm trong
nhóm độ tuổi trên, đáp ứng được tiêu chí và có khả năng học hát Then Tính tẩu theo chương trình.
2.3. Tiêu chí lựa chọn bài
2.3.1. Nội dung
Nội dung trong hát Then cổ chủ yếu là những bài hát dùng trong nghi
lễ, có nội dung cầu cúng như: giải hạn, cầu tự, cầu mùa, cầu an,... chưa phù
hợp với nhận thức của lứa tuổi thiếu nhi. Vì vậy, trong khuôn khổ của luận
văn chúng tôi lựa chọn những bài hát Then đã được cải biên, đặt lời mới
trong chương trình truyền dạy tại Cung Thiếu nhi Lạng Sơn.
Học sinh theo học tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn đa số đang học ở bậc
tiểu học và Trung học cơ sở, trình độ văn hóa và vốn hiểu biết còn hạn chế,
khả năng ghi nhớ không bền vững. Do đó, chúng tôi chọn lựa những bài hát
có nội dung dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi và nhận thức của các em học sinh,
chủ yếu là những bài hát Then mới (đặt lời mới), những bài quen thuộc
được nhiều người yêu thích, có nội dung gần gũi với học sinh như: ca ngợi
quê hương, con người, cảnh sắc thiên nhiên,...
2.3.2. Nghệ thuật
2.3.2.1. Âm vực
Trong giáo trình Phân tích tác phẩm âm nhạc (2013) của tác giả Phạm
Lê Hòa có ghi: "Âm vực là khoảng cách từ âm thấp nhất đến âm cao nhất
có thể biểu diễn được của một bài hát, một bản nhạc, một nhạc cụ/ giọng
người/ một tập hợp các nhạc cụ (dàn nhạc)." (14, tr.28)
Âm vực lứa tuổi thiếu nhi không rộng, từ quãng 6 đến quãng 9. Vì vậy,
khi lựa chọn bài hát Then để truyền dạy, giáo viên cần lựa chọn bài hát
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trong âm vực giọng của học sinh, không chọn những bài có âm vực quá cao
so với học sinh.
2.3.2.2. Lời ca
Lời ca trong Then thường mang tính ẩn dụ, được ví von thông qua
những hình tượng như: đất, trời, cỏ cây, hoa lá, muông thú... Khi đi sâu
phân tích một số bài bản, làn điệu cụ thể trong Then, chúng tôi thấy lời ca
trong Then cổ chủ yếu được viết bằng tiếng dân tộc Tày, Nùng như:
Noọng ơi oóc thồng noọng thổm chúp liền slai
Pây nà noọng béc bjải liền pjạ.
Tạm dịch:
Em ơi em ra đồng đội nón liền quai
Đi ruộng em gánh sọt cùng dao. [12, tr. 107]
Lời ca trong hát Then được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ
khác nên thường có nhiều dị bản để phù hợp với đặc điểm, phong tục của
từng địa phương. Những bài hát có ca từ dễ hiểu, dễ đọc, thường được lấy từ
các thể thơ dân tộc mang nhiều chất văn học và được trau chuốt qua thời gian
Bên cạnh những bài hát cổ, nguyên gốc, phần lớn các bài hát Then đã
được cải biên, đặt lời mới, được đông đảo công chúng yêu thích, cũng là
một tiêu chí cần được quan tâm hàng đầu, bởi đó đều là những bài hát Then
có lời ca, nội dung dễ hiểu, dễ thuộc, phù hợp với sự nhận thức và hiểu biết
của các em học sinh.
Ngoài ra, lời ca của những bài hát Then cần ít hình ảnh mang tính ẩn
dụ, để học sinh dễ tưởng tượng và dễ hiểu hơn.
2.3.2.3. Cấu trúc
Thông thường một bài hát Then có cấu trúc như sau: Nhạc dạo đầu,
lời ca, dạo giữa, lời ca, dạo kết.
Nhạc dạo đầu: Dạo đầu của mỗi bài Then có độ dài, ngắn khác nhau
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phụ thuộc vào bài Then đó. Dạo đầu có tác dụng giúp người hát bắt đúng
giọng, cao độ khi hát vào phần lời ca của bài hát. Sau khi đánh hết dạo đầu
sẽ hát vào lời ca của bài, khi hát hết một ý nhạc hoặc một khổ nhạc, tiếp tục
đánh dạo giữa.
Dạo giữa: Có tác dụng bắc cầu nối giữa những câu hát hoặc kết thúc
đoạn hát, chuẩn bị cho phần hát tiếp theo hoặc ngưng nghỉ. Sau đó hát tiếp
phần lời ca của bài Then.
Dạo kết: kết thúc bài hát Then thường sẽ có một đoạn dạo kết. Tuy
nhiên, không phải bài hát Then nào cũng bắt buộc có phần dạo kết. Như
bài Then mới "Sắc xuân", đặt lời mới của nhạc sĩ Hoàng Huy Ấm (phụ lục
1, tr ), có cấu trúc như sau: Dạo đầu, lời ca, dạo giữa, lời ca, dạo giữa, lời
ca, dạo giữa, lời ca, dạo giữa, lời ca về kết, không có dạo kết.
2.3.3. Giáo trình
Hiện nay chưa có một bộ giáo trình thống nhất nào về truyền dạy cũng
như giảng dạy hát Then, tại những Trường chuyên nghiệp có đào tạo về hát
Then như: Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Lạng Sơn, Cao Đẳng
Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc, Đại học Văn Hóa... Hoặc những cơ sở tổ
chức truyền dạy hát Then như: Cung Thiếu nhi, Trung tâm văn hóa, trường
phổ thông, các Câu lạc bộ... lại tự biên soạn một giáo trình riêng nhằm phù
hợp với từng đối tượng, từng lứa tuổi và sự nhận thức của người học.
Chính vì vậy dẫn đến chưa có sự thống nhất về giáo trình. Cho nên, yêu cầu
cấp thiết đặt ra hiện nay đó là phải nhanh chóng hoàn thiện bộ giáo trình
chung về dạy hát Then (ở cấp tỉnh hoặc khu vực). Điều cốt lõi và quan
trọng là tài liệu được biên soạn phải dựa trên cơ sở khoa học về âm nhạc và
tính truyền thống về nhạc cụ của loại hình nghệ thuật này.
Nhìn chung, giáo trình ở những cơ sở truyền dạy hát Then trong tỉnh
Lạng Sơn hầu hết khi truyền dạy đều có những bài giảng như sau:

44
Phần lý thuyết: giới thiệu chung về hát Then (nguồn gốc xuất xứ của
hát Then, phân loại Then...), nhạc cụ trong Then (Tính tẩu, chùm xóc nhạc,
cấu tạo...).
Phần thực hành: Cách cầm và các tư thế khi chơi Tính tẩu, vị trí nốt
nhạc trên Tính tẩu, cách lên dây, các kỹ thuật trong Tính tẩu... Thực hành
đánh một số bài Then như: Lạng Sơn quê noọng, Sắc xuân, Mùa hoa lê,
Câu Then hội xuân, Cằm slắng vằn xuân...
Giáo trình truyền dạy hát then tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn cũng sử
dụng như trên, chỉ thay thế một số bài Then để phù hợp với lứa tuổi học
sinh.
2.3.4. Một số bài hát dự kiến đưa vào chương trình truyền dạy
Chúng tôi lựa chọn những bài Then mới, trong chương trình truyền
dạy, gồm những bài đã được đặt lời mới bằng tiếng Kinh, để học sinh dễ
hiểu nội dung và lời ca của bài hát. Là những bài:
+ Lạng Sơn quê noọng
+ Mùa hoa lê (Then Tràng Định - Lạng Sơn)
+ Xứ Lạng kiên trung
+ Sắc xuân
+ Điệu then tò mạy
+ Ai thăm Xứ Lạng (Then miền Tây và miền Đông - Cao Bằng)
2.4. Một số phương pháp truyền dạy
2.4.1. Phương pháp làm mẫu, truyền dạy
Đây là phương pháp chủ yếu mà các nghệ nhân, nghệ sĩ, giáo viên
thường sử dụng trong truyền dạy hát Then. Với cách dạy và học này, học
sinh tiếp cận với âm nhạc bằng tai nghe chứ không phải bằng mắt. Học sinh
được nghe và học các âm thanh bằng giọng thật của các nghệ nhân, nghệ sĩ.
Bởi vậy, ngay từ lúc bắt đầu học, học sinh đã làm quen được với tính chất

