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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong đời sống của con người, nếu âm nhạc là một trong những
ngôn ngữ để thể hiện tâm tư tình cảm thì ca hát được coi là phương tiện
quan trọng để giãi bày ngôn ngữ đó. “Ca hát chính là âm nhạc được biểu
hiện bằng giọng hát, phân biệt với khí nhạc (do nhạc khí phát ra)” [23,
tr.881].
Việc sử dụng giọng hát làm phương tiện để thể hiện tình cảm thông
qua ngôn ngữ ca hát đã được các chuyên gia nghiên cứu đánh giá là hiệu
quả hơn bất cứ loại nhạc cụ nào khác.
Trong thực tế, hầu hết mọi người đều thừa nhận ca hát là hoạt động
được nhiều cá nhân yêu thích, bởi nó không chỉ phù hợp với năng lực của
nhiều người mà hoạt động này còn là phương tiện biểu cảm đơn giản, dễ
hiểu và khá hiệu quả.
Những năm gần đây, tại nhiều hội diễn văn nghệ của các cơ quan
thuộc các bộ, ban, ngành từ trung ương tới địa phương xuất hiện nhiều tiết
mục thanh nhạc tham gia dự thi với những ca khúc mang tính nghệ thuật
cao của các nhà soạn nhạc nổi tiếng trong nước và thế giới. Các ca khúc
này thường có nội dung sâu sắc, có độ khó nhất định về kỹ thuật, và hơn cả
là tính nghệ thuật cao trong âm nhạc.
Trên sóng truyền hình Việt Nam hiện nay cũng xuất hiện nhiều cuộc
thi, nhiều chương trình truyền hình thực tế hoặc game show có liên quan
đến ca hát mà đối tượng tham gia hầu hết là ca sĩ không chuyên hoặc bán
chuyên nghiệp như: Thần tượng âm nhạc Việt Nam (Viet Nam Idol); Tìm
kiếm tài năng (Viet Nam got Talent); Giọng hát Việt (The Voice); Nhân tố
bí ẩn (X Factor), v.v... Trong đó, ngoài các ca khúc Việt Nam thì một số ca
khúc nước ngoài có chất lượng nghệ thuật cao phù hợp nội dung và trình độ
cũng được thí sinh lựa chọn làm tác phẩm dự thi, tiêu biểu là các ca khúc:
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Trở về Surriento (Torna Surriento) của E. De Curtis; Khúc nhạc chiều
(Serenade) của F. Schubert; Mặt trời của tôi (O sole mio) của E. Di Capua.
Một số tác phẩm thanh nhạc khó như Aria Nữ hoàng đêm tối (Die
Holle Racht kocht in meinem Herzen) trong vở Opera Cây sáo thần (Die
Zauberflote) của nhà soạn nhạc thiên tài người Áo W. A. Mozart (1756 1791); hay tác phẩm Phantom of the Opera (Bóng ma trong nhà hát) của
nhà soạn nhạc người Anh Andrew Lioyd Webber (1948), v.v… cũng được
một vài thí sinh lựa chọn trình diễn.
Cũng từ các cuộc thi này, nhiều giọng hát xuất sắc đã được phát hiện.
Không ít người trong số họ trưởng thành từ phong trào ca hát quần chúng
tại các CLB ca hát ở các NVH địa phương.
Nhìn chung, hầu hết các giọng ca tham gia những cuộc thi hát là trên
cơ sở năng khiếu sẵn có của bản thân. Nhiều thí sinh vốn là HV của những
CLB âm nhạc đã biết kết hợp kỹ thuật thanh nhạc với năng khiếu cá nhân.
Khi cần trình diễn, họ tìm đến các CLB thanh nhạc để học hỏi và luyện tập
các kỹ thuật và kỹ năng thanh nhạc.
Có thể khẳng định, nhu cầu học hát của đối tượng không chuyên tại
các CLB, NVH hiện nay là rất lớn. Việc tiếp thu và nắm vững một số kỹ
thuật thanh nhạc cơ bản bằng cách luyện tập và học hát các ca khúc nghệ
thuật ngày càng trở nên quan trọng. Quá trình này có thể là “chìa khóa”
giúp cho đối tượng không chuyên tự tin trình diễn các tiết mục của mình
đạt được những yêu cầu về thanh nhạc, bên cạnh đó cũng giúp họ có sự
cảm thụ sâu sắc hơn về ca khúc nghệ thuật.
Trong khuôn khổ nghiên cứu đề tài, chúng tôi đã đến khảo sát thực tế
việc dạy học âm nhạc tại một số NVH trên địa bàn Hà Nội. Tại những đơn
vị này, các lớp dạy học hát cho mọi đối tượng vẫn được tổ chức thường
xuyên với số lượng học viên đăng ký theo học khá đông.
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Ngoài ca khúc Việt Nam, các làn điệu dân ca và một số ca khúc nhạc
phổ thông nước ngoài như Nga, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Trung
Quốc, v.v… cũng được các GV lựa chọn đưa vào giảng dạy, tuy nhiên số
lượng bài không nhiều. Mảng ca khúc nghệ thuật, đặc biệt ca khúc nghệ
thuật của nước ngoài vẫn chưa được trú trọng giới thiệu.
Những kinh nghiệm từ việc dạy thanh nhạc tại Cung Văn hóa Lao
động Hữu nghị Việt - Xô cùng với những kiến thức tích lũy được từ
HVÂNQGVN, Trường ĐHSPNTTƯ đã thôi thúc tác giả Luận văn đưa ra ý
tưởng áp dụng một số biện pháp thanh nhạc vào hoạt động dạy học hát cho
các đối tượng không chuyên, nhằm giúp họ làm chủ được những kỹ thuật
thanh nhạc cơ bản khi thể hiện các ca khúc nghệ thuật. Đây chính là lý do
tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu “Dạy học hát ca khúc nghệ thuật tại các
Nhà văn hóa trên địa bàn Hà Nội”.
2. Lịch sử nghiên cứu
Một vài thập niên trở lại đây, trong nghiên cứu âm nhạc xuất hiện
nhiều công trình khoa học hoặc sách chuyên khảo của một số tác giả, trong
đó một số công trình và ấn phẩm có nội dung liên quan đến thanh nhạc và
dạy ca hát, như: Tìm hiểu và phát triển giọng hát, tác giả Nguyễn Trung
Kiên, Nxb Vụ Văn hóa Quần chúng Hà Nội (1968); Phương pháp học
hát, tác giả Nguyễn Trung Kiên, Nxb Văn hóa Hà Nội (1982); Phương
pháp Sư phạm Thanh nhạc, tác giả Nguyễn Trung Kiên, Nxb Viện Âm
nhạc Hà Nội (2001); Giáo trình thanh nhạc trung học, tác giả Nguyễn
Trung Kiên, Nxb Viện Âm nhạc Hà Nội (2001); Phương pháp Sư phạm
Thanh nhạc, tác giả Nguyễn Trung Kiên, Nxb Viện Âm nhạc, Hà Nội
(2001); Lịch sử Thanh nhạc Phương Tây, tác giả Hồ Mộ La, Nxb Từ điển
Bách Khoa Hà Nội (2005); Phương pháp dạy Thanh nhạc, tác giả Hồ
Mộ La, Nxb Từ điển Bách Khoa Hà Nội (2008); Tuyển tập Aria trích
trong các vở Opera kinh điển, tác giả Phạm Văn Giáp, Nxb Âm nhạc
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(2010); Tuyển tập Romance của nhiều nhạc sĩ nước ngoài (J. S. Bach,
L.V.Beethoven, W. A. Mozart, R. Schumann, F. Schubert) do tác giả Trần
Ngọc Lan biên soạn (2010), tài liệu lưu hành nội bộ; Phương phát hát tốt
tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát, tác giả Trần Ngọc Lan, Nxb Giáo dục
Việt Nam (2011); Tuyển tập ca khúc của các tác giả nổi tiếng thế giới;
Tuyển tập Romance phiên âm tiếng Đức; Tuyển tập các bài hát ru nước
ngoài, v.v… tác giả Trần Ngọc Lan biên soạn (2012), tài liệu lưu hành nội
bộ, v.v… Trong đó đáng lưu ý là cuốn Phương pháp Sư phạm Thanh
nhạc của tác giả Nguyễn Trung Kiên, Nxb Viện Âm nhạc Hà Nội (2001).
Đây là cuốn sách nghiệp vụ dùng trong dạy thanh nhạc gồm 14 chương với
độ dài 369 trang. Sau phần mở đầu là những nguyên tắc chung về giảng
dạy thanh nhạc với nhiều kiến thức cũng như những kinh nghiệm dạy học
thanh nhạc bổ ích. Phần tiếp theo, tác giả đã khái quát lịch sử hình thành
các trường phái thanh nhạc trên thế giới, chân dung những đại biểu của các
trường phái, các bài tập và những mẫu âm thực hành,v.v... Trong cuốn sách
này, tác giả cũng đã hệ thống khá cụ thể các kỹ thuật thanh nhạc dành cho
SV thanh nhạc ở các trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Tuy nhiên có thể
thấy dù cuốn sách cung cấp khối lượng kiến thức khá đầy đủ và rất cần
thiết, song chỉ dành cho đối tượng học thanh nhạc chuyên nghiệp.
Cuốn Phương pháp dạy Thanh nhạc của tác giả Hồ Mộ La, Nxb Từ
điển Bách khoa (năm 2008) là cuốn sách nghiệp vụ dạy thanh nhạc gồm
267 trang chia bảy chương với hai phần chính. Phần thứ nhất bàn về âm
thanh và những vấn đề giải phẫu thanh học. Phần thứ hai đề cập đến các
vấn đề kinh nghiệm giảng dạy thanh nhạc của các GV. Tuy cuốn sách trình
bày khá kỹ về những kinh nghiệm dạy hát nhưng cũng không có phần nào
đề cập tới đối tượng học hát là ca sĩ không chuyên.
Trong cuốn Phương phát hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát,
Nxb Giáo dục Việt Nam (năm 2011), tác giả Trần Ngọc Lan đã đưa ra
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những lý luận và phương pháp để hát tốt tiếng Việt dựa trên sự kết hợp
nhuần nhuyễn cách hát của phương tây với lối hát cổ truyền Việt Nam,
trong đó phương pháp chuyên môn mà tác giả đưa ra chủ yếu xoay quanh
vấn đề xử lý cách phát âm tiếng Việt sao cho chuẩn xác để đạt được âm
thanh như mong muốn khi thể hiện những ca khúc Việt Nam hoặc các ca
khúc nhạc nước ngoài lời Việt. Tuy vậy ở cuốn sách này, tác giả không đề
cập trực tiếp đến việc áp dụng kỹ thuật thanh nhạc để hát các ca khúc thuộc
thể loại ca khúc nghệ thuật cho đối tượng là ca sĩ không chuyên.
Tác giả Phạm Văn Giáp trong Tuyển tập Aria trích trong các vở
Opera kinh điển của Nxb Âm nhạc (năm 2010) hay trong Bộ sách tuyển tập
các tác phẩm Thanh nhạc nước ngoài dành cho các giọng (lưu hành nội
bộ)... đã tổng hợp một cách khoa học và hệ thống một số Aria, Romance
nổi tiếng, nhưng cũng chủ yếu chỉ dành cho bậc đại học và trên đại học ở
các trường nghệ thuật chuyên nghiệp.
Ngoài các ấn phẩm đã xuất bản, đến nay cũng có một số đề tài
nghiên cứu âm nhạc theo chủ đề liên quan đến dạy và học thanh nhạc, trong đó
một số là các đề tài Luận văn. Có thể điểm qua một vài Luận văn theo hướng này
như: Luận văn thạc sĩ Cải tiến nội dung và phương pháp đào tạo nghệ sĩ biểu
diễn thanh nhạc trong quân đội, tác giả Dương Minh Đức; Luận văn thạc sĩ Tính
khoa học trong giảng dạy và giáo trình thanh nhạc, tác giả Trần Diệu Thúy.
Khi xem xét nội dung khoa học của các Luận văn kể trên có thể
thấy: Đề tài Luận văn Cải tiến nội dung và phương pháp đào tạo nghệ sĩ
biểu diễn thanh nhạc trong quân đội của tác giả Dương Minh Đức đã
nghiên cứu một số cải tiến về nội dung và phương pháp giảng dạy thanh
nhạc. Trong phần nghiên cứu, tác giả tập trung cho đối tượng là HV của
trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hệ chính quy. Ngoài ra, Luận
văn cũng đã đưa ra một số phương pháp luyện tập cho người học thanh
nhạc để hát các ca khúc Việt Nam chứ cũng chưa đề cập đến các ca khúc
nghệ thuật nước ngoài.