45
của bài học, khi mà tính chất đó không thể hiện được trên bản kí âm có thể
đọc được bằng mắt. Với phương pháp này, người học không cần thuộc bản
nhạc, nốt nhạc mà được người dạy tập cho từng câu, hướng dẫn cách hát,
thể hiện được tính chất của bài. Vì vậy, người học dễ dàng hơn trong việc
thẩm thấu tính chất của bài trong cả quá trình học và sẽ "ngấm" nhanh hơn
và nhớ lâu hơn.
Do cách dạy học theo kiểu truyền khẩu nên người dạy chủ yếu dạy
bằng kinh nghiệm của bản thân, không có bản nhạc (bản phổ) của bài hát,
mà truyền dạy theo kiểu ghi tên nốt nhạc và sử dụng bằng ký hiệu để gẩy ra
hoặc gẩy vào khi truyền dạy Tính tẩu.
Phương pháp này đòi hỏi người học dựa hoàn toàn vào tai nghe và trí
nhớ của bản thân, buộc người học phải thuộc lòng và nắm được tính chất
của bài hát. Mặc dù quá trình này diễn ra chậm, nhưng nhờ vậy mà người
học nắm được bài rất chắc, thể hiện tốt tính chất của bài học, có thể ứng
dụng tốt các bài hát trong môi trường diễn xướng của mình và xử lý, ứng
tác nhanh nhạy hơn.
Trong truyền dạy hát Then, người truyền dạy khi dạy thường ngồi,
mặt hướng về phía người học, còn người học ngồi quây quần, gần gũi, có
khi người dạy lẫn người học cùng đứng. Cách thức truyền dạy theo phương
pháp này được thể hiện cụ thể qua ví dụ sau:
VD 4: Truyền dạy bài hát Then "Ai thăm Xứ Lạng", đặt lời: Kim
Bông, ký âm: Duy Quang (phụ lục 1, tr. 96)
Dạy hát: giáo viên đàn và hát mẫu toàn bộ bài hát, hướng dẫn học sinh
đọc lời ca, chú ý giải thích những từ khó hiểu trong bài như: bác mẹ, hoa
rừng hồi... Sau đó hướng dẫn tập hát, giáo viên dạy hát từng câu theo lối
móc xích cho đến hết bài.
Dạy đánh Tính tẩu
Tư thế và cách cầm Tính tẩu: Bầu đàn áp vào người, cần đàn để chếch
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với người một góc 45 độ, ngón 1 (ngón cái) tay trái đỡ cần đàn, các ngón
2,3,4,5 dùng để bấm. Tay phải cầm ở chỗ tiếp giáp giữa bầu đàn và cần đàn,
ngón cái để phía trên, các ngón 3,4,5, đỡ phía dưới, ngón 2 dùng để gẩy
hoặc búng.
Tập nhạc dạo: Hướng dẫn học sinh tập nhạc dạo đầu, dạo giữa, nhạc
kết. Giáo viên đánh mẫu, học sinh quan sát thực hiện theo. Tập kỹ những
nốt luyến, chùm ba,...
Đệm Tính tẩu cho hát: Sau khi học sinh đã tập thành thục nhạc dạo,
tiến hành đệm Tính tẩu cho hát. Giáo viên thực hiện mẫu vừa hát vừa đệm
Tính tẩu một lần, sau đó cho học sinh ghép từng câu, từng đoạn theo lối
móc xích đến hết bài. Trong bài "Ai thăm Xứ Lạng" sử dụng cách đệm tỉa
theo giai điệu và đệm hợp âm ở phách mạnh.
Ở phương pháp này, quá trình truyền thụ diễn ra chậm, mất nhiều
thời gian và gặp khó khăn khi truyền dạy những bài có khuôn khổ lớn.
Người học phải lắng nghe từng câu một, đôi khi với 1 câu nhạc nhưng thầy
dạy lại hát mỗi lần khác đi một chút, khiến người học có cảm giác không
nhất quán, khó nắm bắt, thụ động, học đến đâu biết đến đó. Mỗi người dạy
lại tự sáng tạo, biến tấu theo cách riêng của mình nên khó định ra được
chuẩn mực chung, dẫn đến một bài hát mà có nhiều dị bản khác nhau. Tuy
vậy đây là phương pháp truyền dạy truyền thống, được sử dụng phổ biến
nhất trong dạy hát Then.
2.4.2. Phương pháp phân tích, thuyết trình
Nếu như trước đây các nghệ nhân, nghệ sĩ hay giáo viên âm nhạc
truyền dạy hát Then theo phương pháp làm mẫu truyền khẩu, trong quá
trình đó ít có phân tích, thuyết trình về bài hát, làn điệu trước khi dạy, hiện
nay khi truyền dạy hát Then - Tính tẩu, người ta thường kết hợp với
phương pháp phân tích, thuyết trình, giúp người học dễ hiểu các làn điệu.
Khi truyền dạy một bài hát mới, một kĩ năng đánh Tính tẩu mới, giáo viên
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sẽ phân tích, thuyết trình về tính chất của bài hát, làn điệu vui hay buồn, hát
nhanh hay chậm rãi, cách ngắt nhịp, ngắt hơi,... giúp người học hiểu rõ hơn,
từ đó học hát sẽ dễ dàng hơn, nắm bắt được nhanh hơn.
VD 5: Truyền dạy bài Then "Lạng Sơn quê noọng", đặt lời: Hoàng
Trung Thu, ký âm: Duy Quang (phụ lục 1, tr.75)
Dạy hát: Giáo viên thuyết trình cho học sinh biết bài hát do tác giả
Hoàng Trung Thu đặt lời, ký âm Duy Quang, bài hát có nội dung ca ngợi
con người và cảnh đẹp của Lạng Sơn, được viết theo điệu Pây tàng (đi
đường), mang tính chất vui tươi, hát với tốc độ vừa phải, duyên dáng; phân
tích rõ những chỗ lấy hơi, ngắt, nghỉ..., giải thích rõ tại sao lại lấy hơi chỗ
đó, là vì câu hát vừa hết một câu ngân dài hoặc có nhiều luyến láy; phân
tích nghĩa của những từ khó trong bài như: Rùng chỏi, xâm xâm, pền đao...
Dạy đệm Tính tẩu: Phân tích, thuyết trình cho học sinh cách xác định
vị trí nốt nhạc trên Tính tẩu (dây hậu, dây giữa, dây tiền), cách sử dụng kĩ
năng vuốt, vê ngón, kĩ thuật luyến... Ví dụ khi phân tích kỹ năng vuốt ô
nhịp 11, 16: Sử dụng ngón tay cái của tay trái, giữ thăng bằng cho Tính tẩu
không bị nghiêng đổ, khi vuốt cổ tay lắc nhẹ nhàng nốt cần vuốt (từ nốt si
hoa mỹ xuống nốt La, nốt La hoa mỹ lên nốt Đô). Hoặc phân tích kĩ năng láy
nốt chùm 3 có trong bài như ô nhịp 3,4,6,8...,dùng ngón trỏ bấm giữ nốt
chính (nốt La) đồng thời sử dụng ngón tay (đeo) nhẫn miết nhanh vào cạnh
dây đàn cách nốt chính một quãng 2 (nốt si) nốt láy, khi miết phải miết thật
nhanh để làm mờ nốt láy đó.
Đệm Tính tẩu kết hợp với lời ca: Sau khi học sinh đã tập được phần hát
và đệm Tính tẩu, phân tích, thuyết trình cho học sinh hiểu bài hát Then sử
dụng cách đệm dây buông từ câu "Pây tàu... Cọm cáng ơi", sử dụng cách
đệm tỉa theo giai điệu cho dến hết bài từ câu "Mác hồi... Pi cón ơi".
Phương pháp này giúp người học nắm bắt được chính xác nội dung,
tính chất, làn điệu, nhịp độ của bài học một cách nhanh chóng, chuẩn xác.
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Giúp giáo viên truyền đạt những nội dung lý thuyết tương đối khó, phức
tạp một cách đơn giản và dễ hiểu nhất cho học sinh. Tuy nhiên, nếu giáo
viên truyết trình, phân tích quá nhiều trong bài giảng, có thể khiến học sinh
bị thụ động, chỉ sử dụng chủ yếu thính giác cùng với tư duy tái hiện, do đó
làm cho học sinh chóng chán, mệt mỏi, thiếu tính tích cực trong việc phát
triển ngôn ngữ nói, giáo viên không đánh giá được trình độ nhận thức cũng
như kiểm tra đầy đủ sự lĩnh hội tri thức của từng học sinh.
2.4.3. Phương pháp sử dụng trực quan
Sử dụng trực quan như: xem và nghe băng đĩa nhạc của ca sĩ, nghệ
nhân biểu diễn, xem tranh, ảnh minh họa... Việc truyền dạy hát Then sẽ
khiến người học hứng thú hơn. Ngoài ra, việc sử dụng những bản kí âm
(bản phổ) sẽ giúp cho bài học trở nên dễ dàng và nhanh hơn. Giáo viên có
thể ghi âm những bài hát Then lại cả phần lời ca và phần đệm đàn, sau đó
kí âm thành bản nhạc hoàn chỉnh, hoặc sử dụng bản nhạc đã được kí âm
của người đi trước để hướng dẫn học sinh tự đọc nhạc, tập đàn, ghép lời ca
và kết hợp vừa đàn vừa hát.
Áp dụng phương pháp trực quan vào truyền dạy bài hát Then "Lạng
Sơn quê noọng" trong VD 5 như sau:
Dạy hát: Trước khi dạy học hát, để giới thiệu về bài hát, nội dung của
bài hát sắp học, giáo viên có thể đưa ra một số bức ảnh về danh lam, thắng
cảnh nổi tiếng có trong bài hát như: Ảnh núi Tô Thị, Chùa Tam Thanh, Nhị
Thanh, sông Kỳ Cùng... Nhằm tạo sự hứng thú, tò mò cho học sinh, sau đó
đưa ra một số câu hỏi để dẵn dắt vào bài mới.
Hát mẫu: Giáo viên cho học sinh nghe ca sĩ, nghệ nhân hát qua băng
đĩa nhạc hoặc xem video, giáo viên không hát mẫu, giúp học sinh cảm nhận
được sắc thái, giai điệu bài hát Then.
Dạy đệm Tính tẩu: Giáo viên có thể cho học sinh nghe mẫu toàn bài
bằng video hoặc băng đĩa, hay sử dụng bản nhạc, bài hát đã được ký âm lại,
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giúp cho bài học có thể được tiếp thu dễ dàng và nhanh hơn. Giáo viên
cũng có thể tự ghi âm bài hát Then lại cả phần lời ca và phần đệm đàn, sau
đó kí âm thành bản nhạc hoàn chỉnh, hướng dẫn học sinh tự đọc nhạc, tập
đàn, ghép lời ca và kết hợp vừa đàn vừa hát.
Sử dụng phương pháp này đòi hỏi nhiều thời gian, giáo viên cần tính
toán kĩ để phù hợp với thời lượng đã quy định. Nếu sử dụng đồ dùng trực
quan, có thể sẽ làm phân tán sự chú ý của học sinh, khiến học sinh không
lĩnh hội được những nội dung chính của bài học. Khi sử dụng đồ dùng trực
quan, đặc biệt khi xem tranh ảnh, video của ca sĩ, nếu giáo viên không định
hướng cho học sinh quan sát, sẽ dễ dẫn đến tình trạng học sinh sa đà vào
những chi tiết nhỏ lẻ, không quan trọng. Vì vậy, giáo viên phải căn cứ vào
nội dung yêu cầu giáo dục của bài học để lựa chọn đồ dùng trực quan tương
ứng thích hợp, xây dựng một hệ thống đồ dùng trực quan phong phú, phù
hợp với từng bài học; có phương pháp thích hợp đối với việc sử dụng mỗi
loại đồ dùng trực quan, đảm bảo được sự quan sát đầy đủ của học sinh và
phát huy tính tích cực của học sinh khi sử dụng đồ dùng trực quan.
2.4.4. Phương pháp dàn dựng hát Then
Trước đây, khi biểu diễn các tiết mục Then, chủ yếu là Then đã được
đặt lời mới bằng tiếng Kinh, giáo viên truyền dạy chưa chú trọng đến dàn
dựng, khi biểu diễn thường là tốp ca, cùng hát một bè đồng đều, ít có chia
bè, khiến cho người xem, người nghe cảm thấy nhàm chán. Hiện nay, giáo
viên đã chú trọng hơn trong việc dàn dựng hát then môt cách có bài bản, từ
âm nhạc, lời ca cho đến trang phục khi biểu diễn. Tại Cung thiếu nhi Lạng
Sơn cùng với công tác truyền dạy, giáo viên cũng chú ý dàn dựng cho học
sinh những tiết mục hát Then mà học sinh đã học hát và đệm Tính tẩu
thành thạo, biểu diễn trên sân khấu như tiết mục dưới đây:
2.4.4.1. Tiết mục hát Then "Mùa Hoa Lê".
Nguồn sưu tầm: Phòng nghiệp vụ và bồi dưỡng năng khiếu Cung thiếu
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nhi Lạng Sơn. Đặt lời: Nguyễn Cúc, ký âm; Duy Quang, (phụ lục 1, tr. 81)
Nội dung: Ca ngợi cảnh đẹp khi mùa xuân về, ca ngợi tình yêu đôi lứa
thủy chung son sắt.
Tính chất âm nhạc: Bài Then được viết ở giọng C-dur, trình bày ở
quãng không quá cao, tiết tấu chậm, giai điệu dung dị và mượt mà đằm
thắm, như lời tự sự của nàng thiếu nữ về tình yêu khi mùa xuân về.
Hình thức biểu diễn: Tốp ca nữ, ngồi ghế đàn và hát, người xóc nhạc
đứng.
Số lượng diễn viên: 10 người
Trang phục: Quần áo Tày nữ truyền thống 10 bộ
Đạo cụ: 2 xóc nhạc, 8 Tính tẩu, 8 ghế bọc nhung.
Sân khấu: Trang trí phông nền bằng bức tranh vườn hoa lê, sử dụng
micro cài cho Tính tẩu và diễn viên.
2.4.4.2. Dàn dựng chi tiết
Phần hát: Kết hợp cách hát đồng đều và hát bè, cụ thể như sau:
Lần đầu: xóc nhạc 2 nhịp để bắt nhịp cho hát, bốn câu hát đầu tiên
"Dặng ngòi chằm...Ơ hời" cả tốp hát đồng đều, chú ý biểu hiện cảm xúc
trên khuôn mặt.
Hát bè ở câu tiếp theo "Tỏn rặp xuân...đây". Đây là câu hát thể hiện sự
vui mừng đón mùa xuân mới đến.
Câu hát tiếp hát đồng đều "Mọi dân tộc...ơ hơi", thể hiện sự đoàn kết
của các dân tộc anh em.
Hát bè ở 2 câu tiếp theo "Xây xã hội...hơi"
Từ câu "Noọng xo chay...yên ún ơ hời" tất cả diễn viên hát đồng đều
với sắc thái biểu cảm thể hiện sự tin tưởng vào tương lai no ấm.
Lần hai: Hát phần lời tiếng Việt. Bốn câu đầu sử dụng hát đồng đều
"Bản làng em...tay nàng".
Câu tiếp hát bè "Hội mùa....ca"
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Hát đồng đều câu tiếp theo "Hương nếp...xa"
Từ câu "Ước mong sao...trong lành" hát bè cho đến hết bài, giai điệu
tình cảm, tha thiết , khi hát diễn viên chú ý giữ bè và hát rõ lời, liền tiếng.
Phần đệm Tính tẩu: với bài Then này lên dây theo quãng 4 đúng, sử
dụng cách đệm tỉa theo giai điệu và đệm dây buông.
Đệm dây buông sử dụng âm hình chính như sau:

Mở đầu xóc nhạc xóc trước 2 nhịp theo âm hình nốt trắng, xóc nhạc
xóc giữ nhịp đều đều cho đến kết thúc bài Then.

Với hai câu hát đầu tiên "Dặng ngòi...ơ hời" sử dụng âm hình đệm dây
buông, búng ngón tay đều đặn tạo ra âm thanh đệm dày dặn cho bài Then.
Hai câu tiếp theo có đoạn nhạc dạo để nối từ hai câu đầu. Câu nhạc
dao 1 như sau:

Hai câu "Rặp xuân...ơ hời" vẫn sử dụng âm hình đệm dây buông. Câu
hát tiếp đánh đoạn nhạc dạo1 dẫn vào câu hát từ "Tỏn rặp xuân...yên ún ơ
hời". Sử dụng kết hợp âm hình đệm dây buông và đệm tỉa nốt theo giai
điệu.
Sau khi hát hết lời Tày để hát vào lời tiếng Việt cần có đoạn nhạc nối,
đoạn nhạc dạo giữa như sau:
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Hai câu "Bản làng em...say mê" sử dụng cách đệm dây buông. Đánh
nhạc dạo 1 để chuyển sang câu hát tiếp theo "Ném trái còn...tay nàng".
Nhạc dạo 1 để hát vào câu tiếp theo cho đến hết bài "Hội mùa
xuân...dòng suối trong lành" đánh đệm tỉa nốt theo giai điệu kết hợp với
đệm dây buông. Sau câu kết "Dòng suối trong lành", đánh nhạc dạo kết để
kết thúc bài,