6
Gần với vấn đề này là Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc của tác
giả Phạm Thị Lộc có tiêu đề “Giảng dạy một số ca khúc nước ngoài lời
Việt tại trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc”. Trong Luận
văn, tác giả đã khái quát lịch sử hình thành và phát triển của thể loại ca
khúc nghệ thuật trên thế giới; đưa ra khái niệm về ca khúc nghệ thuật và ca
khúc nước ngoài lời Việt. Tuy nhiên, đối tượng học thể loại ca khúc nước
ngoài lời Việt trong Luận văn mà tác giả Phạm Thị Lộc đề cập là SV thanh
nhạc chuyên nghiệp của trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc.
Ngoài việc đưa ra hệ thống lý luận về thanh nhạc, một số đề tài và
công trình nghiên cứu của một số tác giả khác cũng có phần nghiên cứu về
phát triển giọng hát và một số vấn đề khác. Dù có liên quan ít nhiều đến đề
tài mà HV đang nghiên cứu, nhưng chủ yếu các đề tài đó cũng chỉ hướng
tới đối tượng là ca sĩ chuyên nghiệp mà chưa có một công trình nào trực
tiếp đề cập và đi sâu nghiên cứu vấn đề giảng dạy ca khúc nghệ thuật cho
các đối tượng không chuyên ở Việt Nam. Cũng chưa có một công trình nào
đề cập đến vấn đề dạy hát ca khúc nghệ thuật tại các NVH.
Lý luận và thực tế cuộc sống cho thấy việc nghiên cứu giảng dạy
thanh nhạc cho các đối tượng ca hát không chuyên tại các NVH ở nước ta
hiện nay được ghi nhận là một vấn đề có tính cấp thiết cả về lý luận và thực
tiễn, trên cơ sở đó, có thể đi đến nghiên cứu một đề tài theo hướng đáp ứng
tính cấp thiết của vấn đề đã nêu.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Tìm cách cải thiện và nâng cao chất lượng dạy hát thể loại ca khúc
nghệ thuật cho đối tượng không chuyên tại các CLB thanh nhạc ở các NVH
trên địa bàn Hà Nội.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu lược sử hình thành, phát triển của ca khúc nghệ thuật
trên thế giới và Việt Nam từ khi mới hình thành tới nay.
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- Tìm hiểu thực trạng trong hoạt động dạy hát thể loại ca khúc nghệ
thuật cho đối tượng không chuyên tại các CLB thanh nhạc ở các NVH trên
địa bàn Hà Nội.
- Đề xuất một số biện pháp dạy học ca khúc nghệ thuật cho đối
tượng không chuyên, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học hát tại
các NVH trên địa bàn Hà Nội.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài Luận văn là: Một số biện
pháp dạy học hát thể loại ca khúc nghệ thuật dành cho đối tượng không
chuyên, sinh hoạt ca hát ở CLB âm nhạc tại các NVH trên địa bàn Hà Nội.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài đi sâu nghiên cứu một số biện pháp dạy học hát các ca khúc
nghệ thuật cho đối tượng không chuyên tại các NVH trên địa bàn Hà Nội.
Thời gian thực hiện nghiên cứu là trong năm 2017.
Các ca khúc được đưa vào dạy là một số ca khúc nghệ thuật nước
ngoài lời Việt và một số ca khúc nghệ thuật Việt Nam tiêu biểu có phần
đệm piano.
Địa bàn nghiên cứu là tại các CLB âm nhạc, NVH trên địa bàn Hà
Nội, cụ thể là:
Nội thành: Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.
Ngoại thành: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đan Phượng.
5. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện luận văn này, HV đã sử dụng các phương pháp nghiên
cứu khoa học trong hai nhóm: Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết và
nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn.
5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết
Đọc; ghi chép; phân tích và tổng hợp những thông tin cần thiết từ các
tài liệu; sách; báo; các giáo trình, các công trình nghiên cứu có liên quan
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đến hoạt động dạy và học thanh nhạc; các tài liệu; các công trình nghiên
cứu về ca khúc nghệ thuật thế giới và Việt Nam. Ngoài ra, HV còn tham
khảo các tài liệu khác có liên quan đến đề tài như băng; đĩa; mạng Internet;
thư viện online và sách điện tử, v.v…
5.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
5.2.1. Phương pháp quan sát sư phạm:
HV thông qua việc tham gia dự những giờ dạy hát của GV để thấy
được những điểm còn yếu, còn thiếu cần phải bổ sung.
5.2.2. Phương pháp thực nghiệm sư phạm:
HV tiến hành làm thực nghiệm sư phạm, qua đó đánh giá tính khả thi
của đề tài cũng như đánh giá những hiệu quả khi áp dụng những biện pháp mới
trong việc giảng dạy ca khúc nghệ thuật tại các NVH trên địa bàn Hà Nội.
5.2.3. Phương pháp phỏng vấn:
Lấy ý kiến phát biểu, trao đổi trực tiếp với những người liên quan để
tìm hiểu thực trạng, giải pháp dạy và học các ca khúc nghệ thuật tại các
trường nghệ thuật chuyên nghiệp hoặc các NVH nơi tiến hành thực nghiệm
và các vấn đề khác theo chủ đề.
5.2.4. Phương pháp chuyên gia:
Là phương pháp khá quan trọng trong nhóm phương pháp nghiên
cứu thực tiễn. Nếu đề tài có được những ý kiến đánh giá, góp ý của các NNC,
các chuyên gia trong lĩnh vực này về cơ sở lý luận, về thực tiễn dạy học và các
giải pháp đề xuất thì đề tài sẽ có tính khả thi hơn.
6. Những đóng góp của Luận văn
Từ trước tới nay ngành sư phạm âm nhạc đã có nhiều công trình
nghiên cứu về phương pháp giảng dạy của nhiều tác giả và các GV thanh
nhạc, song chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập trực tiếp tới việc dạy
hát thể loại ca khúc nghệ thuật dành cho đối tượng không chuyên tại các
CLB và NVH.
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Việc nghiên cứu đề tài Luận văn “Dạy học hát ca khúc nghệ thuật
tại các Nhà văn hóa trên địa bàn Hà Nội” hướng tới đề xuất một số biện
pháp dạy hát ca khúc nghệ thuật dành cho đối tượng không chuyên là đóng
góp mới của Luận văn.
Ngoài ra, Luận văn cũng có thể được dùng làm tài liệu tham khảo
cho các công trình nghiên cứu sau hoặc dùng cho đồng nghiệp đang làm
công tác dạy hát tại các CLB, NVH và các Trung tâm dạy học âm nhạc
tham khảo.
7. Bố cục của Luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và phần Phụ lục,
Luận văn có kết cấu 2 chương, cụ thể như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn.
Chương 2: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học ca khúc
nghệ thuật cho đối tượng không chuyên tại các Nhà văn hóa trên địa bàn
Hà Nội.
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Một số khái niệm
Không ít khán, thính giả cũng như một số ca sĩ không chuyên đã
từng băn khoăn với câu hỏi: Thế nào là ca khúc nghệ thuật? Đặc điểm của
ca khúc nghệ thuật là gì? Ca khúc nghệ thuật hình thành như thế nào? Và
ca khúc nghệ thuật khác với những ca khúc khác ở điểm nào?
Trước khi khảo sát lịch sử hình thành, phát triển cũng như đặc điểm,
tính chất của thể loại ca khúc nghệ thuật; những đại diện tiêu biểu của loại
hình này trên thế giới và Việt Nam, Luận văn sẽ đi vào tìm hiểu một số
khái niệm và thuật ngữ liên quan.
1.1.1. Nghệ thuật
Theo cuốn Giáo trình Lịch sử Nghệ thuật của Đặng Thái Hoàng và
Nguyễn Văn Đỉnh (chủ biên) thì: “Nghệ thuật theo nghĩa ban đầu là sự xuất
sắc trong việc tạo ra một đồ vật hay thực hiện một hoạt động xác định nào
đó…” [8, tr.5]. Theo đó, những gì đã được gọi là nghệ thuật thì luôn phải
có sự xuất sắc trong ý tưởng, hình thức và sự thể hiện.
Trong cuốn Từ điển tiếng Việt, nhóm tác giả Hoàng Long và Quang
Hùng giải thích: “Nghệ thuật là công việc làm có đường lối, phương pháp
để tỏ ý thức, tình cảm hay lý tưởng của mình trên ba chỗ nhắm: chân, thiện và
mỹ…” [16, tr.641].
Khi nghiên cứu về nghệ thuật, chúng ta cần tìm hiểu các khái niệm:
Tác phẩm nghệ thuật, hoạt động nghệ thuật và người nghệ sĩ. “Tác phẩm
nghệ thuật là một sản phẩm có giá trị thẩm mỹ nhất định, được sáng tạo ra
dưới sự tác động của tri thức con người thông qua các hoạt động trên
những phương tiện, vật liệu hữu hình hoặc vô hình…” [8, tr.5].
Theo khái niệm này, tác phẩm nghệ thuật có thể tồn tại dưới dạng vật
chất hoặc tinh thần, miễn là đạt được những tiêu chí về chân, thiện và mỹ.
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Nghệ thuật được tạo ra bởi chính con người, phục vụ đời sống sinh hoạt
trong thế giới của chính họ.“Hoạt động nghệ thuật là quá trình dùng tri
thức để sáng tạo ra những giá trị thẩm mỹ, được biểu hiện qua những sản
phẩm hữu hình hoặc vô hình. Như vậy, yếu tố căn bản của hoạt động nghệ
thuật là sự sáng tạo…” [8, tr.5]. Theo đó sự sáng tạo những cái mới không
trùng lặp là những yếu tố căn bản của hoạt động nghệ thuật. “Nghệ sĩ là
người sáng tạo ra những giá trị thẩm mỹ mới mẻ, phán ánh tư tưởng của họ
và của xã hội. Hoạt động của người nghệ sĩ là quá trình sáng tạo ra những
sản phẩm không chỉ hữu ích mà còn có tính thẩm mỹ…” [8, tr.5].
Tổng hợp từ những ý kiến trên, chúng tôi cho rằng: “Nghệ thuật là
những giá trị vật chất và tinh thần mang tính thẩm mỹ cao thông qua hoạt
động sáng tạo của người nghệ sĩ”.
Để nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, vai trò của người nghệ sĩ
rất to lớn. Trong một số ngành, nghệ sĩ sáng tạo cũng đồng thời là nghệ sĩ
trình diễn song ở một số ngành khác, trong đó có âm nhạc, nghệ sĩ sáng tác
và nghệ sĩ trình diễn thường là riêng biệt. Nghệ sĩ nói chung là người sáng
tạo ra những giá trị nghệ thuật. Họ cũng là người cảm thụ sớm nhất những
giá trị đó trước khi giới thiệu đến mọi người xung quanh.
1.1.2. Ca khúc
Trong cuốn Thể loại âm nhạc, NNC âm nhạc Nguyễn Thị Nhung
cho rằng: “Ca khúc là danh từ dùng để gọi những tác phẩm thanh nhạc
khác nhau: ca khúc dân ca và ca khúc của các nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Những tác phẩm này được thể hiện bằng giọng người…”. Vai trò chủ yếu
được thể hiện trong ca khúc là giai điệu và lời ca. Dù là mang nội dung gì,
thì một ca khúc cũng luôn truyền tải một ý tưởng nào đó của tác giả hoặc
“mang một ý nghĩa hoàn thiện của một tư duy âm nhạc…” [19, tr.12].
Cũng theo tác giả này, ca khúc được phân chia thành nhiều dạng
khác nhau như: Hành khúc, ca khúc trữ tình, ca khúc thiếu nhi, trường ca,
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hợp xướng. Dựa vào “Nội dung, tính chất thể hiện của phương tiện biểu
hiện âm nhạc như giai điệu, tiết tấu, nhịp điệu…, hoặc có khi căn cứ vào lời
ca và cả cấu trúc của tác phẩm để phân loại…” [19, tr.13].
Theo tác giả Dương Anh: “Ca khúc là danh từ dùng để gọi những tác
phẩm âm nhạc được thể hiện bằng giọng người (thanh nhạc). Nó là sản
phẩm của một tập thể (ca khúc dân ca), hay do nhạc sĩ chuyên nghiệp sáng
tác. Ca khúc do hai bộ phận hợp thành đó là âm nhạc và lời ca…” [45].
Trong thanh nhạc, ca khúc là thể loại phổ cập nhất mà bất kỳ một
người học hát nào cũng thường xuyên biểu diễn. Ca khúc có rất nhiều dạng.
Qua ý kiến của các NNC, có thể thấy: Ca khúc là một tác phẩm âm
nhạc được trình diễn bởi giọng người. Âm nhạc và lời ca thể hiện được một
nội dung nào đó mà tác giả muốn truyền tải tới người nghe.
1.1.3. Ca khúc nghệ thuật
Nhiều tài liệu và sách lịch sử âm nhạc thế giới từ trước tới nay đã đề
cập đến những tên gọi khác nhau của thể loại ca khúc này.
Người Đức đặt tên gọi Lied hay Lieder cho những ca khúc được phổ
từ thơ lãng mạn tiếng Đức. Như để nhấn mạnh hơn nữa ý nghĩa của nó, đôi
khi người ta còn dùng thuật ngữ Kunstlied nghĩa là bài hát cổ điển có ghi chú
thanh nhạc. Với nhà soạn nhạc người Áo Gustav Mahler (1860 - 1911), tên gọi
Gesänge được dùng thay cho từ Lieder.
Ở Pháp, những dạng ca khúc có tính nghệ thuật cao thường được gọi
là Mélodie tức là những ca khúc có giai điệu đẹp.
Người Ý dùng thuật ngữ Romanza hay Canzoni cho thể loại ca khúc
nghệ thuật.
Ở Tây Ban Nha người ta dùng từ Canciones hay Canciones líricas
để chỉ những ca khúc hay ca khúc trữ tình có giá trị nghệ thuật cao về ca từ
và âm nhạc.
Những nước Anh, Mỹ thì dùng tên gọi “Art songs” để chỉ ca khúc
nghệ thuật theo đúng nghĩa từ tiếng Anh.
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Trong cuốn Âm nhạc mới Việt Nam tiến trình và thành tựu, NNC Tú
Ngọc và nhóm tác giả cho rằng ở Việt Nam, thuật ngữ “Ca khúc nghệ
thuật” xuất hiện trên diễn đàn và báo chí âm nhạc từ những năm 60 của thế
kỷ XX.
Theo nhóm tác giả cuốn sách trên: “Một số ca khúc, chủ yếu là loại
ca khúc đơn ca trữ tình, được xây dựng với bút pháp mới, bộc lộ một số kỹ
năng mới, đòi hỏi một trình độ diễn xuất tinh tế hơn, có tính chuyên nghiệp
hơn được gọi là “ca khúc nghệ thuật” để phân biệt với ca khúc quần chúng
vốn đã quen thuộc trước đó…” [18, tr.387].
Trong cuốn Bay lên từ truyền thống, tác giả Nguyễn Đăng Nghị viết:
“Bất kỳ ca khúc nào cũng có tính nghệ thuật, nhưng không phải ca khúc nào
cũng thuộc dạng ca khúc nghệ thuật…” [22, tr.148]. Tác giả cũng đưa ra tiêu
chí để nhận biết ca khúc nghệ thuật là: “Tác phẩm viết cho giọng hát có phần
đệm nhạc khí. Ca từ có tính hình tượng. Giai điệu phải khai thác được những
yếu tố kỹ thuật cũng như yếu tố kỹ xảo cho giọng hát…”[22, tr.149].
Trong Luận văn thạc sĩ Nghệ thuật âm nhạc, Học viện Âm nhạc
Quốc gia Việt Nam năm 2016, tác giả Phạm Thị Lộc trích thông tin cuốn từ
điển Grove Music của Nxb Oxford (Mỹ) về định nghĩa ca khúc nghệ thuật
như sau: “Ca khúc nghệ thuật là bài hát dành cho các ca sĩ được đào tạo,
thường dựa trên ý của một bài thơ với sự hòa lẫn nhau một cách tinh tế
giữa thanh nhạc và phần đệm piano” [17, tr.12]. Theo đó, tác giả Phạm Thị
Lộc đưa ra khái niệm ca khúc nghệ thuật như sau: “Ca khúc nghệ thuật là
thể loại âm nhạc viết giọng hát, có sự kết hợp giữa âm nhạc với thơ ca, có
phần đệm của piano…” [17, tr.12].
Trong ca khúc nghệ thuật có một bộ phận không nhỏ là các Romance.
Theo một số NNC âm nhạc nhận định: Romance là tác phẩm âm nhạc viết
cho giọng hát có phần đệm của nhạc khí. Romance là một loại hình ca khúc
nghệ thuật, nhưng không phải mọi ca khúc nghệ thuật đều là Romance.
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Thuật ngữ Romance theo từ điển ngôn ngữ của một số nước có nền
âm nhạc phát triển như Ý, Đức, Pháp, Anh, Nga, Mỹ, v.v… thì đều có
chung nghĩa là sự trữ tình, lãng mạn, tiểu thuyết… với cách viết tương tự
nhau: Ý viết là Romanza, Đức viết là Romanze, Pháp viết là Romance, Nga
viết là Pоманc, Anh và Mỹ viết là Romance (phiên âm theo tiếng Việt là
Rô - măng - xơ).
Theo tác giả Nguyễn Trung Kiên: “Romance về cơ bản là thể loại âm
nhạc thính phòng, phát triển ở các nước châu Âu thập kỷ cuối cùng của thế
kỷ XVIII và XIX gắn liền với sự phát triển của các trường phái âm nhạc
dân tộc khác nhau. Có nhiều loại Romance khác nhau như: Elégie, ballade,
dram, monolog …” [11, tr.29].
Trong cuốn Phương pháp Sư phạm Thanh nhạc Chương trình Đại
học, tác giả Nguyễn Trung Kiên có đưa ra khái niệm như sau: “Romance là
thể loại tác phẩm thanh nhạc mang tính chuyên nghiệp cao trên cơ sở âm
nhạc được phát triển biểu hiện nội dung của lời thơ và phần đệm viết cho
đàn piano…” [11, tr.29].
Bàn về khái niệm Romance, trong cuốn Thể loại âm nhạc, tác giả
Nguyễn Thị Nhung viết: “Romance là một tác phẩm viết cho giọng hát có
phần đệm của nhạc khí. Những tác phẩm này thường có khuôn khổ vừa
phải…” [19, tr.27].
Trong cuốn Lịch sử Thanh nhạc Phương Tây, tác giả Hồ Mộ La viết:
“Romance nghĩa đen là ca khúc lãng mạn, được viết bằng thủ pháp và trình
độ nghệ thuật cao nên nước ta gọi là ca khúc nghệ thuật, Trung Quốc gọi là
ca khúc trữ tình…” [13, tr.194].
Tổng hợp những ý kiến và quan điểm trên của các nhà nghiên cứu và
các tác giả khác nhau, chúng tôi cho rằng: Ca khúc nghệ thuật là những ca
khúc có giai điệu và hình tượng âm nhạc đẹp. Có độ khó nhất định về kỹ
thuật để có thể phô diễn được giọng hát của ca sĩ; có phần đệm (piano). Đề
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tài và tính chất âm nhạc của ca khúc nghệ thuật rất phong phú. Ca từ trong
phần lớn các tác phẩm được lấy từ thơ.
1.2. Vài nét về ca khúc nghệ thuật
Trên thế giới, ca khúc nghệ thuật được quan niệm là thể loại bài hát
có phần đệm đàn do một nhà soạn nhạc chuyên nghiệp viết, với lời ca dựa
trên lời của một bài thơ. Theo quan niệm đó, ca khúc nghệ thuật chính là
“một bài thơ được dệt nhạc”, trong đó âm nhạc làm nổi bật ý thơ.
Ca khúc nghệ thuật có lịch sử hình thành và biến đổi lâu dài cùng
những đặc trưng riêng. Nó đóng vai trò khá quan trọng trong đời sống xã
hội cũng như trong giảng dạy và biểu diễn.
1.2.1. Sơ lược sự hình thành và phát triển ca khúc nghệ thuật
Từ lúc hình thành tới nay, trên khắp thế giới và cả ở Việt Nam ca
khúc nghệ thuật đã có một quá trình biến đổi rất phong phú và đa dạng.
1.2.1.1. Lịch sử phát triển ca khúc nghệ thuật trên thế giới
Từ cuốn Lịch sử Thanh nhạc Phương tây của NNC Hồ Mộ La và
một số tài liệu của những tác giả khác, tác giả Luận văn đã tổng hợp được
một số thông tin sau: Vào thế kỷ XVI tại Tây Ban Nha xuất hiện một thể
loại ca khúc với ý nghĩa ban đầu dùng để chỉ những bài hát thế tục bằng
tiếng Tây Ban Nha gọi là Romanza hay Rômăngxêcô nhằm để phân biệt với
các ca khúc Tôn giáo phức điệu, đa bè thường thấy được viết bằng tiếng
Latinh chỉ dành cho tầng lớp quý tộc.
Nửa sau thế kỷ XVIII, thể loại này được phổ biến và phát triển rộng
rãi sang các quốc gia lân cận rồi trở thành tên gọi của một thể loại âm nhạc
dành cho giọng hát.
Trước thế kỷ XIX, người ta vẫn cho rằng chỉ opera mới là nghệ thuật
thanh nhạc chính quy, trang nhã còn ca khúc chỉ là bình thường. Nhưng
đến thời kỳ chủ nghĩa lãng mạn, ca khúc nghệ thuật (Romance), với hình
thức ngắn gọn, ca từ và hình tượng âm nhạc đẹp có hiệu quả đã ảnh hưởng
chẳng kém gì opera.
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Sang thời kỳ âm nhạc lãng mạn, tức là vào khoảng đầu thế kỷ XIX,
ca khúc nghệ thuật mới được coi là một thể loại nghệ thuật hàn lâm và định
hình như là một loại tác phẩm âm nhạc dành cho giọng hát, nhất thiết phải
có phần đệm đàn.
Do có sự mở rộng về đề tài, phong phú và đa dạng về tính chất âm
nhạc cùng nội dung tác phẩm nên ca khúc nghệ thuật đã sớm trở thành một
trào lưu âm nhạc của thời đại.
Trong thời kỳ đó, loại hình nghệ thuật này đã không ngừng được
phát triển, nâng cao và trở thành điểm nhấn nổi bật trong sự nghiệp sáng
tác của các nhạc sĩ lớn thuộc nhiều trường phái. Cụ thể như: Trường phái
âm nhạc Đức - Áo; Trường phái âm nhạc Pháp; Trường phái âm nhạc Nga,
.v.v… với những tên tuổi của các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới như: F.
Schubert (1797 - 1828); Robert A. Schumann (1810 - 1856); J. Brahms
(1833 - 1897); F. Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847); Gustav Mahler
(1860 - 1911); L. H. Berlioz (1803 - 1869); C. F. Gounod (1818 - 1893); A.
Claude Debussy (1862 - 1918); Maurice Ravel (1875 - 1937); M. I. Glinka
(1804 - 1857); N. A. Rimsky Korsakov (1884 - 1908); P. Ilyich
Tchaikovsky (1840 - 1893); S. V. Rachmaninoff (1873 - 1943), v.v...
Nửa sau thế kỷ XIX, ở châu Âu đã bắt đầu xuất hiện những ca khúc
có phong cách gần gũi với đời sống xã hội dành cho đại đa số quần chúng.
Bên cạnh các ca khúc nghệ thuật thuộc loại kinh điển, mẫu mực và mang