Khi kết thúc bài hát, tất cả diễn viên đứng dậy tại chỗ, đưa đàn lên
ngang ngực, nghiêng cần đàn về phía bên trái, cúi chào khán giả, sau đó
cùng đi vào phía bên phải cánh gà.
2.4.5. Phương pháp trải nghiệm
Phương pháp trải nghiệm là phương pháp mà học sinh là người trực tiếp
được thực hành, trải nghiệm. Nhằm phát huy tính sáng tạo, tạo ra nhiều môi
trường khác nhau để các em học sinh được trải nghiệm nhiều nhất, đồng thời là
sự khởi nguồn sáng tạo, biến những ý tưởng sáng tạo trở thành hiện thực, giúp
các em thể hiện được hết khả năng tư duy sáng tạo của mình.
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Hoạt động trải nghiệm nhằm định hướng, tạo điều kiện cho các em
học sinh quan sát, suy nghĩ và tham gia các hoạt động thực tiễn. Qua đó, tổ
chức khuyến khích, động viên và tạo điều kiện cho các em tích cực nghiên
cứu, tìm tòi, phát hiện ra những hướng giải quyết mới trong cùng một vấn
đề, một tình huống gặp phải, sáng tạo những cái mới trên cơ sở kiến thức
đã học trong nhà trường và những gì đã trải qua trong thực tiễn cuộc sống,
từ đó hình thành ý thức, phẩm chất, kỹ năng sống và khả năng thích ứng
cho học sinh trong cuộc sống.
Hoạt động trải nghiệm gồm nhiều hình thức khác nhau, chúng tôi xin
đưa ra một số hình thức trải nghiệm dưới đây như sau:
2.4.5.1. Đan xen những tiết mục hát Then trong chương trình biểu diễn văn nghệ.
Việc đan xen các tiết mục hát Then trong các chương trình biểu diễn
văn nghệ ở các trường phổ thông là việc làm hết sức thiết thực và cần thiết.
Bởi vì, không những thay đổi không khí mà còn giúp các em học sinh được
biết đến loại hình nghệ thuật độc đáo của quê hương mình, dân tộc mình.
Bên cạnh đó, việc đan sen những tiết mục hát then cũng khiến các em cảm
thấy tự hào, yêu thích dân ca nói chung và hát Then nói riêng.
Nên xen kẽ các bài hát Then đã được cải biên, đặt lời mới lời, hát
bằng tiếng kinh, để các em có thể hiểu được nội dung, ý nghĩa cũng như
cảm xúc của bài hát, nhằm giới thiệu, thu hút học sinh quan tâm đến loại
hình nghệ thuật đặc sắc này.
2.4.5.2. Tổ chức hội thi hát Then
Tổ chức hội thi hát Then nhằm quảng bá, giới thiệu với nhân dân
trong tỉnh nhà nói riêng, với nhân dân trong nước nói chung. Đồng thời tôn
vinh, bảo tồn, phát triển hát Then - loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc đã
bao đời gắn bó với đời sống của các dân tộc Tày, Nùng, Thái.
Công việc này có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ khẳng định giá trị
của hát Then- Tính tẩu, mà còn là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ được gặp
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gỡ giao lưu, trao đổi về những làn điệu, kinh nghiệm trong việc truyền dạy,
bảo tồn và phát huy giá trị của hát Then.
Thường xuyên tổ chức hội thi hát Then ở các cấp, các ngành từ cấp xã,
phường đến huyện, tỉnh, thành phố,...là việc làm cần duy trì và phát huy,
bởi đó là biện pháp có hiệu quả đáng kể trong việc tuyên truyền cũng như
khuyến khích mọi người tham gia vào các phong trào văn hóa văn nghệ ở
địa bàn, góp phần phổ biến sâu rộng thêm nghệ thuật hát dân ca, hát Then
Tính tẩu của tỉnh nhà.
Thông qua các cuộc thi này, không những tuyên truyền, khuyến khích
phong trào học hát Then trong nhà trường, nhằm mục đích thu hút được
sự tham gia đông đảo của các em học sinh, sự quan tâm của cha mẹ học
sinh, mà qua đó, giáo dục cho các em học sinh truyền thống yêu quê
hương đất nước, góp phần trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn
hóa truyền thống của dân tộc. Ngoài ra, đây cũng là sân chơi để các em
học sinh thể hiện tài năng, năng khiếu của bản thân, chia sẻ kinh nghiệm
học tập lẫn nhau.
Những hội thi có thể được tổ chức từ các bậc học, từ Tiểu học đến
Trung học phổ thông, các câu lạc bộ, ...
2.4.5.3. Tổ chức nói chuyện "chuyên đề về hát Then"
Bên cạnh các hình thức như: Thành lập CLB hát Then, hội thi hát
Then... Hình thức nói chuyện "chuyên đề về hát Then" là hoạt động được
ban lãnh đạo Cung Thiếu nhi quan tâm và cũng đã tổ chức được nhiều buổi
nói chuyện về hát Then cho giáo viên và học sinh theo học tại đây.
Dưới đây là nội dung chương trình của một buổi nói chuyện chuyên
đề về hát Then tổ chức tại Cung thiếu nhi:
Thành phần khách mời: Nghệ nhân, nhà giáo Hoàng Huy Ấm nói
chuyện về nghệ thuật hát Then (nguồn gốc hát Then, đặc điểm, vai trò, ...
của Then) và biểu diễn một số trích đoạn trong Then. NSƯT Triệu Thủy
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Tiên chia sẻ kinh nghiệm trong công tác truyền dạy và biểu diễn hát then
trên sân khấu.
Công tác chuẩn bị: luyện tập cho học sinh một số tiết mục để khai
mạc và giao lưu với khách mời trong chương trình, chuẩn bị các câu hỏi
liên quan đến nghệ thuật hát Then.
Bảng 2.1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
TT

Thời gian

Nội dung

1

8h - 8h15'

Văn nghệ chào mừng

2

8h15- 8h25

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3

8h25 - 8h50

Nghệ nhân nói chuyện và biểu diễn trích đoạn
Then

4

8h50- 9h

Giáo viên chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong
công tác giảng dạy, chia sẻ những kinh nghiệm
trên sân khấu biểu diễn

5

9h - 9h15

NSƯT biểu diễn một số bài Then tiêu biểu cho
từng vùng miền, chia sẻ kinh nghiệm trong nghề

6

9h15 - 9h45

Hỏi đáp giữa học sinh và khách mời

7

9h45 - 10h30

Biểu diễn giao lưu giữa giáo viên, học sinh và
khách mời
Lãnh đạo phát biểu kết thúc chương trình

Qua buổi nói chuyện và biểu diễn, giáo viên cũng như các em học sinh
đã hiểu biết thêm một số kiến thức về nghệ thuật hát Then, từ đó cũng rút
ra cho mình những bài học kinh nghiệm, biết cách xử lý những tình huống
có thể gặp phải khi biểu diễn trên sân khấu một cách tốt nhất.
2.4.5.4. Thành lập Câu lạc bộ hát then
Là một hình thức hoạt động nhằm phổ biến nghệ thuật hát Then sâu
rộng trong học sinh và quần chúng nhân dân ở nhiều lứa tuổi khác nhau.
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Thành lập các Câu lạc bộ nhằm tạo điều kiện phát triển kỹ năng và
nâng cao trình độ về nghệ thuật hát Then, Tính tẩu của các thành viên, đồng
thời nghiên cứu, sưu tầm các làn điệu Then trong và ngoài tỉnh để đưa vào
các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ, làm phong phú thêm nghệ thuật hát Then.
Có kế hoạch tổ chức cho các nghệ nhân truyền dạy hát Then cổ cho các em
học sinh bằng những hình thức và phương pháp phù hợp với điều kiện của
địa phương.
* Mục đích - yêu cầu
Mục đích: Qua việc thành lập Câu lạc bộ hát Then giúp các em học
sinh có một hiểu biết nhất định về hát Then, nhân rộng phong trào hát dân
ca ở các trường phổ thông trong tỉnh, nâng cao chất lượng truyền dạy nghệ
thuật hát Then, giúp các em học sinh thêm yêu thích loại hình nghệ thuật
này.
Mở rộng sự hiểu biết về hát Then, cũng như các làn điệu trong Then
giữa các huyện trong tỉnh như: Then Văn Quan, Then Văn Lãng, Then
Thành Phố, Then Bình Gia, ... thông qua việc giao lưu giữa các CLB Then,
giữa các huyện với nhau.
Đây cũng là một sân chơi bổ ích, thư giãn cho học sinh sau những
giờ học căng thẳng ở trường, góp phần bảo tồn, giữ gìn, phát huy những giá
tri, bản sắc văn hóa dân tộc.
Yêu cầu: Các thành viên trong CLB thực hiện đúng, đầy đủ nội quy,
quy chế hoạt động của CLB.
Thời gian hoạt động: các buổi chiều thứ 7 trong tuần, từ 14h - 16h30
Địa điểm: Tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn
Đối tượng: Học sinh có năng khiếu về âm nhạc và những học sinh
yêu thích hát Then.
Công tác tổ chức: Thành lập ban chủ nhiệm CLB, số lượng thành viên
CLB từ 10 thành viên trở lên
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Công tác chuẩn bị: Mời nghệ nhân, giáo viên giảng dạy (nghệ nhân
Chu Văn Minh, NSƯT Triệu Thủy Tiên), chuẩn bị về cơ sở vật chất, phòng
tập, trang thiết bị, tài liệu học tập.
Nội dung hoạt động: Học Tính tẩu, học hát, đệm Tính tẩu kết hợp với
hát, tổ chức tổng kết đánh giá những thành tích đã đạt được và cách khắc
phục những hạn chế, khó khăn còn tồn đọng từ đó rút ra những bài học
kinh nghiệm.
Dưới đây là kế hoạch hoạt động của CLB hát Then do chúng tôi xây
dựng và triển khai trong tháng 5 năm 2017.
Bảng 2.2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CLB HÁT THEN
TT Thời gian
1

Tháng 5

Nội dung
- Giới thiệu khái quát đặc điểm về Then của các vùng
miền.
- vị trí nốt nhạc trên đàn, cách cầm đàn và tư thế chơi
đàn, bài tập luyện ngón.

2

Tháng 6

- Tập đàn và hát các giai điệu cơ bản của Then Thành Phố
- Một số bài tiêu biểu:

3

Tháng 7

- Tập đàn và hát Then Văn Lãng
- Một số bài tiêu biểu

4

Tháng 8

- Tập đàn và hát Then Văn Quan
- Một số bài tiêu biểu
- Cách đặt lời mới cho hát dân ca (hát Then)

5

Tháng 9

- Tập đàn và hát Then Tràng Định
- Một số bài tiêu biểu
- Giao lưu giữa các CLB với nhau: chia sẻ kinh nghiêm học
tập, biểu diễn các bài hát Then đã được học