nội dung trữ tình đã có từ trước đó, ở châu Âu lúc này cũng xuất hiện một
khuynh hướng mới gọi là tổ khúc thanh nhạc (Suite). Đây là “tác phẩm
gồm một số bản Romance hoặc ca khúc liên kết lại theo một chủ đề nội
dung tư tưởng…” [11, tr.30].
Tác giả Nguyễn Thị Nhung trong cuốn Thể loại âm nhạc viết: “Liên
ca khúc hay chùm ca khúc là thể loại gồm nhiều bài liên kết lại với nhau
theo một nội dung nhất định. Trong đó, mỗi bài là một cấu trúc hoàn
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chỉnh…” [19, tr.25]. Theo đó, nhiều ca khúc nghệ thuật được tập hợp thành
một tác phẩm thanh nhạc lớn. Một tổ khúc thường viết theo một chủ đề nào
đó và thể loại này phát triển khá phong phú, đa dạng về tính chất âm nhạc.
Nhiều tổ khúc có tính tương phản, kịch tính mạnh mẽ.
Đây có thể được coi là một bước phát triển của ca khúc nghệ thuật.
Bởi với một tác phẩm đơn lẻ thì những ý tưởng, chủ đề lớn lao khó có thể
biểu đạt được hết nếu chỉ ở trong phạm vi hẹp của một ca khúc, mà cần
phải có một hình thức tác phẩm lớn hơn. Đó cũng là thời điểm ra đời những
tác phẩm thanh nhạc dành cho một giọng hát với phần đệm của nhiều loại
nhạc cụ hoặc tác phẩm thanh nhạc dành cho nhiều giọng hát. Cũng bởi vậy
mà ca khúc nghệ thuật đã được mở rộng thành phần biểu diễn và trở nên
gần gũi với thể loại Kantate hoặc hợp xướng nằm trong một chương của
bản giao hưởng.
Trong cuốn Lịch sử Thanh nhạc Phương tây, tác giả Hồ Mộ La có
nhiều thông tin đề cập đến nhiều thể loại thanh nhạc. Thể loại tổ khúc
thanh nhạc được biết đến với rất nhiều tên tuổi những nhạc sĩ, trong đó phải
kể đến nhạc sĩ thiên tài người Đức Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
với tác phẩm liên ca khúc Đến với người yêu dấu phương xa (An die ferne
Geliebte) lời thơ của nhà thơ Tiệp Khắc Caitle (1816) gồm 06 ca khúc.
Nói đến ca khúc trữ tình của Ludwig van Beethoven còn phải kể đến
một số tác phẩm xuất sắc khác như: Anh yêu em lời thơ Heiloshi, Niềm vui
trong ưu tư, Trong phần mộ âm u, v.v…
Đại diện của trường phái âm nhạc lãng mạn châu Âu là F. Schubert
người Áo (1797 - 1828). Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, F. Schubert
đã sáng tác trên 1000 tác phẩm, trong đó có hơn 600 ca khúc nghệ thuật.
Hai tập liên ca khúc Cô thợ xay xinh đẹp (Die Schone Mullerin) (1823) Op
25 gồm 20 ca khúc; Con đường mùa đông (Winterrieis) (1827) gồm 24 ca
khúc Op.89 với lời thơ của nhà thơ lỗi lạc người Đức Wilhelm Muler và
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tập ca khúc Bài ca chim thiên nga (Schwanengesang) gồm 14 bài phổ thơ
của C. J. Heinrich Heine và Rellstab…
Ngoài ra ở thế kỷ XIX, còn xuất hiện những tổ khúc thanh nhạc với
nội dung tươi mới, tràn đầy sức sống của nhà soạn nhạc, nghệ sĩ dương
cầm nổi tiếng người Đức R.A. Schumann (1810 - 1856). Trong sự nghiệp
sáng tác của mình, R. Schumann viết được hơn 200 ca khúc. Trong đó tiêu
biểu nhất chỉ trong một năm (1840 - 1841) ông đã sáng tác hơn 100 ca khúc
với tiêu đề Năm sáng tác ca khúc. R. Schumann đã lấy thơ của C.J.H Heine
phổ Tập ca khúc (Liederkreis); Mối tình nhà thơ hay Chuyện tình thi sĩ
(Dichterliebe) gồm 16 bài. Dựa vào thơ của Goethe, Byron, Burns, R. A.
Schumann viết tập ca khúc Myrten gồm 26 bài và dựa vào thơ của Chamiso
ông đã sáng tác liên ca khúc Tình yêu và cuộc đời người đàn bà. Ngoài ra
trong năm đó, R.A. Schumann còn sáng tác tập ca khúc Ca khúc lãng mạn,
Tự sự (Romanzen und Balladen) và Thi ca thanh xuân tình yêu (Geidcht
aus Lie besfruhling) phổ thơ Ruckert, v.v…
Cũng trong giai đoạn này, nhà soạn nhạc người Đức J. Brahms (1833
- 1897) cũng viết khoảng 380 tác phẩm dành cho thanh nhạc, trong số đó
có gần 200 bài đơn ca có phần đệm piano. Những tác phẩm xuất sắc của J.
Brahms có bài Tình yêu vĩnh hằng (1855); Thợ rèn (Der Schmied) (1858);
Hát ru (Wiegenlied) Op 49 (1868) và Hát ru Op 91; Tình ca (1869); Bài ca
nước mưa (1873); Bài ca xà ích (1874); Tình yêu của tôi trẻ trung biết bao
(Meine Liebe ist grun) (1874); Bài ca Gigan (1877); Bản dạ khúc uổng
công (Verge bliches Standchen) (1878). J. Brahms còn có tập ca khúc Bốn
ca khúc nghiêm túc.
Ngoài những ca khúc nghệ thuật nổi tiếng J. Brahms còn sáng tác
bản German Requiem Op.45 theo thể Kantate (hoàn thành năm 1867 có 07
chương). Oratorio Rinaldo; Kantate Đức mẹ Maria (1858); Bài ca số phận
(Chant de la destine) (1868 - 1871). J. Brahms cũng là người có công sưu
tầm và biên soạn 07 tập dân ca Đức, v.v…
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Sang thế kỷ XX, thể loại tổ khúc thanh nhạc vẫn tiếp tục được kế
thừa, phát triển và trở thành tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc của
nhiều nhạc sĩ giai đoạn này. Trong đó, không thể không nhắc đến nhạc sĩ
người Pháp Pierre Boulez (1925 - 2016). Ông là tác giả của những bản
Kantate như: Mặt trời của nước viết cho giọng nữ cao, hợp xướng nam và
dàn nhạc (1949); Khuôn mặt cho hôn nhân viết cho 02 solist, hợp xướng nữ
và dàn nhạc; Bản ngẫu hứng viết cho giọng nữ cao, đàn hạc cầm, chuông,
đàn vibraphone và bộ gõ (1957).
Ngoài ra còn một số tác giả khác thuộc các trường phái của Anh ,
trong đó có: Benjamin Britten (1913 - 1976) với bản Kantate Bản ballad về
những anh hùng cho giọng tenor, hợp xướng và dàn nhạc (1939); Kantate
Khúc cầu hồn chiến tranh (War Requiem); Giao hưởng mùa xuân cho đơn
ca, hợp xướng và dàn nhạc (1949); Giao hưởng Requiem (1940) và những
bản hợp xướng, nổi bật có bản Ballad cho hợp xướng trẻ em và dàn nhạc;
03 tuyển tập dân ca cải biên, v.v…
Nhạc sĩ R. Vaughn Williams (1872 - 1958), tác giả thuộc trường
phái nước Anh, cũng là một tác giả có khối lượng tác phẩm rất lớn viết cho
thanh nhạc (khoảng 610 tác phẩm), trong đó khoảng 252 tác phẩm viết cho
đơn ca và nhạc cụ đệm, 358 tác phẩm viết cho hợp xướng.
Với những thành tựu cống hiến cho âm nhạc, Benjamin Britten và R.
V. Williams xứng đáng được coi là những tác giả tiêu biểu trong thể loại ca
khúc trường phái này ở Anh.
Nhắc tới ca khúc nghệ thuật thế kỷ XX phải kể đến nhà soạn nhạc, nghệ
sĩ piano kiệt xuất của Nga Sergei Vasilievich Rachmaninoff (1873 - 1943).
Trong sự nghiệp của mình S.V. Rachmaninoff sáng tác khoảng 83 ca
khúc nghệ thuật với phong cách âm nhạc đa dạng. Trong đó, nổi bật là tính
ca xướng của giai điệu và phần đệm piano hàm súc, tinh tế.
Ca khúc nghệ thuật của S.V. Rachmaninoff chia làm hai loại: ca
khúc nghệ thuật mang tính trữ tình và ca khúc nghệ thuật mang tính tương
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phản kịch tính. Ca khúc nghệ thuật trữ tình giầu chất thơ, họa có các bài:
Đêm huyền bí thầm lặng; Đảo nhỏ; Lũ mùa xuân; Đẹp thay chốn này; Hoa
Đinh Hương, v.v…
Ca khúc kịch tính có các bài: Em chờ đợi anh; Tôi lại cô độc một mình;
Tôi đau đớn làm sao; Bạn ơi hãy đừng tin; Tôi yêu nỗi buồn của tôi, v.v…
Các nhạc sĩ người Nga thế kỷ XX cũng viết nhiều tác phẩm lớn dành
cho thanh nhạc, trong đó phải kể đến S. S. Prokofiev (1891 - 1953) với
Kantate Alexander Nevsky Op.78; Oratorio Ivan hung bạo là tác phẩm
thanh nhạc lớn dành cho người kể chuyện, nghệ sĩ độc tấu, hợp xướng và
dàn nhạc giao hưởng.
V. Sviridov (1915 - 1998) là tác giả của nhiều bài hát trữ tình phổ
thơ. Trong những tác phẩm hòa nhạc nổi tiếng nhất của V. Sviridov phải kể
đến Romance và những bản Watlz, là những tác phẩm được viết dựa trên
tập thơ The Blizzard của A. Puskin được V. Sviridov hoàn thành (1975).
Nguyên bản tác phẩm được viết cùng tên với bộ phim (1964) dựa theo
truyện ngắn về Ivan Petrovic Belkin.
D. Shostakovich (1906 - 1975) có một khối lượng lớn các tác phẩm
viết cho thanh nhạc được phổ từ thơ, đó là: Chùm 04 ca khúc phổ thơ M.
Dostoyevsky Op.146; Chùm 08 ca khúc dân ca Anh, Mỹ phổ thơ Volkslieder
và Robert Burns; Chùm 06 ca khúc phổ thơ viết bằng tiếng Tây Ban Nha
Op.100; Chùm 05 ca khúc phổ thơ E. Dolmatovsky; v.v...
Ngoài ra còn rất nhiều nhạc sĩ khác với những sáng tác cho thanh nhạc
trong giai đoạn này.
Thế kỷ XX ở Mỹ, thể loại ca khúc nghệ thuật phát triển khá mạnh.
Chúng ta không thể không kể đến nhạc sĩ George Gershwin (1898 - 1937).
G. Gershwin là tác giả của rất nhiều tác phẩm âm nhạc trong sân khấu kịch
Broadway. Các tác phẩm thanh nhạc dùng trong kịch của G.Gershwin được
phổ từ thơ của một nhà thơ trữ tình và cũng chính là anh trai ruột của nhạc
sĩ, đó là Ira Gershwin.
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Một tác giả nữa cũng có đóng góp cho nghệ thuật thanh nhạc thế kỷ
XX của Mỹ là Aaron Copland (1900 - 1990). Ông có nhiều sáng tác cho
thanh nhạc, trong đó phải kể đến năm bài hát người Mỹ cổ, phổ thơ
Volkslieder tập 1 và 2 và 12 bài phổ thơ Emily Dickinson.
Ngoài ra còn có nhạc sĩ Charles Ives (1874 - 1954), nhà soạn nhạc
người Mỹ với khoảng 114 ca khúc, trong đó có cả những tác phẩm lớn viết
cho thanh nhạc.
Các nhạc sĩ đương đại thế kỷ XX phải kể đến là Ned Rorem (1923),
nhạc sĩ người Mỹ đã đoạt giải thưởng Pulitzer năm 1976. Ông là tác giả của
rất nhiều tác phẩm viết cho thanh nhạc. Hiện nay người ta còn chưa thống
kê được chính xác con số các tác phẩm của N.Rorem nhưng những tác
phẩm đã được biết tới là khoảng 38 Vocalise viết cho các giọng và nhạc cụ
đệm; 97 ca khúc nghệ thuật; 65 tác phẩm viết cho hợp xướng và dàn nhạc.
Jake Heggie (1961), nhạc sĩ người Mỹ hiện vẫn đang tiếp tục hoạt
động sáng tác. Cho tới hiện tại, J. Heggie đã viết hơn 250 ca khúc nghệ
thuật cùng rất nhiều tác phẩm viết cho hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng.
Ngoài ra J. Heggie còn được đánh giá cao bởi những đóng góp cho nghệ
thuật Opera Mỹ.
Cùng với họ, trên khắp thế giới còn rất nhiều nhạc sĩ vẫn đang tiếp tục
đóng góp về thể loại ca khúc nghệ thuật và chắc chắn sẽ để lại cho nhân loại
chúng ta những tài sản quý báu về lĩnh vực này.
1.2.1.2. Sự phát triển ca khúc nghệ thuật ở Việt Nam
Cuối thế kỷ XIX, văn hóa phương Tây đã du nhập vào bán đảo Đông
Dương theo gót giày quân viễn chinh Pháp. Nền âm nhạc Việt Nam đương
thời cũng bắt đầu bị ảnh hưởng. Lúc này, người Việt được tiếp xúc nhiều hơn
với văn hóa do người Pháp mang đến, trong đó có âm nhạc. Ngoài các ca
khúc tôn giáo của những nhà truyền đạo, nhiều ca khúc kinh điển và ca khúc
nghệ thuật cũng dần được biết đến.
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Để dễ dàng hơn trong việc tiếp nhận, một số nhạc sĩ Việt Nam đã đặt
lời cho những ca khúc này. Đây là thời kỳ mà hầu hết các ca khúc được phổ
biến rộng rãi trong công chúng với lời gốc là tiếng Pháp được phỏng dịch
sang tiếng Việt.
Cũng vào thập niên 60, 70 của thế kỷ XX, sau khi trở về từ Học viện
Âm nhạc Tchaicopxky và nhiều học viện âm nhạc danh tiếng khác ở châu
Âu và với mục tiêu giúp cho việc dạy hát các Romance cùng ca khúc nghệ
thuật nước ngoài cho SV các trường nghệ thuật chuyên nghiệp được thuận
lợi hơn, đồng thời giúp người hát (cũng như người thưởng thức) hiểu nội
dung tác phẩm dễ dàng hơn, nhiều NNC âm nhạc nói chung và nhà sư
phạm thanh nhạc nói riêng đã phỏng dịch (hoặc đặt lời Việt) cho Romance
và ca khúc nghệ thuật, khiến cho các tác phẩm này trở nên gần gũi và dễ đi
vào lòng người.
Phải kể đến các NNC âm nhạc, nhà sư phạm thanh nhạc Nguyễn
Trung Kiên, Mai Khanh, Hồ Mộ La, Trần Hiếu, Vũ Tự Lân và nhiều tác
giả khác là những người đã có công phỏng dịch, đặt lời Việt để các ca khúc
nghệ thuật nước ngoài ở Việt Nam có đời sống như ngày hôm nay.
Đến những thập niên cuối của thế kỷ XX, các ca khúc nghệ thuật, trong
đó có ca khúc nghệ thuật nước ngoài lời Việt, đã được khá đông khán, thính
giả Việt Nam đón nhận. Rất nhiều ca khúc nghệ thuật được các nghệ sĩ đưa
ra biểu diễn trên nhiều loại hình sân khấu. Có thể kể tên một số ca khúc
tiêu biểu như: Nhạc chiều (Serenade) của F.Schubert, Bóng chiều tà
(Serenade) của Enrico Toselli, Hát ru của J. Bramhs,v.v…
Cũng từ những thập niên cuối của thế kỷ XX, những năm đầu thế kỷ
XXI, để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng yêu nhạc, một số
nhạc sĩ, nhà sư phạm âm nhạc Việt Nam đã trú trọng sáng tác một số
Romance và ca khúc nghệ thuật. Phải kể đến một số ca khúc như: Trăng
chiều; Ru con mùa đông; Ru con trong mưa mùa xuân; Mùa hè chia tay;
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Cơn giông, v.v…trích trong tập 60 ca khúc nghệ thuật và Romance của
nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc; ca khúc: Giấc mơ mùa lá; Gió lộng bốn phương;
Ơi mẹ Làng Sen… của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, v.v… [PL1, tr.130 - 159].
Trong bối cảnh ngày nay ở Việt Nam, cùng với sự thay đổi về mọi
mặt của đời sống xã hội, nhiều phong cách nghệ thuật cũng được phát triển
đa dạng theo trào lưu chung của thế giới. Trong lĩnh vực nghệ thuật nói
chung và âm nhạc nói riêng từng ngày vẫn luôn luôn diễn ra sự cạnh tranh
quyết liệt. Vấn đề củng cố để giữ vững giá trị, vai trò của thể loại ca khúc
nghệ thuật trong môi trường cạnh tranh này cũng cần được đặt ra, trong đó
việc duy trì và đẩy mạnh phong trào dạy và học các ca khúc nghệ thuật là
một trong những giải pháp cơ bản cần tính đến.
1.2.2. Đặc điểm của ca khúc nghệ thuật
Như trên đã trình bày, ca khúc nghệ thuật là một loại tác phẩm chuyên
nghiệp dùng cho thanh nhạc rất đặc sắc. Với phần lời của một bài thơ, phần
nhạc đệm piano được viết chi tiết tinh xảo và có cấu trúc ngắn gọn, sáng
sủa, ca khúc nghệ thuật thường được dùng cho những giọng ca được rèn
luyện. Ca khúc nghệ thuật có những đặc điểm nổi bật như sau:
1.2.2.1. Về đề tài và tính chất âm nhạc
Thực tế cho thấy, đề tài và tính chất âm nhạc của ca khúc nghệ thuật
khá đa dạng. Như mục 1.1.3 ở trên đã trình bày, trong ca khúc nghệ thuật
có một bộ phận không nhỏ là các Romance. Để hiểu rõ thêm về đề tài và
tính chất âm nhạc của ca khúc nghệ thuật, chúng tôi xin dành một phần để
nói về đề tài và tính chất của Romance.
Có quan niệm cho rằng: “Romance là những bản tình ca”. Bởi vì,
theo nghĩa thông thường Romance là lãng mạn, tiểu thuyết (Theo Từ điển
Anh - Việt của tác giả Bùi Phụng (trang 2634 - 2635) thì chữ “Romance” có
nhiều nghĩa, Trong lĩnh vực âm nhạc: “Romance nghĩa là “khúc điệu du
dương”; là “tình ca” với đặc tính tình cảm lãng mạn, v.v…).
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Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi thì không hoàn toàn như
vậy, đề tài của Romance nói riêng và ca khúc nghệ thuật nói chung rộng
hơn rất nhiều. Tình ca chỉ là một mảng của thể loại này. Ngoài những ca
khúc về tình yêu đôi lứa còn có những bài có chủ đề về tình yêu đất nước, con
người hoặc sự hùng vĩ tươi đẹp của thiên nhiên.
Để làm sáng tỏ thêm về đề tài của các ca khúc nghệ thuật, tác giả
Luận văn đã có buổi trao đổi với NNC Cù Lệ Duyên tại nhà riêng (ngày 05
tháng 07 năm 2017). Tại buổi trao đổi, NNC Cù Lệ Duyên cho biết: “Ca
khúc nghệ thuật có đề tài và tính chất âm nhạc rất phong phú, đa dạng như:
tính trữ tình, tính anh hùng ca và có cả tính hài hước dí dỏm… Ca khúc
nghệ thuật không chỉ đơn thuần là những bản tình ca”.
Trao đổi về đề tài và tính chất ca khúc nghệ thuật với NNC âm nhạc
Hồ Mộ La, bà cho biết: “Ca khúc nghệ thuật là những ca khúc trữ tình có
đề tài rộng rãi về tình yêu giữa con người với con người, tình yêu giữa con
người với thiên nhiên chứ không bó hẹp chỉ trong đề tài tình yêu đôi
lứa…”. Nhận định này hoàn toàn có cơ sở vì chúng ta thấy rằng bên cạnh
rất nhiều những ca khúc viết về đề tài tình yêu thì có cả ca khúc nói về tình
cha con (Con Quỷ của F. Schubert), về đề tài ngụ ngôn (Cá Hồi hay thường
được biết với tên gọi Con cá Forele - Die Forele của F. Schubert), hoặc ca khúc
tả cảnh thiên nhiên tươi đẹp (Đẹp thay chốn này - Beautifull Place của S.V.
Rachmaninoff ), v.v…
Như vậy, chúng ta có thể khẳng định: Đề tài của ca khúc nghệ thuật rất
phong phú. Đây là những ca khúc nói về tình yêu giữa con người với con
người, giữa con người với thiên nhiên đất nước theo một phong cách riêng,
đi vào lòng người.
Do có một quá trình hình thành và biến đổi lâu dài nên tính chất của
thể loại ca khúc nghệ thuật cũng rất phong phú.
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Bên cạnh những ca khúc nghệ thuật mang tính trữ tình, còn có những
tác phẩm mang tính chất vui nhộn hoặc mang màu sắc dân vũ hoặc các ca
khúc có tính chất khác. Có thể thấy rõ tính chất vui nhộn trong các sáng tác
của các nhạc sĩ trường phái Đức - Áo hay các tác phẩm của các nhạc sĩ
trường phái âm nhạc Nga.
Một khía cạnh quan trọng khác, đó là việc mang dân ca vào các ca
khúc như chúng ta thấy trong sáng tác của các nhạc sĩ I. Stavinsky (1882 1971) trong chùm tác phẩm Bốn bài hát của nông dân Nga cho giọng nữ
không nhạc đệm (1917), hay trong các sáng tác của Maurice Ravel (1875 1937) với 03 ca khúc dành cho giọng hát, flute, piano, cello mang tên Khúc
ca Madagascar (1926).
1.2.2.2. Về giai điệu và nhịp điệu
Khi mới hình thành, ca khúc nghệ thuật châu Âu chủ yếu là những ca
khúc trữ tình mang tính chất hướng nội với giai điệu uyển chuyển, du
dương. Càng về sau, ca khúc nghệ thuật đi sâu vào khai thác chiều sâu
tinh tế của tâm hồn con người và có sự kết hợp giữa tinh hoa âm nhạc
thế giới với âm nhạc dân gian các nước tạo thành các trường phái âm
nhạc khác nhau.
Khi đi sâu vào nghiên cứu thể loại này, người ta có thể thấy trong
một ca khúc nghệ thuật, sự kết hợp nhuần nhuyễn, hoàn hảo giữa bốn yếu
tố (nhà thơ, nhạc sĩ, người đệm đàn và ca sĩ) luôn là một sự gắn bó hữu cơ
và các yếu tố này đều góp phần quan trọng tạo nên linh hồn của ca khúc.
Người nhạc sĩ đã dùng những giai điệu, những mạch nguồn tinh tế để minh
họa cho lời của bài thơ, sáng tạo nên một bức tranh bằng âm thanh đa màu
sắc mà ban đầu nhà thơ mới chỉ hình dung ra. Bức tranh ấy sẽ trở nên sinh
động hơn thông qua phần thể hiện hoàn hảo của ca sĩ và nghệ sĩ đệm đàn.
Các nét giai điệu ở mỗi ca khúc nghệ thuật luôn tinh tế, tỉ mỉ và thường
được sáng tác dựa trên các tứ thơ. Âm nhạc mang tính hình tượng rõ nét không
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chỉ họa lại hình tượng thơ mà còn phát triển cả về nhịp điệu và ngữ điệu, khiến
tác phẩm dường như trở thành một bức tranh đa màu sắc được vẽ bằng âm thanh.
Trong các ca khúc nghệ thuật, đặc biệt là ở thế kỷ XIX, các nhạc sĩ
thường rất chú ý đến tính chất hát nói (Recitative). Đôi khi, ca khúc nghệ
thuật giai đoạn này còn thể hiện kịch tính cao độ với sự tương phản mạnh
mẽ như Aria trong các vở nhạc kịch. Có thể thấy rõ tính chất này trong các
ca khúc nghệ thuật của các nhạc sỹ người Nga, trong đó nhiều ca khúc đã
được dịch lời Việt như các bài: Giữa đêm vũ hội náo nhiệt, Bài hát Gigan
của P.I.Tchaikovsky; Người đẹp ơi đừng hát, Đẹp thay chốn này
(Beautifull Place) hoặc Giấc mơ (Coh) (1893) của S.V. Rachmaninoff; Họa
mi say đắm bông hồng của N.A. Rimsky Korsakov; v.v…
Ví dụ số 1:
NGƯỜI ĐẸP ƠI ĐỪNG HÁT
(Trích)
Âm nhạc: S.V.Rachmaninoff
Lời thơ: A.Puskin Allegretto
Phỏng dịch: Trung Kiên