6

Tháng 10

- Luyện tập các bài đã học
- Xây dựng các tác phẩm tiêu biểu báo cáo tổng kết
- Chủ nhiệm các CLB giao cho từng nhóm, từng thành
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viên tự chọn bài luyện tập, các hình thức hát (đơn ca,
song ca, tam ca,..)
- Tổ chức buổi báo cáo, đánh giá quá trình hoạt động của
CLB, những điểm mạnh, yếu từ đó rút kinh nghiệm.
2.4.5.5. Tiếp cận nghệ nhân
Nghệ nhân là những người nghệ sĩ dân gian có trình độ cao trong một
lĩnh vực nào đó mà không được đào tạo qua một trường lớp nào cả, chủ yếu
tự học hoặc được truyền dạy lại.
Nghệ nhân Then là những người nắm giữ một kho tàng những bài hát,
những làn điệu Then cổ, là "Báu vật sống" cần được quan tâm hàng đầu. Vì
vậy, việc tiếp cận nghệ nhân để học hỏi, sưu tầm và ghi lại những làn điệu,
bài Then cổ trong kho tàng "vô giá" này là việc làm rất cần thiết, bởi các
nghệ nhân hát Then ngày một ít dần, không còn đủ minh mẫn và đủ sức
khỏe để có thể tiếp tục truyền dạy cho nhiều thế hệ trẻ nữa.
Các làn điệu, bài Then cổ có tiếp tục được bảo tồn và phát huy hay
không, phụ thuộc rất nhiều vào các nghệ nhân. Bởi vậy, ngoài việc phong
danh hiệu cho các nghệ nhân, cần có cơ chế đãi ngộ cho các nghệ nhân,
không những thể hiện được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong công
cuộc bảo tồn và phát huy âm nhạc dân gian truyền thống mà còn thông qua
đó, bồi dưỡng về kinh phí, ủng hộ vật chất, chăm lo sức khỏe các nghệ
nhân đã cao tuổi, đồng thời xây dựng và bồi dưỡng cho lớp nghệ nhân kế
cận để tiếp tục giữ gìn, bảo tồn và truyền dạy hát Then ngày một phát triển
trong cộng đồng.
Cần có những quy định cụ thể, được thể chế hóa bằng chế độ chính sách
cho nghệ nhân, nhằm tôn vinh để bảo tồn, giữ gìn vốn âm nhạc cổ truyền.
Tổ chức cho các em học sinh thăm hỏi, tiếp cận nghệ nhân, giúp các
em được trực tiếp nghe các nghệ nhân kể những câu chuyện về cơ duyên
nào khiến những nghệ nhân lại yêu thích và gắn bó với hát Then, giúp
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các em hiểu sâu hơn về nghệ thuật hát Then, được nghe, xem nghệ nhân
biểu diễn những làn điệu Then cổ,... Qua đó, giáo dục cho các em thêm
yêu và gắn bó với hát Then, tích cực học tập thật tốt, tiếp tục dạy lại cho
những bạn khác yêu thích, muốn học hát Then. Tiếp tục gìn giữ, bảo tồn
và phát huy nghệ thuật hát Then của tỉnh nhà ngày một lan rộng trong
cộng đồng.
2.5. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị truyền dạy
Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học là hệ thống các phương tiện vật
chất và kỹ thuật khác nhau được sử dụng trong việc giảng dạy - học tập và
các hoạt động mang tính giáo dục khác để đạt được mục đích giáo dục. Cơ
sở vật chất, trang thiết bị bao gồm các công trình xây dựng như: lớp học,
bãi tập, trang thiết bị chuyên dùng, các phương tiện nghe, nhìn... Đây là hệ
thống đa dạng, phong phú về thể loại.
Cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho quá
trình dạy và học. Bởi có cơ sở vật chất đầy đủ, trang thiết bị dạy học tốt
mới có thể tổ chức được quá trình dạy học khoa học, huy động được đa số
người học tham gia, khiến họ tự khai thác và tiếp nhận tri thức dưới sự
hướng dẫn của người dạy một cách tích cực. Do đó, thiết bị dạy học phải
đủ và phù hợp mới triển khai được các phương pháp dạy học một cách hiệu
quả. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học là bộ phận quan trọng của nội dung
và phương pháp, chúng có thể vừa là phương tiện để nhận thức, vừa là đối
tượng chứa đựng nội dung cần nhận thức. Hiện nay cơ sở vật chất, trang
thiết bị dạy học được xem như một trong những điều kiện quan trọng để
thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo. Sự phát triển nhanh chóng của cơ sở
vật chất và thiết bị dạy học đã và đang tạo ra tiềm năng sư phạm to lớn cho
việc dạy học có hiệu quả. Các phương tiện dạy học hiện đại đã đem lại chất
lượng mới cho các phương pháp dạy học.
Yếu tố cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho truyền dạy đóng vai
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trò hết sức quan trọng. Từ thực tế đó ban lãnh đạo Cung thiếu nhi luôn cố
gắng khắc phục mọi khó khăn, chú trọng tới việc đầu tư cơ sở vật chất,
trang thiết bị nhằm đảm bảo cho việc truyền dạy một cách tốt nhất. Tuy
nhiên cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ truyền dạy còn thiếu, chưa đồng
bộ, phòng học chưa phù hợp với công tác truyền dạy, một số trang thiết bị
đã cũ, phần còn lại bị hư hỏng không sử dụng được.
Vì vậy, cần nâng cấp, cải tiến phòng học đảm bảo đủ ánh sáng phục vụ
học tập, không gian rộng, thông thoáng, cách âm tốt.
Cần đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung các trang thiết bị cần thiết cho việc
truyền dạy như: máy chiếu, máy tính kết nối internet, loa đài, tăng âm,
micro, nhạc cụ (Tính tẩu, xóc nhạc), các loại băng đĩa nhạc hát Then của
các vùng miền (Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang,...), cho các em được
nghe, so sánh từ đó tìm ra điểm giống và khác nhau giữa các làn điệu của
các vùng Then.
Trong giai đoạn hiện nay, xu thế đổi mới phương pháp dạy học ngày
càng diễn ra mạnh mẽ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ trong dạy học
được xem là một trong những điều kiện quan trọng để thực hiện nhiệm vụ
giáo dục đào tạo, nhằm đáp ứng được những đòi hỏi trước mắt và lâu dài
của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2.6. Thực nghiệm
2.6.1 Mục đích thực nghiệm
Qua các biện pháp truyền dạy hát Then đã được trình bày như trên,
chúng tôi tiến hành thực nghiệm nhằm xem xét tính khả thi và hiệu quả của
các biện pháp đó trong quá trình truyền dạy tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn.
2.6.2. Đối tượng thực nghiệm
Chúng tôi chọn những học sinh đang theo học lớp hát Then tại cung thiếu
nhi Lạng Sơn, có năng khiếu về ca hát, cảm nhận âm thanh tốt, tương đồng
nhau về khả năng nhận thức, lứa tuổi để tiến hành thực nghiệm cho đề tài.
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Chúng tôi chia thành hai nhóm: Nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng.
Nhóm 1 (thực nghiệm): Sử dụng một số biện pháp truyền dạy đã được
đề xuất trong chương 2, gồm 6 học sinh học lớp hát Then tại Cung thiếu nhi
Lạng Sơn.
Nhóm 2 (đối chứng): Sử dụng phương pháp truyền dạy cũ, gồm 7 em học
sinh đang theo học lớp hát Then tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn.
Giáo viên tiến hành thực nghiệm: Hà Thị Minh Tuyền.
2.6.3. Thời gian, địa điểm thực nghiệm
Thời gian thực nghiệm: được chúng tôi tiến hành trong năm học 2016
- 2017, bắt đầu từ tháng 5/2016 đến tháng 10/2017
Địa điểm: Cung thiếu nhi Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
2.6.4. Nội dung thực nghiệm
Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm với các nội dung sau trong quá
trình thực nghiệm, tiến hành đề tài:
Kết hợp giữa phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp
dạy học hiện đại, cách sử dụng phương tiện dạy học, bồi dưỡng phương
pháp học tập cho học sinh.
Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bi phục vụ dạy học như:
âm thanh, loa, đài, máy vi tính, tính tẩu, băng đĩa nhạc về hát Then, ...
Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về hát Then: Tổ chức thành
công hội thi hát Then, tổ chức nói chuyện chuyên đề về hát Then, thành
lập được một câu lạc bộ hát Then.
2.6.5. Kiểm tra, đánh giá và kết quả thực nghiệm
Sau khi tiến hành thực nghiệm, chúng tôi đã phát phiếu khảo sát (Phụ
lục 2.3, Tr.110) để thăm dò ý kiến của học sinh khi được áp dụng giáo án
mới và các hoạt động ngoại khóa trong quá trình học tập. Tổng số phiếu
phát ra và thu về là 15 phiếu với 9 câu hỏi, kết quả các câu hỏi được trả lời
như sau:
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Câu hỏi về chương trình truyền day: có 13 phiếu trả lời chương trình
truyền dạy phù hợp, chiếm tỉ lệ 86,6%
Câu hỏi về việc khi không có giáo viên hướng dẫn: có 10 phiếu trả
lời tự tập được bài, chiếm tỉ lệ 66,7%, 5 phiếu trả lời có thể tập được,
chiếm tỉ lệ 33,3%;
Câu hỏi về các phương pháp truyền dạy của giáo viên : có 9 phiếu
trả lời tiếp thu tốt, chiếm tỉ lệ 60%; 6 phiếu trả lời bình thường, chiếm tỉ
lệ 40%.
Câu hỏi về việc hướng dẫn cho các bạn khác học hát Then: có 6
phiếu trả lời hướng dẫn được, chiếm tỉ lệ 40%; 9 phiếu trả lời có thể hướng
dẫn được, chiếm tỉ lệ 60%.
Câu hỏi về cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng cho việc học tập: có
12 phiếu trả lời đáp ứng tốt, chiếm tỉ lệ 80%; 3 phiếu trả lời bình thường,
chiếm tỉ lệ 20%.
Câu hỏi về việc biểu diễn trên sân khấu: có 6 phiếu trả lời rất tự tin,
chiếm tỉ lệ 40%; 5 phiếu trả lời tự tin, chiếm tỉ lệ 33,3%; 4 phiếu trả lời
chưa tự tin, chiếm tỉ lệ 26,7%.
Câu hỏi về việc xem băng đĩa nhạc của ca sĩ, nghệ nhân hát: có 9 phiếu
trả lời rất thích, chiếm tỉ lệ 60%; 6 phiếu trả lời thích, chiếm tỉ lệ 40%.
Câu hỏi về việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa: có 12 phiếu trả lời
rất bổ ích, chiếm tỉ lệ 80%; 3 phiếu trả lời bổ ích, chiếm tỉ lệ 20%.
Câu hỏi về kiến nghị trong quá trình học tập: có 9 phiếu kiến nghị
Cung thiếu nhi tiếp tục tổ chức các hoạt động ngoại khóa, chiếm tỉ lệ 60%;
6 phiếu kiến nghị tổ chức các chương trình giao lưu với các CLB hát Then
trong tỉnh, giao lưu với Đoàn Nghệ thuật.
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2.3. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP SAU THỰC NGHIỆM
Kết quả