Đây là ca khúc nghệ thuật lãng mạn điển hình có giai điệu đẹp, du
dương đi vào lòng người, tuy nhiên cũng là một tác phẩm tạo thử thách
không nhỏ cho người hát về mặt kỹ thuật thanh nhạc. Mở đầu tác phẩm,
giai điệu đã được đẩy lên cao với nhịp độ nhanh như một tiếng kêu than với
phần đệm có cường độ mạnh rồi mới êm dịu trở lại. Phần tiếp theo là sự
dàn trải của giai điệu cho đến hết tác phẩm.
Sự khác biệt màu sắc âm nhạc cũng như cách tiến hành giai điệu
được thấy rõ khi so sánh ca khúc này với ca khúc Đừng hát, người đẹp ơi
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của M. Glinka cùng phổ trên một bài thơ của A. Puskin. Ca khúc của M.
Glinka được viết ở nhịp 6/8 với tốc độ chậm Andantino.
1.2.2.3. Về ca từ và phần đệm
Sự phát triển của ca khúc nghệ thuật trên thế giới có liên quan mật thiết
với nghệ thuật thi ca. Bởi như trên đã trình bày, sự hình thành của một ca khúc
nghệ thuật có sự kết hợp chặt chẽ của bốn yếu tố, trong đó, không thể thiếu
phần lời ca được lấy từ các bài thơ nổi tiếng của các đại thi hào nổi danh.
Có thể thấy ca khúc của F.Schumann thường được dệt nên bởi lời thơ của
nhà văn - nhà thơ lỗi lạc người Đức C.J.H. Heine, M.I.Glinka với các bài
thơ của đại thi hào Nga A.S. Pushkin, P.I.Tchaikovsky với thơ của L.N.
Tolstoy, A. Varlamov với các bài thơ của M.Y. Lermontov, v.v… Phong cách
cơ bản của các tác phẩm âm nhạc lãng mạn là mang tính trữ tình ca xướng với
ca từ lấy từ thơ cùng âm nhạc để tạo thành một chủ thể hoàn chỉnh.
Về vấn đề này, trong trao đổi tại về ca khúc nghệ thuật tại nhà riêng
(ngày 10 tháng 06 năm 2017), NNC Hồ Mộ La cho rằng: “Ca từ trong ca khúc
nghệ thuật đều lấy từ thơ và có hình tượng âm nhạc rõ ràng. Phần giai điệu và
phần đệm đi độc lập nên phần đệm có thể biến tấu thành bản khí nhạc”.
Ngay từ những thập niên đầu tiên của thế kỷ XX, ca khúc nghệ thuật
đã tạo nên những bức tranh âm thanh đa sắc. Trong mỗi tác phẩm, sự kết
hợp giữa âm nhạc và thơ ca là một cách xử lý riêng biệt, không lặp lại. Từ
đây đã hình thành nên một loại hình mới có tên gọi “thơ với âm nhạc”.
Điều này thấy đặc biệt rõ nét trong sáng tác thanh nhạc của nhạc sĩ A.
Claude Debussy với tác phẩm Năm bài thơ của nhà thơ Pháp Charles Pierre
Baudelaire.
Dựa trên thẩm mỹ âm nhạc mới, các tác giả đã làm cho các ca khúc
gần gũi đến mức tối đa với ngữ điệu tự nhiên của ngôn ngữ nói. Chính vì
vậy, họ thường tìm đến với các thể thơ tự do, thậm chí cả văn xuôi như
trong các tác phẩm Những bài ca Bilitis của nhạc sĩ người Pháp A. Claude
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Debussy, hay trong tác phẩm Con vịt xấu xí của nhạc sĩ người Nga
S.Prokofiev, v.v…
Nhiều tác giả đã thừa nhận không phải ca khúc nào có phần đệm
piano cũng được gọi là ca khúc nghệ thuật lãng mạn và phần đệm piano kết
hợp với ca từ thành các ca khúc có màu sắc riêng.
Nhà soạn nhạc, nghệ sĩ Nhân dân Cộng hòa Liên bang Nga Isaak
Osipovich Dunayevsky (1900 - 1955) là một nhạc sĩ nổi tiếng viết ca khúc
của nước Nga đầu thế kỷ XX với những ca khúc như Bài ca Tổ Quốc trong
phim “Xiếc” hay Hãy bay đi hỡi những chim câu, v.v…
Người ta thấy trong phần viết của I.O. Dunayevsky bao giờ cũng có
đệm, nhưng phần đệm của ông có màu sắc rất khác với Romance lãng mạn.
Nghe âm nhạc của Dunayevsky người ta thấy màu sắc “nhạc đỏ” rất rõ nét
khác hẳn màu sắc âm nhạc của S.V. Rachmaninoff trong các ca khúc lãng
mạn như Đẹp thay chốn này, Người đẹp ơi đừng hát, hay Hoa Đinh
Hương,v.v…Cụ thể là trong tác phẩm Đẹp thay chốn này, phần đệm của
S.V. Rachmaninoff đi độc lập với giai điệu. Hình tượng âm nhạc rõ ràng.
Nghĩa của ca từ là: “Ở đây đẹp thay! Hãy nhìn, dòng sông đã óng ánh
những sắc vàng, thảm cỏ trải bên hai bờ sông không có người, ở đây có
cây thông reo, ở đây chỉ có trời với ta, ôi đây là mơ ước của ta!”.
Trong ca khúc này của S.V. Rachmaninoff, người nghe có thể thấy
cái “Tôi” trong âm nhạc được thể hiện rất cao. Hình tượng âm nhạc trong
tác phẩm được phác họa rất rõ nét, thể hiện cá tính của tác giả.
So sánh phần đệm của hai ca khúc Giấc mơ sẽ đến bên ngưỡng cửa
của I.O. Dunayevsky (lời Việt: Trung Kiên) và Đẹp thay chốn này của S.V.
Rachmaninoff (lời Việt: Hồ Mộ La) sẽ thấy sự khác biệt về màu sắc âm
nhạc của phần đệm trong hai tác phẩm của hai nhạc sỹ người Nga.
Ở ô nhịp đầu tiên I. O. Dunayevsky sử dụng những hợp âm cột dọc
với cường độ nhẹ với cho tay phải và tay trái còn S.V. Rachmaninoff lại sử
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dụng âm hình chùm 3 đều đặn với tay phải và tay trái giữ nốt trắng tạo sự
êm dịu.
Ví dụ số 2:

Âm hình đệm trích trong

Âm hình đệm trích trong

Giấc mơ sẽ đến bên cửa của I.O. Dunayevsky

Đẹp thay chốn này của Rachmaninoff

Thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX cũng là giai đoạn các nhà soạn nhạc đề cao
vai trò của phần đệm piano trong các ca khúc nghệ thuật.
Có thể thấy rằng, phần đệm piano trong các ca khúc có tính hình
tượng rất rõ nét và có tính độc lập cao, vì vậy nếu tách riêng phần lời ca thì
phần đệm này hoàn toàn có thể trở thành một bản khí nhạc hoàn chỉnh.
Chúng ta có thể nhận thấy được điều này trong tác phẩm Chim sơn ca của
M. Glinka (phần đệm mô phỏng tiếng chim hót), hay trong Cá Hồi
(Forelle); Người thợ xay và dòng suối của F. Schubert (phần đệm họa lại
tiếng suối chảy), v.v…
Ví dụ số 3:

Trong phần đệm của ca khúc Chim sơn ca như ví dụ trên, có thể thấy
M. Glinka đã sử dụng rất nhiều nốt hoa mĩ tạo màu sắc giống như tiếng
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chim hót và âm vang thiên nhiên để nâng niu giai điệu làm cho tác phẩm
trở nên lãng mạn và trong trẻo [PL1, tr.98].
Thời kỳ sau đó, phần đệm trong tác phẩm của các nhạc sĩ như A.
Claude Debussy (1862 - 1918) và S.V. Rachmaninoff (1873 - 1943) không
chỉ là sự mô phỏng, họa lại mà còn được viết khá tỉ mỉ, màu sắc âm nhạc
luôn biến đổi thơ mộng. Các sáng tác kiểu này còn được mang tên gọi khác
nữa là Romantic - Prelude cũng bởi lý do trên [5, tr.28].
Như vậy có thể thấy rằng, phần đệm piano đóng vai trò biểu cảm vô
cùng quan trọng trong mỗi ca khúc nghệ thuật, nó không chỉ đóng vai trò
dẫn dắt vào lời ca và đệm cho giai điệu một cách đơn thuần mà còn là một
nhân tố cấu thành hữu cơ, giúp biểu hiện sắc thái tình cảm của tác phẩm.
“Cũng từ phần đệm đó, các thể loại Romance khác nhau như Ballade,
Elegie, Barcarolla, Dram, Monolog”…[11, tr.29] được hình thành và tùy
từng thời kỳ dù có ít nhiều thay đổi về tính chất âm nhạc, nhưng những đặc
điểm chính của ca khúc nghệ thuật vẫn không thay đổi. Sự kết hợp giữa các
yếu tố cấu thành ca khúc nghệ thuật ngày càng trở nên nhuần nhuyễn hơn
trong các sáng tác của các nhạc sĩ.
1.2.3. Vai trò và vị trí của ca khúc nghệ thuật
Trong đời sống xã hội ngày nay cũng như trong công tác giảng dạy
và biểu diễn thanh nhạc, ca khúc nghệ thuật luôn được đánh giá cao và có
một vai trò, vị trí khá quan trọng trong nền âm nhạc bởi những giá trị nghệ
thuật, giá trị nhân văn và tính giáo dục cao mà nó mang tới cho con người.
Như đã trình bày ở phần lịch sử hình thành, thể loại ca khúc nghệ
thuật có nguồn gốc từ châu Âu với nhiều đề tài phong phú. Với bút pháp
sáng tác điêu luyện của các tác giả, lời ca và âm nhạc của các ca khúc nghệ
thuật thường bay bổng, tinh tế và hoa mĩ, do vậy đòi hỏi người biểu diễn và
người nghe cần phải có những kiến thức âm nhạc nhất định để chúng được
hiểu một cách trọn vẹn.
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Từ thực tế có thể thấy vai trò và vị trí của ca khúc nghệ thuật trên thế
giới nói chung, ở Việt Nam nói riêng, đã được khẳng định và thể loại nghệ
thuật này đang được nhiều tầng lớp khán, thính giả quan tâm, đón nhận.
Với những giá trị về tinh thần to lớn mà ca khúc nghệ thuật mang lại cho
đời sống con người, loại hình nghệ thuật này sẽ vẫn luôn còn tồn tại trong
đời sống âm nhạc của chúng ta. Người dân bình thường có thể chưa thật
biết rõ về ca khúc nghệ thuật, nhưng các ca khúc theo thể loại này, nhất là
khi đã chuyển sang tiếng Việt, vẫn rất quen thuộc trong cuộc sống như một
nhu cầu tự nhiên hàng ngày của mỗi chúng ta. Ý nghĩa và giai điệu của
nhiều ca khúc nghệ thuật vẫn đang làm say đắm lòng người, góp phần làm
cho cuộc sống của chúng ta trở nên lãng mạn và có ý nghĩa hơn.
Trong đào tạo cũng như trong biểu diễn thể loại ca khúc nghệ thuật
nước ngoài lời Việt, việc rèn luyện các kỹ thuật thanh nhạc là điều cần thiết
hàng đầu và luôn phải đi song hành với hoạt động xử lý ngôn ngữ. Tiếng Việt
là loại ngôn ngữ đơn âm, đa thanh với sáu dấu giọng, nên việc hát tiếng Việt
với các giai điệu nhạc nước ngoài cần phải chú ý để rõ được dấu thanh điệu
mới hiểu được nghĩa ca từ. Bên cạnh đó, người biểu diễn cũng cần phải hiểu
biết về tác phẩm, từ đó mới có thể truyền tải được ý nghĩa của ca khúc đến với
người nghe.
Trong các trường nghệ thuật chuyên nghiệp hiện nay, việc giảng dạy các
ca khúc nghệ thuật nước ngoài là một phần bắt buộc trong chương trình.
Đánh giá dưới góc độ của sư phạm, nhà giáo Nguyễn Trung Kiên trong
khoá giảng về phương pháp sư phạm thanh nhạc, đã nhận định về vai trò của ca
khúc nghệ thuật (được hiểu là Romance) trong giảng dạy và biểu diễn:
Romance có một vai trò rất quan trọng trong việc rèn luyện, phát
triển kỹ thuật thanh nhạc và nghệ thuật biểu diễn, đồng thời còn
dạy cho học sinh những kiến thức về văn học thơ ca, phong cách
của từng tác giả, nhiều thời đại khác nhau. Hát Romance đòi hỏi
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sự phân tích sâu sắc về âm nhạc, đặc biệt về lời thơ, lịch sử tác
phẩm thông qua tiểu sử của tác giả [11, tr.30].
Như vậy, hát ca khúc nghệ thuật đòi hỏi sự hiểu biết toàn diện của
người hát, trong đó hoạt động học tập là quá trình rèn luyện, phát triển,
hoàn thiện kĩ thuật và kỹ năng thanh nhạc.
Trong buổi dự giờ lên lớp tại khoa Thanh nhạc HVÂNQGVN, nhà
giáo Trần Ngọc Lan (tác giả của cuốn sách “Phương pháp hát tốt tiếng Việt
trong nghệ thuật ca hát” cũng đã trao đổi: “Việc học hát các ca khúc nghệ thuật
được đặt lời Việt chính là giúp cho quá trình luyện tập để kết hợp giữa sự tinh
tế của ngôn ngữ Việt với kỹ thuật thanh nhạc quốc tế, làm tăng khả năng truyền
cảm những rung động tâm hồn bằng việc hát rõ nét lời ca đó...”.
Cũng với vấn đề này, Phạm Văn Giáp - Trưởng bộ môn Cổ điển Thính phòng của Trường Đại học VHNT Quân đội đã phát biểu tại Hội
thảo khoa học ngày 15 tháng 06 năm 2016 tại Trường Đại học Văn hoá về
giảng dạy thanh nhạc theo hệ thống tín chỉ, đã cho rằng: “Thể loại ca khúc
nghệ thuật (Romance) phát triển gắn liền với sự hình thành và phát triển
của thi ca, văn học của thế giới. Trong quá trình học và hát ca khúc nghệ
thuật, sinh viên cần phải hiểu được ý nghĩa của lời thơ và tăng cường rèn
luyện để có một kĩ năng trình diễn thanh nhạc tốt, giúp cho thể hiện đúng
những yêu cầu của tác phẩm”.
Tác giả Hồ Mộ La cũng viết trong cuốn Phương pháp dạy Thanh
nhạc: “Các tác phẩm thanh nhạc từ thể loại hoành tráng như opera cho tới
các ca khúc lãng mạn (Romance) đều gắn liền với thơ ca, văn học, thậm chí
cả hội họa” [14,.tr.241]. Theo đó, các ca khúc nghệ thuật lãng mạn
(Romance) lời Việt đều gắn liền với sự phát triển của thơ ca, văn học và
thậm chí là cả hội họa, trong đó lời ca khúc cần phù hợp với lối phát âm
của người Việt, tuyến giai điệu phát triển đúng với ý thơ. Điều mà các ca sĩ
trong tương lai cần phải đạt được….
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Từ tất cả những ý kiến trên của các nhà sư phạm, NNC âm nhạc,
chúng ta có thể thấy vai trò của ca khúc nghệ thuật là vô cùng quan trọng
trong công tác giảng dạy cũng như trong biểu diễn.
Trong đời sống âm nhạc hội nhập và hiện đại ngày nay, ca khúc nghệ
thuật nước ngoài đã và đang đóng một vai trò rất quan trọng và là một bộ
phận song hành với bộ phận các ca khúc bản địa. Với những giá trị nghệ
thuật đích thực, ca khúc nghệ thuật đã và đang mang lại cho công chúng
thưởng ngoạn những giá trị nhân văn cao đẹp của nhiều nền văn hóa, đưa
vào cuộc sống hiện nay của người Việt những sắc màu đa dạng của các nền
âm nhạc khác nhau trên thế giới, giúp xóa dần khoảng cách về văn hóa và
nghệ thuật giữa các nước.
Trong các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp hiện nay, việc
giảng dạy những tác phẩm nước ngoài là phần việc bắt buộc. Ca khúc nghệ
thuật (trong đó bao gồm cả Romance) chiếm 50% số lượng tác phẩm SV
phải học, tuy nhiên những cơ sở đào tạo này chỉ dành cho SV học hát
chuyên nghiệp, học tập trung và có sự sàng lọc kỹ từ khâu đầu vào, do vậy
nhiều đối tượng không chuyên sẽ không thể tiếp cận được. Như vậy đặt ra
vấn đề làm sao để có thể phổ cập được thể loại này cho đông đảo những
người yêu nghệ thuật và muốn học hát thể loại này? Đó là một trong những
yêu cầu cấp thiết đối với đội ngũ GV ở các CLB thanh nhạc trong nước nói
chung và ở các NVH trên địa bàn Hà Nội nói riêng.
1.3. Khái quát chức năng hoạt động của NVH và thực trạng dạy học
hát ca khúc nghệ thuật tại các NVH trên địa bàn Hà Nội.
1.3.1. Khái quát hoạt động của NVH
NVH là một đơn vị trực thuộc ngành Văn hoá Thông tin; là nơi tổ
chức các sinh hoạt mang tính cộng đồng của địa phương. Tại các NVH,
chính quyền và ngành chủ quản thường tổ chức các hoạt động văn nghệ,
thể thao, các sinh hoạt chính trị nhằm giáo dục đạo đức và lối sống lành
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mạnh cho quần chúng hướng tới xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
NVH cũng là nơi hướng dẫn nghiệp vụ, bồi dưỡng nòng cốt cho các
NVH cấp dưới và góp phần xây dựng phong trào văn hoá chung. Hoạt động
của NVH luôn phải quán triệt ba tính chất: tính dân tộc, tính khoa học và
tính cách mạng.
Giữa NVH với nhà hát và các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp có sự
khác nhau tương đối cơ bản về vai trò và nhiệm vụ.
1.3.1.1. Vai trò và nhiệm vụ của NVH
NVH là cơ quan giáo dục xã hội ngoài nhà trường, là trung tâm tổ
chức hoạt động văn hóa - xã hội có nhiệm vụ chuyển tải những giá trị tinh
hoa nghệ thuật của dân tộc và nhân loại cho nhân dân hưởng thụ, đồng thời
tạo mọi điều kiện thuận lợi để quần chúng nhân dân tạo ra các giá trị văn hóa
nghệ thuật, góp phần gìn giữ, bảo tồn và xây dựng những giá trị văn hóa tốt
đẹp nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu tinh thần của chính quần chúng
nhân dân ngoài thời gian lao động sản xuất. NVH có nhiệm vụ sau:
Tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thông tin, cổ động như: chiếu
phim, biểu diễn nghệ thuật, đọc sách báo, nói chuyện thời sự, tuyên truyền
chính sách, phổ biến khoa học kỹ thuật, hoặc tổ chức các môn vui chơi giải
trí, thể dục thể thao nhằm phục vụ các nhiệm vụ chính trị ở địa phương và
đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá của cán bộ chiến sĩ, công nhân viên
chức và nhân dân trên địa bàn.
Đây cũng là nơi thích hợp để tổ chức các loại hội thi tại địa phương như
biểu diễn và sáng tác văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao hoặc tổ chức các
lớp năng khiếu về âm nhạc, hội hoạ, thể dục thẩm mỹ, nữ công gia chánh,
kỹ thuật, hay tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn tại chức về nghiệp vụ, phương
pháp công tác cho các cán bộ, nhân viên NVH và CLB cơ sở, v.v…theo sự
phân công, phân cấp trong hệ thống NVH và CLB trong toàn thành phố.
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Như vậy có thể thấy chức năng và nhiệm vụ của NVH là hoạt động
văn hóa nhằm thỏa mãn những mục tiêu chung của cộng đồng.
Hoạt động văn hoá, hiểu theo thuật ngữ kinh tế - xã hội học, là hoạt
động sản xuất bảo quản, phân phối trao đổi và tiêu dùng những giá trị văn
hoá do loài người sáng tạo ra trong tiến trình lao động xã hội, ví dụ:
Nhà khoa học tìm tòi, nghiên cứu ra những quy luật vận động trong
thiên nhiên, trong xã hội và trong tư duy của con người; nghệ sĩ sáng tạo ra
những tác phẩm nghệ thuật, đó là hoạt động sản xuất văn hoá.
Viện bảo tàng, thư viện lưu trữ những sản phẩm văn hoá của nhân
loại, đó là hoạt động bảo quản văn hoá.
Nhà giáo truyền thụ kiến thức cho thế hệ tương lai; diễn giả thuyết
trình trước cử toạ; nghệ sĩ biểu diễn trước công chúng… đó là sự phân phối
văn hoá.
Những người tham gia trao đổi, thảo luận, tọa đàm tại CLB, hoặc
tham dự các ngày lễ hội, các cuộc thi tài, cung cấp cho nhau những thông
tin mới, đó là hoạt động trao đổi văn hoá.
Công chúng tham dự các buổi chiếu phim, xem biểu diễn nghệ thuật,
đọc sách báo, xem triển lãm, bảo tàng, đi chơi công viên hoặc tham quan
du lịch, đó là sự tiêu dùng các giá trị văn hoá.
Ngoài ra NVH còn là nơi để tổ chức các cuộc họp hoặc sinh hoạt cộng
đồng như đã trình bày trong phần nhiệm vụ của NVH ở bên trên.
Tính đa năng của thiết chế NVH còn được thể hiện ở sự phong phú về
phương pháp hoạt động với mục đích phổ biến những hoạt động có hàm
lượng văn hoá cao tới đông đảo quần chúng nhân dân và để những giá trị
văn hoá đến với con người một cách tự nhiên. Các vấn đề trên luôn đi song
hành với nhau vì NVH là nơi tổ chức các hoạt động văn hoá phục vụ nhân
dân, đồng thời người dân tham gia các hoạt động đó một cách tự nguyện,
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theo nhu cầu của bản thân và gia đình họ. Quá trình đó là quá trình hoạt
động qua lại phù hợp với yêu cầu xã hội.
Hoạt động của NVH là một trong những hình thức giáo dục ngoài nhà
trường, với tính chất tự do, tự giác và tự nguyện thông qua các hình thức tổ
chức hoạt động.
Đặc trưng ngôn ngữ của từng loại hình nghệ thuật diễn ra tại NVH có
thể tác động vào nhận thức con người, giúp người thưởng thức tự điều
chỉnh mình, thể hiện mình đạt tới mức chung của xã hội.
1.3.1.2. Hoạt động sáng tạo tại NVH
Sáng tạo là thuộc tính của văn hóa, là bản chất và quyền năng của con
người. Hoạt động sáng tạo tại NVH là sự sáng tạo mang tính ngẫu hứng của
quần chúng nhân dân thông qua sự sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa nghệ
thuật để đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của mình đồng thời tạo ra các giá trị
góp phần xây dựng các đặc trưng văn hóa mới.
Hoạt động sáng tạo không chỉ nhằm riêng vào hoạt động văn nghệ, mà
còn thể hiện trong các hoạt động khác (như nghiên cứu, ứng dụng khoa học
kỹ thuật và cả trong lĩnh vực hoạt động xã hội). Trong đó hoạt động văn
nghệ không chuyên vẫn được xem là có vai trò chủ chốt trong hoạt động
sáng tạo của NVH. Một trong những đặc điểm của thời đại công nghiệp là
lao động được chuyên môn hóa, tức là mỗi người được sắp xếp làm việc
trong một hệ thống thao tác nhất định. Do lao động với tiết tấu dồn dập,
người lao động chóng bị mệt mỏi, căng thẳng về tinh thần. Tổ chức nghỉ
ngơi giải trí là nhằm đáp ứng nhu cầu giải tỏa căng thẳng, lập lại thế cân
bằng cho mỗi người. Toàn bộ khung cảnh, nhịp điệu hoạt động bề nổi của
NVH phải tạo ra được không khí vui tươi thoải mái, góp phần tạo ra tâm lý
lạc quan, yêu đời cho con người, theo đó là NVH đã thực hiện đúng chức
năng tổ chức nghỉ ngơi, giải trí cho quần chúng.
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NVH thường là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện cơ chế “lấy thu
bù chi” nên những người có trách nhiệm điều hành hoạt động của NVH
cần phải sáng tạo, phát huy ưu thế chuyên môn, khai thác triệt để nguồn
nhân lực và cơ sở vật chất hiện có, tổ chức các hoạt động kinh doanh các
ấn phẩm văn hóa, các hoạt động dịch vụ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể
thao, v.v… theo đúng đường lối, chính sách, pháp luật của của Đảng và
Nhà nước cùng những quy định của chính quyền địa phương.
NVH là nơi thường diễn ra các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật
chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, chiếu phim video. Tổ chức hoạt động
thông tin tuyên truyền cổ động xây dựng nếp sống. Hoạt động mở các lớp bồi
dưỡng năng khiếu nghệ thuật. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, vui
chơi giải trí. Tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ v.v…
Như vậy mở các lớp bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, trong đó có mở
lớp dạy hát thể loại ca khúc nghệ thuật ở những CLB thanh nhạc tại các
NVH không đơn thuần là hoạt động sáng tạo mà còn là hoạt động nằm
trong chức năng, nhiệm vụ của các NVH.
1.3.2. Thực trạng dạy hát thể loại ca khúc nghệ thuật ở những CLB
thanh nhạc tại các NVH trên địa bàn Hà Nội
Hiện nay ở Hà Nội từ cấp thành phố đến một số quận (huyện) đều có
NVH, tiêu biểu như: Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (91 Trần
Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) ; Cung Thiếu nhi Hà Nội (36 Lý Thái Tổ,
Phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội); NVH thành phố Hà Nội (88
Hàng Buồm, Phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội); NVH quận Hai
Bà Trưng (255 - 257 Bạch Mai, Phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà
Nội); NVH quận Cầu Giấy (26 Nguyễn Phong Sắc, Phường Quan Hoa, Cầu
Giấy, Hà Nội)… Thậm chí ở một số phường hoặc tổ chức xã hội cũng có
NVH như: NVH phường Tương Mai (73 Nguyễn An Ninh, phường Tương
Mai, Hoàng Mai, Hà Nội); NVH phường Ngọc Lâm (41, Nguyễn Sơn,
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phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội); CLB Văn hóa phường Hàng
Bông (120C Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội);
NVH Học sinh - Sinh viên (37 Trần Bình Trọng, phường Nguyễn Du, quận
Hai Bà Trưng, Hà Nội). v.v…
Có một thực tế là phong trào ca hát ở Việt Nam cũng đang phát triển
rất mạnh mẽ, hoà nhập với xu thế toàn cầu. Tuy nhiên, giống như những
loại hình âm nhạc hàn lâm khác, thể loại ca khúc nghệ thuật vẫn đang gặp
nhiều khó khăn trước sự lấn sân của các loại hình ca hát mới. Ðiều này đã
ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy hát thể loại này ở các cơ sở văn hóa
nghệ thuật, trong đó có các NVH trên địa bàn Hà Nội.
Tuy nhiên có thể thấy khó khăn này mới chỉ là bối cảnh chung.
Để đánh giá thực trạng dạy hát thể loại ca khúc nghệ thuật ở những
CLB thanh nhạc tại các NVH trên địa bàn Hà Nội, cần xem xét một số
vấn đề chi tiết hơn.
1.3.2.1. Thực trạng đội ngũ giáo viên thanh nhạc
Cũng giống như GV chuyên ngành khác, GV dạy thanh nhạc cũng
phải có trình độ chuyên môn vững vàng, có khả năng thiết kế bài giảng
theo hướng coi người học là trọng tâm, là chủ thể của quá trình giảng dạy,
đồng thời cần phải luôn sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy. Điều
này đòi hỏi người GV cần nỗ lực không ngừng để cải thiện chất lượng
phương pháp giảng dạy.
Tuy nhiên tại các CLB thanh nhạc ở các NVH, kể cả các NVH khu
vực Hà Nội, ngoài một số ít GV có trình độ chuyên môn cao về thanh nhạc,
thì nhiều các GV tham gia giảng dạy chưa thực sự nổi trội về trình độ
chuyên môn cũng như năng lực sư phạm. Đặc biệt là có không ít giáo viên
là các ca sĩ lớn tuổi (đã về hưu) hay là các nhạc công (đa số chỉ với trình độ
trung cấp thanh nhạc) từ các đoàn nghệ thuật hoặc một số người hiện vẫn
còn đang là sinh viên của các trường nghệ thuật (hoặc nhạc viện…) giảng