Nhóm 1
HS thực nghiệm

Nhóm 2
HS đối chứng

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Trung bình

0

0,0

2

28,6

Khá

2

33,3

4

57,1

Giỏi

4

66,7

1

14,3

Tổng

6

100

7

100

Từ những kết quả thực nghiệm thu được thông qua phiếu khảo sát và
kết quả học tập, số lượng học sinh tham gia ngoại khóa, cùng với các biện
pháp truyền dạy hát Then mà chúng tôi đã áp dụng trong thời gian qua, có
thể thấy được một số kết quả như sau:
Đối với học sinh
Chúng tôi nhận thấy học sinh có hiểu biết nhất định về hát Then, kết
quả học tập ngày càng cao, học sinh tiếp thu nhanh và hát tốt nhiều bài hát
Then hơn so với trước đây, hiểu sâu hơn về nghệ thuật hát Then cũng như
nghệ thuật diễn tấu của cây Tính tẩu và những giai điệu mượt mà của
những giai điêu bài hát Then.
Đa số các em đều thấy tự tin biểu diễn trên sân khấu, hứng thú và
nhiệt tình hơn trong học tập.
Đối với giáo viên truyền dạy hát Then
Có nhiều sáng tạo hơn trong mỗi bài giảng, gây được hứng thú cho
học sinh so với trước kia
Đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình
truyền dạy, tăng thêm sự nhiệt huyết trong công tác truyền dạy cũng như
yêu nghề hơn, thúc đẩy sự tìm tòi sáng tạo, nghiên cứu các biện pháp
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truyền dạy mới phù hợp với từng lứa tuổi truyền dạy, ...
Đối với Cung thiếu nhi
Lãnh đạo cũng như các cán bộ đã nhận thức sâu sắc được tầm quan
trọng của hát Then, qua đó có những định hướng, giải pháp nhằm phát triển,
truyền bá sâu rộng hơn, không những hướng đến lứa tuổi thanh thiếu nhi
mà còn hướng tới nhiều lứa tuổi của nhân dân trong tỉnh nhà trong thời
gian tới.
Có những giải pháp mới nhằm khắc phục những nhược điểm, những
yếu kém còn tồn đọng.
Tiểu kết
Trong chương 2 của luận văn, chúng tôi đã thực hiện một số các biện
pháp truyền dạy hát Then tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Các
biện pháp này được chúng tôi khảo sát, nghiên cứu dựa vào căn cứ thực
tiễn và căn cứ lý luận.
Từ những cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho thấy việc đưa hát Then
vào truyền dạy cho học sinh năng khiếu tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn là
đúng đắn, đã thu được những kết quả nhất định trong việc truyền dạy, góp
phần bảo tồn loại hình nghệ thuật đang bị mai một này.
Biện pháp đầu tiên mà luận văn đề cập đến đó là lựa chọn tiêu chí cả
thầy dạy lẫn học sinh, tiêu chí về âm nhạc, cấu trúc, lời ca,... phù hợp với
khả năng, tầm hiểu biết của học sinh. Ngoài ra, việc lựa chọn những bài hát
Then đưa vào truyền dạy tại Cung thiếu nhi cũng rất quan trọng.
Biện pháp thứ hai, đó là đưa ra các phương pháp truyền dạy. Bên cạnh
phương pháp làm mẫu truyền thống, chúng tôi cũng đưa ra thêm một số
phương pháp truyền dạy tích hợp mới như: phương pháp trực quan, đã tạo
được sự hứng thú và phát huy được tính tích cực hơn trong quá trình học
tập cho học sinh. Phương pháp trải nghiệm, giúp cho học sinh bổ sung
thêm nhiều kiến thức cho bản thân, tạo cơ hội cho các em được thực hành,
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trải nghiệm. Ngoài ra, tổ chức dàn dựng tiết mục hát Then cho các em học
sinh biểu diễn trên sân khấu.
Biện pháp thứ ba đó là đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.
Đây là biện pháp hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo
đối với Cung thiếu nhi.
Ngoài những biện pháp nêu trên, chúng tôi cũng đã tiến hành điều tra,
thăm dò ý kiến của học sinh khi được truyền dạy với những biện pháp mới.
Kết quả là phần lớn các em đồng tình với những nội dung, chương trình,
phương pháp giảng dạy mà chúng tôi đã tiến hành thực hiện.

66

KẾT LUẬN
1. Kết luận
Qua quá trình tìm hiểu thực tế và tiến hành xây dựng một số biện pháp
truyền dạy hát Then tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn, chúng tôi có một số kết
luận như sau:
Cùng với các loại hình nghệ thuật khác trong hệ thống dân ca Việt
Nam, hát Then là một di sản văn hóa của dân tộc Tày, Nùng, tỉnh Lạng Sơn
nói riêng, khu vực Đông Bắc nói chung. Do đó, việc truyền dạy hát Then
tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn không những mang ý nghĩa giáo dục thẩm mỹ
nghệ thuật cho học sinh mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn và
phát triển loại hình nghệ thuật dân gian đang ngày càng mai một này.
Để cho việc truyền dạy đạt được hiệu quả nhất, ngoài các phương
pháp truyền dạy truyền thống, cần kết hợp với những phương pháp tích hợp,
nhằm phát huy tính tích cực, khả năng độc lập của của học sinh.
Bên cạnh đó cần tạo nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh
hơn nữa như: hoạt động ngoại khóa, giao lưu với các CLB hát then... giúp
các em có điều kiện thể hiện được sở trường, năng lực, khả năng sáng tạo
của bản thân.
Cùng với những phương pháp tích cực, việc nâng cấp cơ sở vật chất
cũng rất quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng truyền dạy
của Cung thiếu nhi.
Hiện nay, với sự phát triển của ngành công nghệ, khoa học, việc thông
tin liên lạc giữa các quốc gia với nhau trở nên dễ dàng, dẫn đến sự giao
thoa văn hóa giữa các quốc gia. Các dòng văn hóa ngoại lai du nhập vào
nước ta ngày môt nhiều, trong đó có cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Giới trẻ
ngày càng ít quan tâm đến những văn hóa truyền thống của dân tộc, chỉ còn
một bộ phận nhỏ vẫn yêu và đi theo con đường âm nhạc cổ truyền. Vì vậy,
việc truyền dạy hát Then tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn là việc làm hết sức
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có ý nghĩa, góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị nghệ thuật
cổ truyền mà cha ông ta để lại
2. Kiến nghị
2.1. Đối với Cung thiếu nhi
Cần tuyển sinh, mở các lớp truyền dạy hát Then thường xuyên cho
mọi lứa tuổi, mọi thời điểm trong năm.
Xây dựng chương trình truyền dạy phù hợp với từng đối tượng , từng
lứa tuổi.
Cần đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc truyền dạy
được tốt hơn, nhằm đem lại hiệu quả cao.
Duy trì các CLB hát Then, thường xuyên tổ chức các cuộc thi hát
Then để cho các em được cọ sát, có cơ hội được thể hiện bản thân, tạo sân
chơi cho các em học sinh được giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.
Với những em học sinh có hoàn cảnh, điều kiện kinh tê gia đình khó
khan, cần có những biện pháp động viên khen thưởng kip thời.
2.2. Đối với UBND tỉnh, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục
và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
Trong tỉnh Lạng Sơn, cần thành lập Hội Đồng chuyên môn để thẩm
định các làn điệu Then, nghiên cứu chuyên sâu về nghệ thuật hát Then
Có kế hoạch chỉ đạo các cơ quan , đơn vị, các cơ sở tuyển cán bộ làm
công tác phong trào biết hát Then - đàn Tính
Tổ chức Liên hoan hát dân ca các dân tộc định kỳ hai năm một lần để
phong trào dân ca nói chung, nghệ thuật hát Then nói riêng được bảo tồn và
phát huy liên tục.
Cần tổ chức điều tra, thống kê, ghi âm, ghi hình và tư liệu hóa các tài
liệu nghiên cứu về hát Then trong tỉnh Lạng Sơn.
Có cơ chế, chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với các nghệ nhân, nghệ sĩ
đang truyền dạy hát Then. Cần có kế hoạch đào tạo nghệ nhân mới về Then,
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trên cơ sở nâng cao mà vẫn bảo tồn được truyền thống dân tộc.
Hỗ trợ kinh phí cho các Câu lạc bộ, nhân rộng các CLB hát Then đàn
tính trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên phát động các phong trào đặt lời mới
theo các làn điệu Then cổ, hoặc chỉnh lý, cải biên cho phù hợp với xã hội
hiện nay.
Trong công tác sưu tầm, cần chú ý điều tra khảo sát, thống kê các loại
hình, các nghi thức, những làn điệu Then của các dân tộc ở các vùng miền,
địa phương, và nhiều cơ sở khác nhau. Từ đó, có phương thức quản lý
nhằm hạn chế mặt tiêu cực và khuyến khích mặt tích cực để Then trở thành
một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.
Đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cho các cơ sở đang
đào tạo, truyền dạy hát Then như: Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật,
Cung thiếu nhi...
Cần phát huy và phát triển nghệ thuật hát Then hơn nữa trong công
cuộc xây dựng đời sống văn hóa cho nhân dân bằng những việc làm cụ thể,
thiết thực như: xây dựng các tiết mục Then trong các chương trình nghệ
thuật không chuyên lẫn chuyên nghiệp, giới thiệu Then trên các phương
tiện thông tin đại chúng, mở các lớp tập huấn, truyền dạy hát Then cho giáo
viên âm nhạc, cho thế hệ trẻ, đưa hát Then vào biểu diễn trong các lễ hội
xuân, lễ hội văn hóa trong cộng đồng.
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PHỤ LỤC 2
PHIẾU KHẢO SÁT VIỆC TRUYỀN DẠY VÀ HỌC HÁT THEN
2.1. PHIẾU KHẢO SÁT VIỆC HỌC HÁT THEN CHO HỌC SINH
NĂNG KHIẾU TẠI CUNG THIẾU NHI LẠNG SƠN
Để việc truyền dạy và học hát Then tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn ngày càng
được tốt hơn, đề nghị các em HS trả lời các câu hỏi sau đây bằng cách đánh
dấu ( x) vào ô vuông thích hợp.
Họ và tên: ............................................................. Nam 

Nữ 

Sinh năm: ............................................................. Dân tộc ...........................
Lớp: ........................................................................
NỘI DUNG
1. Trước khi theo học tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn, em đã biết hát Then
chưa?
Biết thành thạo 

Biết bình thường 

Chưa biết 

2. Em có thích học các bài hát Then của địa phương mình không?
Rất thích 

Thích bình thường 

Không thích 

3. Theo em, có cần đưa hát Then vào chương trình đào tạo trong trường
phổ thông không?
Rất cần thiết 

Cần thiết 

Không cần thiết 

4. Hiện nay cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cung thiếu nhi có đáp ứng
được nhu cầu cho việc dạy và học hát Then không?
Đáp ứng đủ 

Bình thường 

Chưa đáp ứng 

5. Trong quá trình học tập, các em có tài liệu hay giáo trình về hát Then
không?
Đã có 

Chưa có 

6. Trong các chương trình liên hoan văn nghệ của trường phổ thông, nhà
trường có đưa các bài hát Then vào trong chương trình không?
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Thường xuyên 

Có nhưng ít 

chưa đưa vào 

7. Những năm qua, nhà trường có hay tổ chức các hoạt động ngoại khóa về
chuyên đề hát Then không?
Thường xuyên 

Có nhưng ít 

Chưa tổ chức 

8. Em có thích tham gia các hoạt động ngoại khóa về âm nhạc không?
Rất thích 

Thích bình thường 

Không thích 

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 10 năm 2017
Người cung cấp thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)
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KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ VIỆC HỌC HÁT THEN
ĐỐI VỚI HỌC SINH
Câu 1

Số lượng

Tỉ lệ

Biết thành thạo

0

0%

Biết bình thường

0

0%

Chưa biết

15

100%

Tổng

15

100%

Câu 2

Số lượng

Tỉ lệ

Rất thích

6

40%

Thích

9

60%

Không thích

0

0%

Tổng

15

100%

Câu 3

Số lượng

Tỉ lệ

Rất cần thiết

3

20%

Cần thiết

11

73,3

Không cần thiết

1

6,7%

Tổng

15

100%

Câu 4

Số lượng

Tỉ lệ

Đáp ứng đủ

12

80%

Bình thường

3

20%

Chưa đáp ứng

0

0%

Tổng

15

100%

Câu 5

Số lượng

Tỉ lệ

Đã có

15

100%

Chưa có

0

0%

Tổng

15

100%

Câu 6

Số lượng

Tỉ lệ
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Thường xuyên

0

0%

Có nhưng ít

15

100%

Chưa đưa vào

0

0%

Tổng

15

1005

Câu 7

Số lượng

Tỉ lệ

Thường xuyên

0

0%

Có nhưng ít

15

100%

Chưa tổ chức

0

0%

Tổng

15

100%

Câu 8

Số lượng

Tỉ lệ

Rất thích

11

73,3%

Thích bình thường

4

26,7%

Không thích

0

0%

Tổng

15

100%
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2.2. PHIẾU KHẢO SÁT VIỆC DẠY HÁT THEN DÀNH CHO CÁN BỘ
CÔNG NHÂN VIÊN TẠI CUNG THIẾU NHI LẠNG SƠN
Để việc truyền dạy và học hát Then tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn ngày càng
chất lượng và hiệu quả hơn, đề nghị các CBCNV trả lời các câu hỏi sau đây
bằng cách đánh dấu x vào những ô vuông thích hợp.
Họ và tên:......................................................... Nam  Nữ 
Sinh năm: ........................................................ Dân tộc: ..............................
Chức vụ: ....................................................... Phòng, ban: ...........................
Trình độ chuyên môn: ....................................... Ngành: ..............................
NỘI DUNG
1. Anh/chị cho biết, trong những năm qua, việc truyền dạy hát Then tại
Cung thiếu nhi đã phù hợp chưa?
Phù hợp 

Chưa phù hợp 

2. Anh / chị có thích nghe các bài hát Then của địa phương mình không?
Rất thích 

Thích bình thường 

Không thích 

3. Theo anh / chị việc truyền dạy hát Then tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn có
cần thiết không?
Rất cần thiết 

Cần thiết 

Không cần thiết 

4. Hiện nay cơ sở vật chất của Cung thiếu nhi có đáp ứng được nhu cầu cho
việc dạy và học hát Then không?
Tốt 

Bình thường 

Chưa đáp ứng 

5. Theo anh / chị, có cần thiết đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng
dạy học để đáp ứng nhu cầu, sự phát triển của Xã hội không?
Rất cần thiết 

Cần thiết 

Không cần thiết 

6. Theo anh / chị, có cần thiết xây dựng đề cương chi tiết, giáo trình giảng
dạy môn hát Then không?
Rất cần thiết 

Cần thiết 

Không cần thiết 
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7. Trong quá trình công tác tại Cung thiếu nhi, anh/ chị có thấy các em học
sinh yêu thích hát Then không?
Rất yêu thích 

Bình thường 

Không yêu thích 

8. Những năm qua, Cung thiếu nhi có thường xuyên tổ chức các hoạt động
ngoại khóa về chuyên đề hát Then không?
Thường xuyên 

Có nhưng ít 

Chưa tổ chức 

9. Anh / chị có đề nghị gì về việc truyền dạy hát Then tại Cung thiếu nhi
hiện nay không?
····················································································
····················································································
····················································································
····················································································
Lạng Sơn, ngày 31/10/2017
Người cung cấp thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)
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KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ VIỆC DẠY HÁT THEN ĐỐI VỚI
CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN
Câu 1

Số lượng

Tỉ lệ

Phù hợp

15

79%

Chưa phù hợp

4

21%

Tổng

19

100%

Câu 2

Số lượng

Tỉ lệ

Rất thích

14

73,7%

Thích bình thường

5

26,3%

Không thích

0

0%

Tổng

19

100%

Câu 3

Số lượng

Tỉ lệ

Rất cần thiết

15

79%

Cần thiế

4

21%

Không cần tiết

0

0%

tổng

19

100%

Câu 4

Số lượng

Tỉ lệ

Tốt

2

10,5%

Bình thường

15

79%

Chưa đáp ứng

2

10,5%

Tổng

19

1005

Câu 5

Số lượng

Tỉ lệ

Rất cần thiết

6

31,6%

Cần thiết

13

68,4%

Không cần thiết

0

0%

Tổng

19

100%

Câu 6

Số lượng

Tỉ lệ
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Rất cần thiết

11

57,9%

Cần thiết

8

42,1%

Không cần thiết

0

0%

Tổng

19

100%

Câu 7

Số lượng

Tỉ lệ

Rất yêu thích

5

26,3%

Bình thường

14

73,7%

Không yêu thích

0

0%

Tổng

19

100%

Câu 8

Số lượng

Tỉ lệ

Thường xuyên

0

0%

Có nhưng ít

19

100%

Chưa đưa vào

0

0%

Tổng

19

100%

Câu 9:
Nội dung trả lời

Số phiếu

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị 5

Tỉ lệ
26,32%

phục vụ cho việc truyền dạy
Biên soạn giáo trình, đổi mới phương pháp 7

36,84%

dạy học
Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại 5

26,32%

khóa về hát Then
Tổ chức phong trào đặt lời mới cho hát Then

2

10,52%

110
2.3. PHIẾU KHẢO SÁT VIỆC HỌC HÁT THEN DÀNH CHO HỌC
SINH LỚP HÁT THEN THỰC NGHIỆM TẠI CUNG THIẾU NHI LẠNG
SƠN.
Trong 6 tháng vừa qua, nhà trường đã áp dụng một số giải pháp nhằm
nâng cao chất lượng truyền dạy hát Then. Sau khi được học tập với những
phương pháp đổi mới, đề nghị các emtrar lời các câu hỏi sau bằng cách
đánh dấu X vào những ô vuông phù hợp.
Họ tên học sinh:.......................................................... Nam 

Nữ 

Sinh năm:.................................................. Dân tộc: ...................................
Lớp: ...........................................................
NỘI DUNG
1. Em hãy cho biết, chương trình truyền dạy hát Then đã phù hợp chưa?
Phù hơp 