39
dạy. Vì thế năng lực và kinh nghiệm chuyên môn còn hạn chế, biện pháp
sư phạm trong giảng dạy thường mang nặng tính “truyền khẩu”, thiếu tính
sáng tạo hoặc sức “ỳ” lớn.
Bởi vậy, để nâng cao chất lượng giảng dạy nhằm lôi cuốn được người
học hát không chuyên, thì trước hết cần củng cố và kiện toàn đội ngũ GV
thanh nhạc tại các CLB thanh nhạc theo định hướng nâng cao cả về trình độ
sư phạm và năng lực chuyên môn. Bên cạnh đó cần tối giản các vấn đề về
kỹ thuật thanh nhạc, đồng thời cần chú ý áp dụng phương pháp dạy hát thể
loại ca khúc nghệ thuật sao cho phù hợp với từng đối tượng.
Đây là các công việc mà các CLB tại các NVH cần thực hiện một cách
triệt để. Thực tế cho thấy, hiện nay việc học hát của đối tượng không
chuyên vừa là nhu cầu của bản thân họ vừa mang tính phong trào, đặc biệt
đối với giới trẻ, kể cả trong tầng lớp cán bộ công nhân viên chức. Đáp ứng
xu hướng đó, ngay tại Hà Nội đã có một số CLB thanh nhạc mới mở lớp
dạy hát, trong đó không loại trừ có cả các lớp nhằm mục đích kinh doanh.
Theo quan sát của chúng tôi, có không ít lớp dạy thanh nhạc ở một số
cơ sở, CLB vẫn đang tồn tại một cách mập mờ dạng “tư chẳng ra tư, công
chẳng công”. Điều này đã dẫn đến khó kiểm soát chất lượng giảng dạy và
học tập. Ở nhiều lớp, thậm chí GV dạy hát không đáp ứng được các yêu
cầu theo Điều 09 Quy chế dạy âm nhạc (Ban hành kèm theo Quyết định số
07/2003/QĐ - BVHTT ngày 13 tháng 03 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn
hóa - Thông tin) và đôi khi chỉ được bố trí cho phải lệ, chương trình học và
giáo trình, giáo án không chuẩn mực. Đó là chưa kể đến tình trạng có nơi tự
ý kéo dài thời gian học để thu thêm học phí.
Tất cả những tồn tại này đã khiến loại hình CLB thanh nhạc ngày
càng “mất điểm” trong mắt những người yêu ca hát có nhu cầu học hát
không chuyên.
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Tuy nhiên không phải CLB thanh nhạc nào cũng như vậy. Cũng đã
có một số lớp thanh nhạc có hình thức đào tạo bài bản và đã giúp nhiều học
viên không chuyên đạt được nguyện vọng của mình khi tham gia. Điển
hình phải kể đến là CLB thanh nhạc tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị
Việt - Xô với quá trình hoạt động đã hơn 20 năm.
Nơi đây là nơi đã quy tụ được nhiều nghệ sĩ, ca sĩ vừa có trình độ vừa
có tâm huyết với việc giảng dạy thanh nhạc, đó là thế hệ các GV gạo cội
của nền thanh nhạc Việt Nam như: cố NSND Quý Dương, NSND Trần
Hiếu, rồi thế hệ các nghệ sĩ khác như NSƯT Phan Muôn, Minh Châu,
Quỳnh Hoa, v.v…
Đã có nhiều thế hệ ca sĩ nổi danh đã trưởng thành, đi lên từ CLB
thanh nhạc này và chính họ đã được giới chuyên môn đánh giá cao và được
đông đảo công chúng yêu ca hát đón nhận như: Quỳnh Hoa, Quỳnh Liên,
Tuyết Tuyết, Minh Châu, v.v…
1.3.2.2. Thực trạng học viên ở các CLB thanh nhạc
Chúng ta cũng cần thừa nhận, sự cạnh tranh và thay thế của các loại
hình ca hát là chuyện bình thường trong lịch sử của nghệ thuật thanh nhạc.
Việc cạnh tranh của nhiều loại hình ca hát hiện đại và sự phát triển như vũ
bão của công nghệ thông tin đã tác động không nhỏ, làm cho hoạt động dạy
và học hát các ca khúc nghệ thuật cũng không thể cưỡng lại xu thế chung
của thời đại.
Điều có thể nhận thấy rõ là có nhiều HV chỉ với chiếc máy vi tính
(hoặc với i-pad, i-phone...) dùng để nghe và nhại lại như “khuôn đúc”
giọng các ca sĩ trên mạng Internet là đã hài lòng rằng mình đang học hát,
bởi họ ngại mất thời gian để luyện hát một cách nghiêm túc, bài bản ở các
lớp học hát. Chính điều này dẫn tới việc không ít HV thường hát sai giai
điệu, hát nhầm nốt do có trường hợp người học hát đã nhại lại y nguyên cả
những chỗ mà ca sĩ (trên mạng Internet) hát bị “hỏng”.
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Hiện nay còn có một thực trạng nữa, do phải dành nhiều thời gian cho
công việc chính trong công tác và hoạt động nghề nghiệp của mỗi người,
nên có nhiều trường hợp HV không chuyên không còn nhiều thời gian để
dành cho việc học hát (thanh nhạc) hoặc không có thời gian theo đủ chương
trình học thường xuyên, mà chỉ khi nào rảnh rỗi thì mới đến lớp học. Trong
khi đó thời gian biểu luyện tập thể loại ca khúc nghệ thuật tại các lớp học
thanh nhạc hiện cần có yêu cầu rất khắt khe và chuẩn mực để HV luyện
tập, trau dồi kỹ thuật chuyên môn theo đúng quy định.
Đó là chưa kể đến tình trạng thời gian giành cho một khoá học của
NVH cũng có thể chưa thật phù hợp với từng đối tượng HV.
Ngoài ra còn một thực tế cần phải xét đến: Do độ tuổi, trình độ học
vấn, mức độ trải nghiệm cuộc sống, môi trường sinh hoạt cộng đồng, v.v…
của mỗi HV không chuyên thường rất khác nhau, do đó trình độ thẩm mỹ
về ca hát của họ cũng không đồng đều, tư duy về các tác phẩm thuộc thể
loại ca khúc nghệ thuật cũng vậy. Các yếu tố này có thể ảnh hưởng không
nhỏ tới việc học hát thể loại ca khúc nghệ thuật.
Để thấy rõ được thực trạng hoạt động của các CLB âm nhạc tại các
NVH, chúng tôi đã khảo sát và tiến hành thực nghiệm thực tế tại Cung Văn
hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội (Cung Việt - Xô). Tại thời điểm tháng 06 năm 2017, Cung Việt Xô có 10 CLB nghệ thuật sinh hoạt thường xuyên, trong đó có 08 CLB là
có hát: 01 CLB âm nhạc; 02 CLB hát quan họ; 01 CLB đờn ca tài tử; 01
CLB giai điệu quê hương; 01 CLB ký ức thời gian; 01 CLB những bài ca đi
cùng năm tháng và 01 CLB của người yêu nhạc. Trong đó, CLB âm nhạc
có 38 học viên ở nhiều lứa tuổi và nghề nghiệp khác nhau, phần lớn là
người đã nghỉ hưu [PL2, tr.160].
Tổng hợp kết quả phiếu khảo sát thông tin HV của CLB âm nhạc
Cung Việt - Xô năm 2017 cho thấy: Trong 38 HV có mặt tại lớp học, số
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HV có độ tuổi từ 30 đến 39 tuổi chiếm 10,5%, từ 40 đến 49 tuổi chiếm
7,9%, từ 50 đến 59 tuổi chiếm 47,3%... [PL2, tr.165]. Trong đó, 2,9% số
lượng HV giọng nam cao, 17,1% giọng nam trung trầm, 13,6% giọng nữ
cao và 68,4% giọng nữ trung trầm [PL2, tr.164]. Số lượng HV có nguyện
vọng học ca khúc nghệ thuật rất cao chiếm 84,2% [PL2, tr.164].
Từ việc khảo sát thông tin đến trực tiếp lên lớp cho CLB, chúng tôi
thấy rằng hiện tại nhu cầu học hát ca khúc nghệ thuật, đặc biệt là ca khúc
nghệ thuật nước ngoài, là rất lớn. Nhiều học viên dù đã rất lớn tuổi những
vẫn yêu cầu GV dạy học hát các ca khúc nghệ thuật của nước ngoài. Điều
này càng cho thấy ca khúc nghệ thuật đang có được vị trí quan trọng trong
đời sống âm nhạc hiện nay ở nước ta.
1.3.2.3. Thực trạng dạy học hát ca khúc nghệ thuật ở các Nhà văn hóa
Từ trước tới nay, do hạn chế bởi nhiều nguyên nhân, các ca khúc
nghệ thuật được đưa vào giảng dạy trong các CLB thanh nhạc ở các NVH
đã có nhưng chưa nhiều. Ngoài việc số lượng tác phẩm âm nhạc của các tác
giả nổi tiếng thế giới còn ít (hầu hết là những ca khúc của Nga và Liên xô
cũ như: Triệu bông hồng, Đôi bờ, Chiều Maxcova, Chiều hải cảng, Đàn
sếu, Điệu nhảy trên trống, Cây bạch dương, Cachiusa, v.v… Một số ca
khúc trong đó lại không phải thuộc thể loại ca khúc nghệ thuật như Chiều
Maxcova, Cachiusa, v.v...). Hiện nay, số lượng ca khúc nghệ thuật dành để
dạy cho các HV ở các CLB này chỉ bó hẹp trong một vài tác phẩm quen thuộc
như : Khúc nhạc chiều (Serenade) của F. Schubert; Mặt trời của tôi (O sole
mio) của E. Di Capua; Trở về Surriento ( Torna Surriento) của E. De Curtis;
Nhạc Buồn (Tristesse - Étude Op.10 No.3) của Frédéric Chopin, v.v…
Quan sát thực tế dạy hát ở một số lớp học, chúng tôi nhận thấy khi
giao bài cho HV luyện tập, các giáo viên vẫn sử dụng quá ít ca khúc và
dùng theo kiểu “quay vòng” những bài hát đó. Chẳng hạn nhóm gồm 10
HV thì chỉ có một vài ca khúc được sử dụng trong chương trình. Sau khi
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HV số 1 học hát xong ca khúc này sẽ lần lượt tới HV số 2 và tiếp theo như
vậy cho đến hết mà GV không bổ sung những ca khúc mới.
Việc nâng cao chất lượng dạy và học hát đã được đội ngũ cán bộ
quản lý của các NVH trên địa bàn Hà Nội đặc biệt quan tâm với mục tiêu
trong những năm tới cần phải có sự đổi mới về quan điểm và định hướng
đổi mới việc dạy các ca khúc nghệ thuật. Chính vì vậy, cán bộ quản lý cũng
như đội ngũ GV trong lĩnh vực thanh nhạc phải luôn chú ý xem xét, đóng
góp và đánh giá cho việc giảng dạy thể loại ca khúc nghệ thuật bắt kịp sự
phát triển chung của thời đại, tìm ra những mặt mạnh - yếu cùng những
nguyên nhân, từ đó có các giải pháp hiệu quả hơn để cải tiến chương trình
và phương pháp dạy hát thể loại này ở các NVH trên địa bàn.
Tuy nhiên chúng ta có thể giải quyết dần các hạn chế, bất cập (chẳng hạn
lựa chọn GV phù hợp hoặc cập nhật, thay đổi, bổ sung và nâng cao giáo trình cũng
như phương pháp sư phạm…) để yêu cầu dạy và học được đáp ứng tốt hơn.
Tiểu kết
Để làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề dạy học hát ca khúc nghệ
thuật đối với các đối tượng không chuyên ở các NVH, Chương 1 của Luận
văn đã khái quát lịch sử hình thành và phát triển của thể loại ca khúc nghệ
thuật trên thế giới và làm rõ những thuật ngữ liên quan.
Tác giả Luận văn đã dựa vào thông tin trong các sách chuyên khảo
cũng như các công trình nghiên cứu âm nhạc đã được công bố về ca khúc
nghệ thuật, những khái niệm liên quan đến ca khúc nghệ thuật ở Việt Nam
những năm gần đây để đưa ra khái niệm ca khúc nghệ thuật.
Cũng từ việc tổng hợp những ý kiến khác nhau của các nhà nghiên
cứu, Chương 1 đã dành phần trình bày về đặc điểm và tính chất âm nhạc
của ca khúc nghệ thuật, qua đó nêu bật những quan niệm của về thể loại
này ở Việt Nam, đồng thời dành phần quan trọng để nêu bật vai trò, vị trí
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của ca khúc nghệ thuật trong đời sống xã hội cũng như trong giảng dạy và
biểu diễn thanh nhạc hiện nay ở nước ta.
Phần còn lại của Chương 1 đã dành để khái quát những vai trò của
NVH và thực trạng việc dạy học ca khúc nghệ thuật ở các CLB thanh nhạc
ở các NVH.
Để phát triển hơn nữa việc dạy và học hát ca khúc nghệ thuật cho đối
tượng không chuyên ở các NVH điều cần hiện nay là ngoài việc đánh giá
chính xác thực trạng, tìm ra những nguyên nhân cụ thể dẫn đến những bất
cập và hạn chế, thì cần xem xét đưa vào các giải pháp kỹ thuật thanh nhạc
hợp lý, đồng thời bổ sung những ca khúc nghệ thuật mới vào chương trình
cho các lớp dạy học hát ở các NVH.
Đây cũng chính là cơ sở của một số giải pháp nâng cao chất lượng cho
việc dạy học hát ca khúc nghệ thuật cho đối tượng không chuyên ở các
NVH trên địa bàn Hà Nội mà Luận văn sẽ đề cập ở Chương 2.
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Chương 2
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HÁT
CA KHÚC NGHỆ THUẬT TẠI CÁC NHÀ VĂN HÓA
2.1. Đổi mới phương pháp dạy hát
Dạy học hát hiện nay có nhiều hình thức khác nhau: Dạy học hát trong
đào tạo chuyên ngành biểu diễn thanh nhạc; dạy học hát trong đào tạo giáo
viên âm nhạc; dạy học hát cho thiếu nhi; dạy học hát cho đối tượng không
chuyên tại các CLB yêu ca hát ở các NVH, v.v…
Để hiểu rõ đối tượng học, trước hết chúng tôi xin trích dẫn những định
nghĩa hoặc giải thích của một số cuốn từ điển đã xuất bản về nghĩa từ “chuyên
nghiệp” và “không chuyên”.
Theo cuốn Từ điển Giáo khoa Tiếng Việt, tác giả Nguyễn Như Ý (chủ
biên), trang 93, và Từ điển Tiếng Việt, tác giả Hoàng Long - Quang Hùng,
trang 198 đã giải thích từ “chuyên nghiệp” là: “Chuyên một nghề làm ăn
nhất định và có học hành về nghề đó hẳn hoi…”
Cũng giải thích cho nghĩa này, trang 1439 cuốn Từ điển Anh - Việt, tác
giả Lê Khả Kế giải thích nghĩa từ tiếng Anh “Pro” với ý chuyên nghiệp,
nghĩa là có tay nghề già dặn. Cũng theo ý nghĩa này thì chuyên nghiệp
nghĩa là người ta sinh sống bằng chính nghề nghiệp đó để phân biệt với đối
tượng không chuyên là họ không sống bằng nghề nghiệp đó mà kiếm sống
chủ yếu bằng một nghề khác.
Theo giải thích của Từ điển Giáo khoa Tiếng Việt, tác giả Nguyễn
Như Ý (chủ biên) như đã dẫn, tại trang 234 thì: “Nghiệp dư nghĩa là không
chuyên nghiệp…”
Trong Từ điển Tiếng Việt như đã dẫn, tác giả Hoàng Long - Quang
Hùng cùng nhóm biên soạn cũng giải thích: “Nghiệp dư nghĩa là không
chuyên nghiệp, không thuộc nghề nghiệp chính thức” [16, tr.645].
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Từ những giải thích trên, chúng tôi cho rằng: Người hát không chuyên
là những người yêu thích ca hát nhưng lại không sống bằng nghề hát mà
kiếm sống chủ yếu bằng một nghề khác. Nhiều người có năng khiếu nhưng
lại không được đào tạo bài bản trong các trường âm nhạc chuyên nghiệp.
Cũng theo quan niệm của chúng tôi thì sự phân biệt giữa chuyên
nghiệp và không chuyên chủ yếu dựa vào nghề nghiệp sinh sống chính của
họ chứ không phải ở năng lực biểu diễn.
2.1.1. Mục đích
Theo như giải thích trên, đối tượng không chuyên học hát ở CLB, NVH là
những người yêu thích ca hát và có hoạt động biểu diễn ca nhạc không thường
xuyên. Đối tượng này ở nhiều độ tuổi khác nhau và là những người sinh sống
chủ yếu bằng một nghề khác chứ không phải nghề ca sĩ. Đa số họ không có
nhiều kiến thức chuyên sâu về âm nhạc nói chung và thanh nhạc nói riêng.
Họ chỉ có niềm đam mê và một số không nhiều người trong số họ có năng
khiếu bẩm sinh về ca hát. Họ đăng ký học hát tại các CLB này là do tự
nguyện và tự chọn.
Mục đích của việc đổi mới các phương pháp dạy học hát ca khúc nghệ
thuật dành cho đối tượng không chuyên là GV lựa chọn và sử dụng chính
xác những phương pháp dạy học phù hợp với trình độ, năng lực và sở thích
người học nhằm nâng cao chất lượng việc dạy học hát nói chung và dạy
học hát ca khúc nghệ thuật nói riêng tại các CLB, NVH.
Ngoài ra, đi kèm với các biện pháp dạy học mới, việc bổ sung một số
tác phẩm phù hợp trình độ, năng lực và sở thích người học vào chương
trình dạy hát sẽ làm phong phú nội dung đào tạo, đáp ứng nhu cầu học hát
đồng thời định hướng thẩm mỹ thưởng thức và thẩm mỹ biểu diễn cho
những thành phần này trong tương lai. Việc áp dụng những biện pháp mới
trong hoạt động dạy học hát ca khúc nghệ thuật cho đối tượng không
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chuyên là phù hợp với xu thế chung và đáp ứng nhu cầu đông đảo đối
tượng ca hát không chuyên.
2.1.2. Yêu cầu
Để việc dạy hát ca khúc nghệ thuật cho đối tượng không chuyên có kết
quả tốt, yêu cầu các GV phải lựa chọn đúng các phương pháp dạy hát sao cho
phù hợp trình độ cũng như thời gian và sở thích của đối tượng học hát.
Hiện nay có rất nhiều phương pháp dạy hát. Trong đó, phổ biến là dạy hát
theo lối truyền thống tức là dạy học hát trên lớp và dạy học hát trực tuyến
qua mạng Internet hoặc qua video, hay có thể gọi là phương pháp dạy học
phi truyền thống. Tùy từng điều kiện cụ thể, hai phương pháp dạy hát này
có thể được áp dụng riêng hoặc áp dụng kết hợp với nhau. Điều này sẽ giúp
cho HV được tiếp cận dễ dàng hơn với bộ môn thanh nhạc thông qua ca
khúc nghệ thuật.
Đối với phương pháp dạy hát truyền thống, GV cần nghiên cứu cách
truyền dạy cho HV không chuyên sao cho phù hợp trình độ và năng lực của họ.
Theo đó GV phải thay đổi cách soạn giáo án, thay đổi cách tiếp cận tác phẩm
sao cho hấp dẫn, dễ hiểu để lôi cuốn người học.
Đối với phương pháp dạy học phi truyền thống, GV cần chuẩn bị điều
kiện thiết bị cần thiết (camera cá nhân, mạng Internet, các video…) để làm
công cụ dạy học trực tuyến. Ngoài ra, để thực hiện các video dạy học trực
tuyến thì GV phải chuẩn bị giáo trình luyện âm, bài hát, v.v… Nội dung
các video này được chia sẻ trên kênh thông đại chúng (Youtube, Facebook)
với mục đích có định hướng người học tự luyện tập.
Trong trường hợp áp dụng biện pháp dạy hát thông qua hoạt động thu
âm ca khúc thì GV phải nghiên cứu kỹ các đặc điểm của ca khúc cần thu và
kết hợp chặt chẽ với HV (người hát) và nhân viên kỹ thuật phòng thu trong
quá trình thu âm.
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2.1.3. Nội dung thực hiện
Thực hiện nội dung đổi mới các phương pháp dạy học hát ca khúc
nghệ thuật cho HV không chuyên ở các CLB thanh nhạc vẫn phải bảo đảm
yêu cầu về nghệ thuật và học thuật cơ bản.
Chúng tôi xin nhắc lại hai phương pháp chính: Dạy học theo phương
pháp truyền thống (nghĩa là HV đến CLB học với GV theo khóa học) và
dạy học theo phương pháp phi truyền thống (nghĩa là HV không cần đến
CLB trực tiếp học hát mà hoạt động dạy và học hát được thực hiện từ xa
qua video trên Internet hoặc thu âm ca khúc tại phòng thu âm).
2.1.3.1. Dạy học hát theo phương pháp truyền thống
Với phương pháp dạy hát này, GV phải soạn giáo án và đứng lớp theo
giờ và khóa học. Trong quá trình dạy, GV phải hướng dẫn HV theo trình tự
từ bài dễ đến bài khó, từ bài đơn giản đến bài phức tạp theo giáo án chi tiết của
từng giờ dạy [PL2, tr.168 - 169] theo các bước sau:
Bước 1: Nghe ca khúc nghệ thuật sẽ được học
GV giới thiệu cho HV khái lược về tác giả và tác phẩm sau đó có thể hát
mẫu hoặc cho người học nghe những bản ghi âm của các ca sĩ khác hát.
Trong những buổi học ban đầu, GV nên chọn những ca khúc ngắn, hình
thức tác phẩm dễ hiểu, có kỹ thuật thanh nhạc tương đối đơn giản để dạy như
bài: Hát ru (nhạc A. Gretraninova, lời M. Lermontov) [PL1, tr.127]; Hát ru của
F. Schubert; Ru con của A. Mozart; Hát ru (Wiegenlied) (nhạc J.Brahms)
[PL1, tr.129], v.v…
Ví dụ số 4:
HÁT RU
(Trích)
Âm nhạc: J. Brahms - Phỏng dịch: Trung Kiên
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Bài Hát ru (Wiegenlied) của J.Brahms như ví dụ trên là một bài hát nổi
tiếng với nhiều bản thu âm của các ca sĩ thế giới như Elisabeth Grümmer
(1911 -1986), Renata Tebaldi (1922 - 2004), v.v… Ở Việt Nam, NSND Lê
Dung (1951 - 2001), ca sĩ Anh Thơ, Hiền Thục và nhiều nghệ sĩ khác cũng
đã thu âm bài này. Khi hướng dẫn cho HV nghe, GV cần nêu lên những
vấn đề cần lưu ý. Đối với bản thu của các ca sĩ nước ngoài, đầu tiên cần
cho HV nghe để hình dung được tổng thể và tính chất âm nhạc của bài hát,
sau đó cho nghe bản ca sĩ Việt Nam hát để HV thấy được cách “xử lý” lời
Việt những ca khúc nước ngoài của các nghệ sĩ như thế nào.
Trước đây hầu hết HV chỉ nhận bài hát GV giao và tự về nhà nghe và tìm
hiểu bài hát đó, nên không ít người đã gặp phải những khó khăn khi thể hiện ca
khúc do chưa biết cách nghe để hiểu ca khúc cũng như chưa biết cách tập
luyện. Để thực hiện quá trình dạy hát ca khúc nghệ thuật cho đối tượng
không chuyên đạt hiệu quả, GV cần hướng dẫn HV thật cụ thể theo giáo án đã
soạn [PL2, tr.168].
Trong bài Lời ca tung cánh của F. Mendelssohn (1747 - 1809), ở hai câu
đầu của ca khúc, HV thường gặp những lỗi sai khá phổ biến như lấy hơi không
đúng chỗ, sai nhịp phách.
Lời ca thân yêu’ tung cánh
Bạn cùng tôi’ bay đến chốn ước mơ
Nguyên nhân ở đây do HV khi nghe bài chưa chú ý những chỗ ngắt câu
hoặc chưa biết cần nhấn mạnh vào chữ nào trong câu hát. Giải quyết cho vấn đề
này, GV cần hát mẫu hoặc cho HV nghe những bản ghi âm của các ca sĩ khác,
song lưu ý HV không nên bắt chước giọng của họ. Vẫn có thể học được nhiều
điều từ một bài hát đã ghi âm bằng cách theo dõi chỗ ngắt câu, ngắt nhịp, cảm
xúc và hoà âm như thế nào? Hoặc so sánh tone của bài mẫu cao hay thấp hơn
tone của người sẽ hát.
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Ngoài việc cho HV nghe hát mẫu, GV phải phân tích rõ từng câu để HV
hiểu, tránh tình trạng lấy hơi “vụn”, ngắt câu hoặc ngắt nhịp sai, câu hát cũng
do vậy mà bị sai ngữ nghĩa… Trong câu trên, cách hát đúng phải là:
Lời ca thân yêu tung cánh’
Bạn cùng tôi bay đến chốn ước mơ’
Với HV không chuyên, do kiến thức âm nhạc không sâu nên cần có sự
“giám sát”, hướng dẫn nghe và phân tích của GV mới đảm bảo được sự chính
xác cả về hơi thở cũng như tốc độ của bài hát.
Bước 2: Nghiên cứu ca từ và cách diễn tả lời bài hát
Đây là bước đọc lời ca, tìm hiểu những ý chính của ca từ để hiểu ý nghĩa
ca khúc muốn truyền tải. Phần lớn những ca khúc nghệ thuật có phần lời rất hay
do được lấy từ thơ. Điều này càng được thấy rõ khi nghiên cứu các ca khúc
nghệ thuật thời kỳ âm nhạc lãng mạn châu Âu thế kỷ XIX.
Ở bước dạy học này, GV hướng dẫn học viên phải luôn xem mình như
một diễn viên đang diễn tả một tâm trạng trước khán giả.
Không nhất thiết là phải sống với câu chuyện hay nội dung của ca khúc
mới có thể hát được, nhưng khi biểu diễn, người hát cần phải đưa thêm biểu
cảm của mình để dù không sống trong thời đại của ca khúc đó, vẫn có thể đủ
khả năng truyền tải cho người nghe hiểu được ý nghĩa của ca khúc. Đó có thể là
cách trình bày lời ca theo phong cách riêng, hay cũng có thể thêm các dấu hoa
mỹ hoặc thêm bớt ngân rung, v.v…
Trong ca khúc Nhạc chiều (Serenade) của F. Schubert, những lời nỉ non,
thổn thức của ca từ quyện với một giai điệu lãng mạn, quyến rũ khiến
người nghe cảm nhận được một thông điệp tình yêu được chuyển tải bẳng
âm nhạc tuyệt vời, một ca khúc hoàn hảo cho lời tỏ tình trong đêm. Hơn
thế, ca khúc còn là một bức tranh toàn bích, sâu lắng mang dáng dấp hơi
thở của con người trong mọi thời đại.
Đợi chờ em anh ngỏ lời ước nguyện’ đến bên em trong màn đêm
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Cảnh rừng vắng với mộng chiều lắng’ tiếng ca ngân lên trong hồn anh
Kìa trong lá thoáng nghe thì thầm’ lời chim hoà trong ánh trăng thanh
Chim làm rung trái tim anh…
GV cần khơi dậy cảm xúc thực của HV để họ có thể nói lên tiếng
lòng mình trong lời ca của ca khúc. Trong đó, cần phân tích cho HV hiểu,
ngoài niềm khắc khoải thường tình về tình yêu đôi lứa, ca khúc còn ẩn chứa
về thân phận con người nhỏ nhoi, đầy bất trắc trước mênh mông vũ
trụ.Trong câu hát:
Để lòng anh vươn cánh vút bay lên, ngời trong ánh trăng thanh.
Trái tim anh đang như biển dâng sóng trào…
Giai điệu đẹp với lời ca đầy trữ tình, lai láng nhưng không trầm mặc,
buồn nhưng vẫn phảng phất đâu đó niềm hy vọng và hoài bão hướng thiện
(tác dụng bởi việc chuyển giọng từ thứ sang giọng trưởng ở đoạn kết). Qua
tác phẩm này, F. Schubert như muốn nói lên tiếng lòng của muôn người,
muôn thế hệ.
Bước 3: Tập tiết tấu, giai điệu của ca khúc
Sau khi đã đọc và hiểu nghĩa lời ca, GV dành thời gian phần lớn giờ học
để cho HV tập cao độ và tiết tấu của ca khúc. Đây là phần quan trọng trong quá
trình học một ca khúc.
GV có thể đàn giai điệu bài trên keyboard cho HV hình dung giai điệu và
tiết tấu gốc. Những đoạn phức tạp, GV phải đàn đi đàn lại để tập cho HV.
GV cần lưu ý cho HV ướm giọng xem tone của bài có nằm trong phạm vi
giọng hát của mình không? Nếu cảm thấy bài hát có tone cao hơn hoặc thấp
hơn, cần đo giọng để chọn đúng mới đạt được hiệu quả tốt nhất khi luyện tập
cũng như biểu diễn.
Ca khúc Đẹp thay chốn này của S. Rachmaninoff (1873 - 1943) được viết
ở giọng Adur với nhịp C (4/4), tốc độ hát Moderato (vừa phải).
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Đây là một trong những ca khúc nghệ thuật đặc sắc trong sự nghiệp sáng
tác của S. Rachmaninoff. Ca khúc lôi cuốn người nghe không chỉ bởi giai điệu
trữ tình mà còn ở lời ca giàu hình ảnh, mang đậm chất thơ. Tốc độ diễn tấu của
bài vừa phải với phần đệm được viết tinh tế, trau chuốt.
Ví dụ số 5:
ĐẸP THAY CHỐN NÀY
(Trích)
Âm nhạc: S. Rachmaninoff
Lời: G. Galinoi
Moderato