Bình thường 

Chưa phù hợp 

2. Khi tập các bài hát Then trên bản phổ, nếu không có giáo viên hướng
dẫn các em có tự tập bài được không?
3. Trong quá trình học tập, các phương pháp truyền dạy của giáo viên em
tiếp thu bài có tốt không?
Tốt 

Bình thường 

Không tốt 

4. Sau khi học xong lớp hát Then, em có thể hướng dẫn cho các bạn khác
biết đàn và hát Then không?
Hướng dẫn được 

Có thể được 

không hướng dẫn được


5. Hiện nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường đã đáp ứng việc
học tập của các em chưa?
Đáp ứng tốt 

Bình thường 

Chưa đáp ứng


6. Sau khi học xong lớp hát Then, em có tự tin biểu diễn các bài đã được
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học trên sân khấu không?
Rất tự tin 

Tự tin 

Chưa tự tin 

7. Trong những giờ học trên lớp, em có thích xem băng, đĩa của các ca sĩ,
nghệ nhân hát Then không?
Rất thích 

Thích 

Không thích 

8. Các hoạt động ngoại khóa về hát Then trong thời gian qua, em có thấy
bổ ích cho việc học tập của mình không?
Rất bổ ích 

Bổ ích 

Không bổ ích 

9. Em có kiến nghị gì về việc học môn hát Then tại Cung thiếu nhi hiện nay
không?
····················································································
····················································································
····················································································
····················································································
····················································································
Lạng sơn, ngày 31 tháng 10 năm 2017
Người cug cấp thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)
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KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ VIỆC HỌC HÁT THEN CỦA HỌC SINH
NHÓM THỰC NGHIỆM
Câu 1

Số lượng

Tỉ lệ

Phù hợp

4

86,7%

Bình thường

2

13,3%

Chưa phù hợp

0

0%

Tổng

6

100%

Câu 2

Số lượng

Tỉ lệ

Tập được

4

66,7%

Có thể tập được

2

33,3%

Không tập được

0

0%

Tổng

6

100%

Câu 3

Số lượng

Tỉ lệ

Tốt

5

60%

Bình thường

1

40%

Không tốt

0

0%

Tổng

6

100%

Câu 4

Số lượng

Tỉ lệ

Hướng dẫn được

5

40%

Có thể được

1

60%

Không hướng dẫn được

0

0%

Tổng

6

100%

Câu 5

Số lượng

Tỉ lệ

Đáp ứng tốt

4

80%

Bình thường

2

20%

Chưa đáp ứng

0

0%
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Tổng

15

100%

Câu 6

Số lượng

Tỉ lệ

Rất tự tin

6

40%

Tự tin

5

33,3%

Chưa tự tin

4

26,7%

Tổng

15

100%

Câu 7

Số lượng

Tỉ lệ

Rất thích

9

60%

Thích

6

40%

Không thích

0

0%

Tổng

15

100%

Câu 8

Số lượng

Tỉ lệ

Rất bổ ích

12

80%

Bổ ích

3

20%

Không bổ ích

0

0%

Tổng

15

100%

Câu 9

Số lượng

Tỉ lệ

Tiếp tục tổ chức các hoạt động 9

60%

ngoại khóa
Tổ chức giao lưu với các CLB 6

40%

hát Then trong tỉnh, với Đoàn
Nghệ thuật tỉnh, ...
Tổng

15

100%
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PHỤ LỤC 3: GIÁO ÁN
3.1. GIÁO ÁN THỰC HÀNH (THAM KHẢO)
Người soạn: Hà Thị Minh Tuyền
Giáo viên dạy: Hoàng Phương thùy
Phòng : Nghiệp vụ đào tạo và bồi dưỡng năng khiếu Cung thiếu nhi
Lạng Sơn.
Đối tượng giảng day: hoc sinh năng khiếu
Tên bài học: Lời cây đàn tính - sáng tác: Hoàng Tú
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
- Học sinh hiểu được nội dung bài hát, kỹ thuật luyến, láy trong hát, lời ca
trong bài hát.
- Biết phân biệt, so sánh các thể loại Then từng vùng miền.
2. Kỹ năng
- Học sinh hát đúng cao độ, trường độ, thuộc lời bài hát.
- Thể hiện được tốt các kỹ thuật của legato, phát âm, nhả chữ tròn tiếng, rõ
lời, thể hiện được sắc thái của bài.
- kỹ năng đánh đàn môt cách thuần thục, đọc xướng âm chính xác.
3. Thái độ
- học sinh có thái độ nghiêm túc, tôn trọng giáo viên, có ý thức tự học, rèn
luyện phấn đấu vươn lên trong học tập.
II. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Chuẩn bị giáo án, tài liệu dạy học liên quan đến bài học đầy đủ
- Đồ dùng trực quan phục vụ giảng dạy đầy đủ: Tính tẩu, xóc nhạc, băng,
đĩa nhạc, máy chiếu, bản phổ,...
2. Chuẩn bị của học sinh
- Ôn lại bài cũ và chuẩn bị bài mới: đọc xướng âm, vở chép nhạc, Tính tẩu,...
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III. Tiến trình lên lớp
Nội dung/ thờigian

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của
HS

1. Ổn định lớp (2p)

- Kiểm tra sĩ số lớp

- HS thực hiện

- Kiểm tra dụng cụ học tập
của HS
2. Kiểm tra bài cũ (10p)

- Đặt câu hỏi gọi HS trả lời

- HS trả lời

+ Đàn và hát bài: Ai Thăm - HS thực hiện
Xứ Lạng.
+ Gọi HS nhận xét

- HS nhận xét

+ Giáo viên nhận xét

- Lắng nghe

+ Cả lớp đàn và hát lại cả bài

- Thực hiện

3. Dạy bài mới: Lời cây - Dẫn dắt vào bài, phân tích - Lắng nghe
đàn tính (phụ lục 1, đặc điểm, nội dung, tính chất
tr.94)

bài hát.

3.1. Ghép lời ca với giai - Cho cả lớp đọc gam 5 âm, - Thực hiện
điệu bài hát (45p)

sau đó cho HS xướng âm giai

Đọc gam 5 âm

điệu phần lời, chú ý cách lấy
hơi.
+ Chia lớp thành 3 nhóm,
hình chữ u. từng nhóm đọc
xướng âm, sau đó ghép lời ca
(chú ý những từ có dấu luyến
khi ghép lời ca).
+ Kiểm tra từng nhóm, cá
nhân, sửa sai (nếu có).
+ Nhận xét, sửa sai (nếu có)

- Lắng nghe
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- Hướng dẫn HS tập đàn, yêu - Luyện tập
3.2. Tập đàn (45p)

cầu HS tập từng câu, sau đó
ghép từng câu với nhau.
- Kiểm tra từng nhóm, cá - Thực hiện
nhân, sửa sai (nếu có).
- Chia từng nhóm, từng cặp - Luyện tập

3.3. Ghép đàn kết hợp HS. một nhóm hát, một nhóm
với lời ca (45p)

đàn, một em hát, một em đàn
và đổi ngược lại, sau đó kết
hợp cả đàn và hát.
- Kiểm tra từng nhóm, cá - Thực hiện
nhân thực hiện, các HS khác
quan sát, lắng nghe và nhận
xét các bạn.
- Giáo viên xóc nhạc, cả lớp - Thực hiện
đàn và hát, thể hiện sắc thái,
tình cảm của bài hát.
- Cho HS xem video bài hát - Lắng nghe

3.4. Xem video về bài do NSƯT Bích Hồng thể
hát: Lời cây đàn tính hiện.
(10p)

- Đặt câu hỏi cho HS về: cách - Trả lời
phát âm, nhả chữ, xử lý bài
hát, kỹ thuật của đàn,...
- Thực hiện

4. Củng cố (7p)

- Cho HS nhắc lại nội dung
học

- Thực hiện

- cả lớp đàn và hát lại bài hát

- Lắng nghe
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5. Nhận xét, dặn dò (3p)

- Nhận xét, đánh giá những
ưu điểm, hạn chế.
- Giao bài tập về nhà.

- Lắng nghe
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PHỤ LỤC 4
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CUNG THIẾU NHI
LẠNG SƠN VÀ MỘT SỐ CLB HÁT THEN TRONG TỈNH
LẠNG SƠN

4.1. Cô và trò cơ sở năng khiếu cung thiếu nhi Lạng Sơn
(Nguồn: Tác giả chụp tháng 5/2017)
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4.2. Tiết mục biểu diễn của các em học sinh Cung thiếu nhi Lạng Sơn
(Nguồn: sưu tầm)

4.3. Đại biểu chụp ảnh cùng thầy cô giáo và học sinh
(Nguồn: sưu tầm)
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4.4. Lớp hát Then - Đàn Tính biểu diễn
(Nguồn: Tác giả chụp tháng 10/2017)

4.5. Các em HS đang luyện tập trong giờ giải lao
(Nguồn: Tác giả chụp tháng 09/2017)
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4.6. Tác giả chụp ảnh lưu niệm cùng CLB hátThen - đàn Tính trong lễ ra
mắt (Nguồn: Phương Thùy chụp tháng 10/2017)

4.7. Ban lãnh đạo Cung thiếu nhi tặng quà cho các em HS có kết quả học
tập suất sắc
(Nguồn : sưu tầm)
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4.8. Tiết mục biểu diễn trong buổi ngoại khóa
(Nguồn : sưu tầm)

4.9. Các bé CLB Múa biểu diễn tết trung thu
(Nguồn: sưu tầm)