dolce espressivo

Phỏng dịch: Hồ Mộ La

Trong bài có sự thay đổi tiết tấu từ 4/4 sang 2/4 chỉ có 1 ô nhịp, do vậy
GV cần lưu ý tập đoạn thay đổi tiết tấu này để HV không bị nhầm lẫn khi đập
nhịp. Tiếp theo GV hướng dẫn học viên đập tiết tấu theo nhịp của ca khúc đã
viết [PL1, tr.113].
Sau khi tập giai điệu, tiết tấu xong, GV đàn giai điệu của bài trên keyboard
hoặc piano để hình thành giai điệu cho HV, qua đó cũng để cho HV thấy ý
tưởng mà tác giả muốn trình bày.
Đây là ca khúc nghệ thuật tương đối khó nhưng lại có nhiều “đất diễn”
cho người hát vì vậy nếu trong quá trình dạy, GV thấy HV hát khó khăn thì
có thể tập ở tone vừa với giọng của họ, có như vậy việc luyện tập mới đạt
kết quả cao.
Có thể nói, trong dạy học hát cho đối tượng không chuyên, mặc dù
thời gian học tập không được lâu và liên tục như ở các trường chuyên
nghiệp, song hoạt động dạy hát theo phương pháp truyền thống vẫn luôn
đạt được kết quả tốt bởi dạy học hát trên lớp sẽ tạo hứng thú và sự tin cậy
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của HV đối với GV. Ngoài ra, dạy học hát trên lớp luôn có sự giao lưu trực
tiếp giữa thày và trò, tạo điều kiện kịp thời uốn nắn và sửa sai khi cần thiết.
Trong những trường hợp khi mà người học không thể tham gia trên
lớp theo khóa học, thì việc áp dụng phương pháp dạy học phi truyền thống
sẽ có thể phát huy tác dụng. Nếu tổ chức học tập nghiêm túc và theo đúng
quy trình thì việc dạy học hát vẫn có thể thu được kết quả tốt.
2.1.3.2. Dạy học hát theo phương pháp phi truyền thống
Hiện nay, với sự phát triển rất mạnh mẽ của công nghệ thông tin,
nhiều chương trình giáo dục đã mở trên mạng Internet. Vì vậy việc dạy ca
khúc nghệ thuật qua mạng là hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật và công
nghệ. GV có thể thực hiện các hình thức lên lớp như: Dạy hát trực tuyến
với hệ thống camera qua trang Facebook cá nhân và dạy hát bằng những
videoclip với các bài tập hát đã tải trên trang Youtube.
a. Dạy học hát trên Youtube và trang Facebook cá nhân
Đây là phương pháp dạy học không mới mà đã được sử dụng trong
nhiều ngành học khác nhau, kể cả trong âm nhạc.
+ Ưu điểm:
- HV không cần phải đến CLB học tập trung mà có thể tham gia học
bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu và trong bất kỳ khoảng thời gian nào mà họ thu
xếp được.
- HV có thể nghe, xem, tập lại bất kỳ câu hát nào, dừng hình ở phút
bao nhiêu và xem bao nhiêu lần tùy thích mà không gây phiền hà cho
người khác.
+ Nhược điểm:
Đây là cách học từ GV thuyết trình một chiều do vậy không có sự
tương tác, giao lưu trao đổi giữa thày và trò. Nếu là hoạt động trực tuyến, thày
trò có thể giao lưu được thì cũng hạn chế và không linh loạt như dạy học trên lớp
và khó thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá tại chỗ để kịp thời uốn nắn sửa sai.
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+ Mục tiêu: Dạy cho HV thuộc giai điệu và hát chính xác tác phẩm.
+ Phương pháp: Dùng lời, thị phạm thanh nhạc và trình bày tác phẩm.
+ Phương tiện dạy học: Đàn piano, loa máy, đĩa (CD, DVD) hát mẫu.
+ Chuẩn bị của GV: Soạn giáo án kế hoạch bài giảng chi tiết, chuẩn bị
tài liệu dạy hỗ trợ như đĩa (CD, DVD) hát mẫu bài sẽ dạy và thực hiện ghi
hình bằng máy ảnh, máy quay phim hoặc điện thoại. Có thể cắt dựng thành
video trước khi tải lên trang Youtube hoặc phát trực tuyến trên trang cá
nhân Facebook theo đường truyền phát trực tiếp.
+ Chuẩn bị của HV: Nghe trước tác phẩm (trên CD và các phương
tiện truyền thong) kèm xem bản nhạc giấy tác phẩm sẽ học.
+ Khi tiến hành học tác phẩm HV truy cập vào đường link hoặc xem
thông qua đường truyền của Facebook. GV cũng có thể gửi thư điện tử cho
HV có phần video dạy học đính kèm để HV download về xem, tự luyện tập
rồi hẹn ngày trả bài trên lớp.
b. Dạy học hát thông qua hoạt động thu âm ca khúc
Ngoài biện pháp dạy học hát thông qua video như chúng tôi đã trình
bày ở trên, một biện pháp dạy học hát thuộc phương pháp phi truyền thống
chúng tôi muốn sử dụng để dạy cho đối tượng ca sĩ không chuyên tại các
CLB/ NVH, đó là dạy học hát thông qua hoạt động thu âm tác phẩm. Có
thể áp dụng biện pháp này để dạy tất cả các thể loại bài hát trong đó có bao
gồm cả dạy học hát ca khúc nghệ thuật.
+ Ưu điểm:
Hoạt động thu âm khiến cho HV phải hát đi hát lại tác phẩm (có khi là
rất nhiều lần) và bắt buộc phải hát chính xác đến từng chi tiết nhỏ. Khi thu
âm, âm thanh được thiết bị ghi lại. Khi nghe lại thì rất dễ phát hiện lỗi thể
hiện, thậm chí là lỗi rất nhỏ. Điều này khiến HV có thể nhận ra chỗ sai của
mình và sửa cho đúng.
+ Nhược điểm:
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Đây là học hát ca khúc nghệ thuật nên nhạc đệm thường là piano và
phần đệm sẽ được thu âm cùng lúc với người hát. Với lối thu đồng bộ này,
đòi hỏi phải chính xác cả nhạc đệm và hát. Nếu một trong hai phía sai hoặc
không khớp cách thể hiện thì đều phải thực hiện thu âm lại, do đó tốn khá
nhiều thời gian.
Cũng có trường hợp thu âm với nhạc đệm có sẵn. Làm theo cách này
thì sẽ giảm được nhiều thời gian và công sức hơn, nhưng người hát phải tập
hát thật chính xác với bản nhạc đệm.
Một hoạt động dạy học hát qua thu âm được diễn ra khi có sự kết hợp
giữa HV với một phòng thu âm. GV sẽ đến kết hợp cùng kỹ thuật viên
phòng thu để trực tiếp hướng dẫn HV của mình thu âm bài hát cho đạt chất
lượng nghệ thuật tốt nhất.
Để đạt kết quả như mong muốn, GV chỉ nên thực hiện dạy học hát qua
hoạt động thu âm khi HV đã thuộc giai điệu, tiết tấu của tác phẩm. Công
việc thu âm chỉ là một trong những công đoạn cuối cùng giúp trau chuốt,
hoàn thiện cách thể hiện bài hát trước khi giới thiệu sản phẩm cuối cùng là
một bản thu âm trọn vẹn, đánh dấu quá trình rèn luyện của người học hát.
+ Chuẩn bị của GV: GV phải nghiên cứu kỹ cách thể hiện bài hát. Đối
với bài hát thuộc thể loại ca khúc nghệ thuật thì thường đã có nhiều thế hệ
nghệ sĩ trình bày, GV nên xem tham khảo những nghệ sĩ đi trước và có ý
kiến góp ý riêng về cách thể hiện tác phẩm phù hợp cho HV của mình.
GV cũng cần chuẩn bị bản nhạc giấy, bản nhạc đệm hoặc bố trí người đệm
đàn cùng thu âm trên cơ sở thỏa thuận cách thức làm việc với đơn vị thu
âm để quá trình thu âm được thuận lợi.
+ Chuẩn bị của HV: HV cần chuẩn bị thời gian và sức khỏe tốt cho
quá trình thu âm. Đối với thu âm, đặc biệt là thu âm ca khúc nghệ thuật, rất
cần giọng “sạch” và vang. Để đạt được chất lượng âm thanh như mong
muốn, HV phải ở tình trạng sức khỏe tốt, không trong thời gian bệnh lý về
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thanh quản và đường hô hấp. HV cần tập luyện trước với bản nhạc đệm
hoặc người đệm đàn.
GV thực hiện dạy học hát trong quá trình thu âm theo ba bước chính
sau đây:
Bước 1: GV tiến hành luyện thanh nhanh cho HV trước khi thu bằng
một vài âm hình luyện thanh kỹ thuật legato, staccato để khởi động giọng
và làm quen với tâm lý khi ở trong phòng thu.
Bước 2: HV nghe nhạc đệm có sẵn hoặc phần nhạc đệm của người đệm
đàn và tiến hành hát để thu âm. Đây là bước rất quan trọng và ở bước này HV
thường nảy sinh nhiều lỗi trình bày bài hát.
Nhiệm vụ của GV là nghe và phân tích lỗi sai, thị phạm và yêu cầu
HV thực hiện cho đúng. Để bản thu âm có chất lượng, nên ngoài việc phải
hát chính xác tác phẩm, GV cần yêu cầu HV phải thể hiện tác phẩm ở tầm
nâng cao, tức là biểu hiện được sắc thái tình cảm của bài hát.
Bước 3: Sau khi thu âm dựng lên một “khung” bài hát từ đầu đến
cuối, GV nghe, nhận xét và yêu cầu HV thực hiện lại những đoạn hát chưa
tốt để có được một tác phẩm thu âm như mong muốn.
Thu âm bài hát trong trường hợp này không chỉ đơn thuần là hoạt
động dạy và học hát, mà còn là một hoạt động nghệ thuật. Ngoài việc tốn
nhiều thời gian, công sức thì còn tốn cả kinh phí. Do vậy, tùy vào từng yêu
cầu cụ thể GV mới sử dụng biện pháp này (như trường hợp HV cần thu âm
lưu lại bản âm thanh để sử dụng vào mục đích nào đó) [PL3, tr.176].
2.2. Chọn tone giọng phù hợp với giọng hát của học viên
2.2.1. Mục đích
Trong thanh nhạc, mỗi một loại giọng có vẻ đẹp riêng của nó vì vậy
không phải ca sĩ có giọng hát cao thì sẽ gặt hái được thành công nhiều hơn
và hát hay hơn ca sĩ có giọng hát thấp và ngược lại. Điều quan trọng để
người hát có được thành công là ngoài khả năng bẩm sinh, họ cần có sự
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khổ luyện và những yếu tố về sự may mắn và bản lĩnh sân khấu. Bởi là
đối tượng ca hát không chuyên, nên mục đích của việc tìm gam (tone)
giọng dành cho đối tượng này chúng tôi chỉ đề cập với hai mục đích
chính như sau:
Mục đích trước tiên của việc chọn tone giọng là để GV tìm giọng của
bài hát sao cho phù hợp với âm vực của người hát, từ đó có thể phát huy
được hết khả năng ca hát tốt nhất của HV.
Mục đích thứ hai là tránh được những sai lệch trong ca hát của HV như:
gằn cổ, gào thét, hát chênh giọng (hát faul), hát non (chưa tới cao độ của nốt
nhạc), v.v…
Qua các tài liệu nghiên cứu về giải phẫu thanh học và kinh nghiệm
thực tiễn giảng dạy cho thấy, những người có dây thanh dài và dày, ống
thanh quản to, rộng sẽ phát ra âm thanh trầm, ngược lại những người có
dây thanh ngắn và mảnh thì âm thanh sẽ cao. Một người được coi là có chất
giọng bẩm sinh tốt là khi họ sở hữu một cơ quan phát âm khỏe mạnh với
ống thanh quản lớn, dây thanh mịn màng, không có dị tật.
Việc vận hành cơ quan phát âm để phát ra được những âm thanh vang
rền chỉ đạt được khi thanh quản trong tình trạng khỏe mạnh, không bị sức
ép tâm lý và cơ học (dùng sức). Điều này có nghĩa là với một tông giọng
phù hợp và tâm lý thoải mái thì âm thanh của người hát sẽ được phát ra đẹp
nhất. Cũng bởi ý nghĩa như vậy nên giải pháp chọn tone giọng của bài hát
phù hợp với âm vực của ca sĩ trở nên rất quan trọng, đặc biệt là với những
giọng ca không chuyên ít được rèn luyện, âm vực có nhiều hạn chế hoặc
chưa được mở rộng. GV cần căn cứ vào những tiêu chí này để phân biệt
tầm cữ cao thấp của giọng một cách rõ ràng, hỗ trợ cho việc tìm tone giọng
nhanh và hiệu quả hơn.
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2.2.2. Yêu cầu
Thứ nhất: Để thực hiện, trước tiên người GV phải hiểu rằng trong
dạy hát ca khúc nghệ thuật cho đối tượng không chuyên, độ vang rền của
âm thanh chỉ đạt được khi HV hát đúng âm vực của mình, đây cũng là
yêu cầu hàng đầu. Nếu vượt ra ngoài âm vực (quá cao hoặc quá thấp)
đều bị mất âm thanh.
Thứ hai: Phân loại giọng của HV chính xác. Sau khi đã xác định đúng
loại giọng của HV, GV dựa vào quãng âm của tác phẩm mà phân cho các
giọng hát cho phù hợp. Đây là bước xác định giọng của thanh nhạc chuyên
nghiệp, cũng rất hiệu quả khi áp dụng cho việc chọn tone giọng trong dạy
học hát ca khúc nghệ thuật với đối tượng không chuyên.
Vì vậy, việc chọn tone giọng sẽ giúp người học hát phát huy hết khả
năng giọng của mình, tạo được âm thanh vang rền, truyền cảm, từ đó sẽ tự
tin rất nhiều khi hát, kể cả trong biểu diễn.
2.2.3. Nội dung thực hiện
2.2.3.1. Tiêu chí về âm vực của giọng hát
Khác với các Aria, ca khúc nghệ thuật là những ca khúc riêng lẻ (kể
cả những ca khúc trong chùm liên ca khúc) chỉ liên quan với nhau ở chủ đề
(hoặc cốt truyện) nên vẫn có thể hát tách rời và hát theo tone giọng của ca
sĩ. Có thể nói, xác định tone giọng cho một giọng hát dù là chuyên nghiệp
hay không chuyên, nhất là đối với thể loại ca khúc nghệ thuật thì nhân tố
quyết định chủ đạo chính là âm vực của giọng hát.
Tác giả Anne Peckham đã đưa ra khái niệm âm vực: “Là một dãy các
cao độ liên tục có cùng một chất âm và được phát ra bởi các chuyển động
như nhau trong cơ chế phát âm…”[1, tr.29].
Như vậy, tiêu chí về âm vực để chọn tone giọng có thể hiểu theo
nghĩa đơn giản là giới hạn khu vực âm thanh phát ra trong âm vực của một
ca sĩ (bao gồm nhiều âm khu âm khu trầm, âm khu trung và âm khu cao) có
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độ vang rền khi phát âm. Ở đây chúng tôi xin đưa ra cách thực hiện tiêu chí
về âm vực cho giải pháp này đối với các giọng hát cơ bản của nam và nữ
bằng những tiêu chuẩn cụ thể, nhằm giúp cho đội ngũ GV tại các CLB
thanh nhạc ở những NVH sử dụng trong tìm gam giọng cho HV dựa vào
các tiêu chí về âm vực như ví dụ dưới đây:
Ví dụ số 6:

Để thực hiện được hiệu quả cho tiêu chí về âm vực thì GV cũng cần
chú ý tới cấu tạo sinh lý và khả năng hoạt động giữa giọng nam và giọng
nữ. Giọng nam được chia làm hai âm khu với một nốt chuyển giọng còn
giọng nữ chia làm ba âm khu với hai nốt chuyển giọng.
2.2.3.2. Tiêu chí phân loại giọng hát để chọn gam cho phù hợp
Phân loại giọng hát cho đối tượng không chuyên là công việc quan
trọng của GV trước khi dạy bài hát. Tuy vậy, việc xác định đúng loại giọng
cho đối tượng này là điều không đơn giản. Những loại giọng hát có âm
vực, màu sắc của loại giọng cao hoặc trầm hẳn thì khi hát đều bộc lộ rất rõ
và dễ dàng phân loại, nhưng có những giọng hát rất khó phân biệt hoặc dễ
bị nhầm lẫn, nhất là đối với những ca sĩ không chuyên bởi họ không
thường xuyên hoạt động âm nhạc.
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Qua kinh nghiệm trong suốt quá trình dạy hát tại Cung Văn hoá Lao
động Hữu nghị Việt - Xô của bản thân và quá trình quan sát phương pháp
sư phạm đối với một số GV tại các CLB thanh nhạc khác, chúng tôi xin
đưa ra một số gợi ý để thực hiện tiêu chí này như sau:
+ Việc xác định loại giọng của người học hát là công việc cần tiến
hành sớm. Tuy nhiên cũng không nên vội vàng xác định giọng của người
học ngay, mà bước đầu cần từng bước tìm hiểu, đánh giá sơ bộ giọng hát,
cách phát âm ca từ và các đặc điểm khác về thanh điệu của HV.
+ GV trước tiên cần dạy HV cách phát thanh âm nhẹ nhàng, thoải mái
ở quãng giữa (âm khu trung), không thiên quá về cơ chế hát nhẹ nhưng
cũng tránh hát nặng nề cho giọng nữ hoặc cường điệu ở giọng nam.
+ GV cần chọn một vài bài hát hoặc một số mẫu âm luyện thanh để
cho HV hát thử. Dựa vào âm sắc, âm vực, nốt chuyển giọng và trên cơ sở
tai nghe cũng như kinh nghiệm về sư phạm thanh nhạc để đánh giá, phân
loại giọng hát. Việc xác định đúng giọng sẽ tạo cơ sở nền móng cho việc
đào tạo ra một giọng hát đúng với bản năng của HV.
2.2.3.3. Tiêu chí chọn ca khúc nghệ thuật phù hợp
Đối với các đối tượng học hát không chuyên, việc lựa chọn tác phẩm
phù hợp với âm vực giọng cũng như “loại giọng” của người hát là một yếu
tố then chốt quyết định đến sự thành công của hoạt động dạy học ca khúc
nghệ thuật cho đối tượng không chuyên. Chúng tôi xin đưa một số yêu cầu
cho tiêu chí này như sau:
Khi chọn bài, GV cần tìm quãng giọng của ca khúc nghệ thuật thông
qua bản nhạc sao cho phù hợp với âm vực của HV. Cần lưu ý trong một số ca
khúc nghệ thuật có ghi quãng giọng ở phía trên, bên trái để người hát có thể dễ
xác định quãng giọng của bài hát so với âm vực của giọng như ví dụ dưới đây:
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Ví dụ số 7:

Đây là một số ký hiệu được ghi ở đầu bản nhạc để thông báo cho
người xem về quãng giọng của ca khúc đó từ nốt cao nhất đến nốt thấp
nhất, tiện cho việc lựa chọn ca khúc trước khi luyện tập.
Việc xuống hay lên tone giọng của bài chỉ nên thực hiện nếu như HV
không phát huy được hết khả năng của giọng hát ở tone gốc của bài. Nếu
không bắt buộc thì tốt nhất vẫn là chọn bài phù hợp với quãng giọng của
HV. Chọn đúng tone tức là khi giọng hát vẫn giữ được trường độ và độ rung
ngân sâu, âm thanh vang rền không bị mất âm thanh hoặc không bị đứt quãng.
Do đó việc lựa chọn ca khúc nghệ thuật mà trong đó âm nhạc có tính giai
điệu, mượt mà, du dương, gần gũi và lời bài đã được dịch hay đặt lời Việt sẽ
tạo nhiều thuận lợi cho HV là đối tượng không chuyên khi thể hiện.
2.3. Giản lược các yêu cầu thanh nhạc cho đối tượng không chuyên
2.3.1. Mục đích
Dạy học hát các ca khúc nghệ thuật cho các đối tượng không chuyên
cũng là một hình thức đào tạo thanh nhạc nhưng chỉ ở mức độ cơ bản, ít
chuyên sâu hơn từ việc xác định mục tiêu cho tới hình thức đào tạo. Do
vậy, mục đích của giải pháp này trước hết là nhằm hướng GV và HV thực
hiện đúng nhiệm vụ với mục đích, yêu cầu là đào tạo hạt nhân cho các
phong trào ca hát quần chúng mà các CLB thanh nhạc tại các NVH đặt ra.
Hoạt động dạy học hát ca khúc nghệ thuật tại các CLB thanh nhạc có
một số nét đặc thù, đó là luyện tập kỹ thuật thanh nhạc của chương trình
chuyên nghiệp nhưng lại không đòi hỏi quá cao những yêu cầu về kỹ thuật,
đơn giản và ít khắt khe hơn về tư thế, khẩu hình, hơi thở… cũng như về
hình thức của HV so với trong đào tạo chuyên nghiệp. Chủ yếu GV tập
trung vào việc dạy cho HV đạt được trình độ tương đương bậc trung cấp
thanh nhạc khi hát các ca khúc nghệ thuật.
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Mục đích chúng tôi nghiên cứu và đưa ra giải pháp này để nhằm giản
lược một cách tối ưu những yêu cầu kỹ thuật khi dạy học hát các ca khúc
nghệ thuật cho đối tượng không chuyên. Tuy vậy, dù giản lược nhưng hoạt
động này vẫn phải dựa trên những nguyên lý chung của ca hát.
2.3.2. Yêu cầu
Vấn đề hiệu quả của việc giản lược các yêu cầu, đòi hỏi của thanh
nhạc dành cho đối tượng không chuyên phải được GV nghiên cứu tỉ mỉ khi
xây dựng cương trình cho HV trên cơ sở để HV nắm vững kỹ thuật cơ bản,
đúng đắn và phải được rèn luyện liên tục để đạt tới độ thuần thục.
Yêu cầu đối với GV là phải hướng dẫn HV luôn nắm vững quy luật,
nguyên tắc, yêu cầu của thanh nhạc, từ đó HV sẽ chú ý, đồng thời luôn biết
cách chủ động xây dựng các tiêu chuẩn thanh nhạc ở mức độ cơ bản cho
bản thân, rút ra những bài học kinh nghiệm riêng từ đó hiệu quả đạt được
sẽ tốt hơn trong quá trình học hát ca khúc nghệ thuật.
2.3.3. Nội dung thực hiện
Có rất nhiều yêu cầu về kỹ thuật cho những người học thanh nhạc nói
chung. Tuy nhiên, đối với đối tượng học hát không chuyên chúng tôi chỉ
nêu ra một số yêu cầu chính như sau:
2.3.3.1. Tư thế hát
Có rất nhiều tư thế hát, nhưng để người hát có tư thế thuận lợi và thoải
mái khi hát thì còn tuỳ thuộc vào yêu cầu, ngữ cảnh của bài hát và đặc điểm
riêng của người hát. Do đối tượng là người hát không chuyên nên chúng tôi
chỉ nêu một số tư thế phổ biến thường sử dụng khi hát như sau:
- Tư thế đứng khi hát: Đây là tư thế thoải mái của cơ thể, khi hát hơi thở
lấy được sâu, đầy đặn. Ngoài ra, tư thế đứng còn tạo cho người hát một phong
thái thoải mái, đĩnh đạc trên sân khấu. Với tư thế đứng khi hát cần lưu ý:
Thẳng lưng (thẳng xương sống): Không gù lưng, không vẹo sang trái
hoặc sang phải, không ưỡn người ra sau. Tạo ra một trụ đỡ, trên đó các cử
động của toàn thân được phối hợp và hoạt động dễ dàng.
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Thẳng đầu: Đầu thẳng góc với vai, không nghiêng sang trái hay sang phải,
không nâng cằm lên, không rướn cổ ra trước, không ép cằm xuống cổ. Có như
vậy thì các cơ bắp ở cổ họng sẽ hoạt động dễ dàng, không bị cản trở.
Ngực vươn ra thoải mái: Điều này sẽ giúp cho hơi thở được dễ dàng,
vai không nhô lên, không thõng xuống. Hai tay để xuôi hai bên hông. Nếu
hai tay cầm sách hát thì để sách ngang tầm vai để có thể vừa nhìn sách vừa
nhìn thấy người điều khiển, và sách cũng không cao quá để không che mặt,
che tiếng và cũng không thấp quá, mắt sẽ không theo dõi được người điều
khiển, đồng thời đầu cúi quá ảnh hưởng đến âm thanh.
Hai tay hơi đưa ra phía trước một cách thoải mái và đều giữ sách,
nhưng giữ bằng tay trái là chủ yếu để tay phải có thể giở trang sách khi cần.
Hai bàn chân cách nhau, bàn chân trái nhích lên trước một chút, giúp
cho người hát đứng thăng bằng, vững chắc, thoải mái và lanh lợi. Sức nặng
của thân chủ yếu dồn lên phần trước của hai lòng bàn chân. Toàn thân hơi
nghiêng về trước, kết hợp tư thế hai bàn chân, bảo đảm cho hoạt động của
cơ lưng, cơ bụng được dễ dàng [PL3, tr.178].
- Tư thế ngồi hát: Là tư thế thường được sử dụng khi hát với nhóm
nhạc Acoustic. Tư thế này tạo cho người hát một phong thái ung dung, tự
tại và gần gũi. Tư thế ngồi hát cũng thuận lợi cho việc xử lý hơi thở khi hát.
Thẳng lưng, thẳng đầu, ngực vươn như ở tư thế đứng, đồng thời thân
trên cũng hơi nghiêng về phía trước, không tựa lưng vào ghế, cốt để cho cơ
thể dễ cử động và lồng ngực, cơ lưng không bị cản trở.
Nếu khi ngồi tay cầm sách, thì sách được giơ cao hơn khi đứng nhiều
hay ít tuỳ chỗ đứng cao hay thấp của trưởng nhóm ca. Nếu không cầm
sách, tay có thể đặt nhẹ nhàng trên bàn, hoặc trên hai đùi của mình, tránh
không ép cánh tay vào sườn, cũng như không tì người lên bàn.
Hai chân đặt thẳng xuống sàn nhà, không bắt chéo hoặc dạng chân ra
quá, làm sao có thể đứng lên một cách thoải mái mà không cần vịn vào cái
gì khác [PL3, tr.178].
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- Tư thế đi lại, nhảy múa khi hát: Là tư thế thường được sử dụng khi
hát những bài hát có tính chất vui tươi và sôi động, hoặc khi hát những bài
hát có kết hợp với nhóm nhảy.
Tư thế này chỉ phù hợp với các ca khúc đòi hỏi về kỹ năng, kỹ xảo
biểu diễn sân khấu [PL3, tr.178].
Dựa trên thực tiễn và bằng phương pháp chuyên gia (trao đổi với
những GV, nghệ sĩ có kinh nghiệm trong hoạt động ca hát) chúng tôi đã
xem xét tìm tư thế tối ưu khi hát ca khúc nghệ thuật.
Các chuyên gia đều thống nhất rằng, tư thế khi hát các ca khúc nghệ
thuật phải là tư thế tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý hơi thở, phát âm
thanh và diễn đạt tình cảm đồng thời hạn chế tối đa những ảnh hưởng
không tốt cho cột hơi, lồng ngực hoặc bụng bị đè nén, gây tác động xấu đến
việc ca hát. Tư thế đứng khi hát phù hợp hơn với yêu cầu này.
Chúng tôi cũng hoàn toàn thống nhất ý kiến của các chuyên gia và
thấy rằng hát ca khúc nghệ thuật thuộc thể loại hát thính phòng, vì vậy yêu
cầu về phong cách cũng như tư thế khi hát nên là tư thế đứng.
Áp dụng tư thế đứng cũng sẽ là tốt nhất khi hát các ca khúc nghệ thuật
cả đối với HV ca hát không chuyên.
2.3.3.2. Khẩu hình
Khẩu hình có vai trò hết sức quan trọng trong học hát ca khúc nghệ
thuật, kể cả đối với đối tượng không chuyên. Khẩu hình không những ảnh
hưởng đến quá trình luyện tập kỹ thuật thanh nhạc (dễ dàng hay khó khăn)
của người hát, mà còn quyết định đến cả chất lượng của giọng hát, vì vậy
việc thường xuyên tập luyện thao tác này sẽ dần dần giúp người học tự chủ
và biết cách mở khẩu hình sao cho không quá to hoặc quá nhỏ để đạt hiệu
quả âm thanh. Với những đối tượng học hát không chuyên, chúng tôi xin
nêu một số đề xuất cho vấn đề này như sau:
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Khi HV mới học hát, GV phải hết sức quan tâm hướng dẫn thao tác
“mở to khẩu hình như ngáp” khi hát. Thực hiện thao tác này có nhiều tác
dụng như: Họng được mở rộng, thanh quản được thả lỏng, do đó khi phát
âm thanh ca từ thì tiếng hát sẽ nhẹ nhàng và thông thoáng hơn, người hát sẽ
không phải gào to nhưng tiếng hát vẫn vang to tự nhiên.
GV cần hướng dẫn để HV hiểu rằng, khi hát các âm a, i, e hay â, ă, ê
trong tiếng Việt ta hãy sử dũng khẩu hình “cười”, tức là mở miệng theo
chiều ngang, có xu hướng nâng lên và hé nhẹ hàm trên như khi đang cười.
Với cách hát này thì các nguyên âm trên sẽ được phát âm chuẩn xác, ngoài
ra còn giúp tạo thêm độ ngân rung khi giữ nốt. Còn khi hát các âm u, o, ơ, ô
ta mở khẩu hình theo chiều dọc cùng việc nhấc nhẹ hàm trên, sau đó đẩy
hơi lên mũi, nếu cảm nhận được độ rung nhẹ ở nhân trung và khoang mũi
là chuẩn, nên để học viên thử tập trước với giọng giả (headvoice) họ sẽ cảm
nhận được độ rung rõ nhất [PL3, tr.179].
Luyện tập mở khẩu hình, nghĩa là giải pháp yêu cầu người GV phải
hướng dẫn HV mở khẩu hình to nhưng hết sức tự nhiên, cùng với đó cằm
phải hạ xuống và buông lỏng một cách tự nhiên, không được cứng hoặc đưa
cằm ra phía trước. Sau đó HV hít hơi nhẹ qua miệng, lúc đó sẽ có cảm giác
chỗ lưới gà có luồng hơi man mát. GV yêu cầu HV từ cảm giác đó để tìm
cách treo lưỡi gà và bật âm thanh trên cơ sở khẩu hình mở như vậy.
2.3.3.3. Kiểm soát hơi thở
Kiểm soát và sử dụng hơi thở là nền tảng để phát triển kỹ thuật thanh
nhạc chuyên nghiêp. Qua các tài liệu nghiên cứu, trong thanh nhạc có các
kiểu thở sau:
+ Thở ngực: Là kiểu thở khi hít không khí vào làm lồng ngực căng ra,
vai nhô lên, cơ hoành gần như không hoạt động.
+ Thở bụng: Là kiểu thở khi hít không khí khi lồng ngực không hoạt
động, chỉ có bụng phình ra, hơi thở không sâu.

67
+ Thở bằng ngực dưới và bụng: Là kiểu thở khi hít không khí vào
phần ngực dưới căng ra, bụng cũng hơi phình ra một chút ở phía dưới và
hai bên sườn, ngực và cơ hoành làm việc tích cực [PL3, tr.179].
Theo quan điểm của các nhà nghiên cứu, mỗi một phương pháp thở như
trên đều có những ưu và nhược điểm. Nhưng cho đến nay đối với phần lớn
những người hát, kể cả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, khi học hát đều
tập thở theo phương pháp thở ngực dưới và bụng. Họ coi đó là phương pháp thở
phù hợp với ca hát hơn các phương pháp thở khác, vì với kiểu thở này hơi hít vào
được đẩy sâu xuống tận đáy phổi và việc kiểm soát hơi thở sẽ dễ dàng hơn, từ đó
âm thanh tạo ra sẽ tròn và người hát lâu mệt hơn.
Trong quá trình rèn luyện giọng hát cho HV, GV phải luôn lưu ý nhắc
nhở người học phải tập luyện các bài tập hơi thở thường xuyên.
Vấn đề hơi thở và tầm quan trọng của hơi thở trong thể hiện ca khúc
nghệ thuật cũng đã được các chuyên gia, các nhà sư phạm thanh nhạc bàn
đến nhiều. Hơi thở giúp thể hiện những cảm xúc tinh tế trong thể hiện ca
khúc với việc ngắt hơi đúng lúc, hát những đoạn ngân dài cũng như để biểu
hiện những đoạn cao trào của ca khúc, đồng thời góp phần làm rõ ý nghĩa
của câu hát trong ca khúc nghệ thuật, làm cho bài hát thêm sống động.
Nhưng ở góc độ giảng dạy ca khúc nghệ thuật, giúp cho việc luyện tập
hơi thở của đối với người học không chuyên trong khi hát loại hình này,
qua tổng hợp các tài liệu nghiên cứu chúng tôi xin đưa ra một vài ý với
mục đích giúp HV tập điều khiển, kiểm soát hơi thở và xử lý tốt cường độ,
trường độ âm thanh đúng với yêu cầu của ca khúc, theo đó yêu cầu trong
quá trình luyện tập hơi thở, GV cần hướng dẫn HV thực hiện các khâu
quan trọng trong điều tiết hơi thở như sau:
+ Lấy hơi: GV hướng dẫn HV cách lấy hơi, hít hơi từ tốn nhẹ nhàng
bằng cả miệng và mũi (tránh gây ra âm thanh khi lấy hơi và tránh chỉ hít
hơi bằng miệng vì sẽ làm co thắt cơ họng và khô cổ) như vậy làn hơi mới
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vào sâu trong phổi được. Giữ hơi thở ổn định trước khi bắt đầu hát, sau đó tập
hít hơi nhanh và chuẩn xác, để lồng ngực luôn căng trong suốt câu hát. Không
để nhô vai lên vì sẽ ảnh hưởng đến các cơ hô hấp, lấy hơi không sâu được.
Thông thường khi luyện tập các thao tác này riêng thì HV sẽ nhớ,
nhưng khi kết hợp với hát thì rất dễ quay lại cách lấy hơi khi hát theo bản
năng, vì vậy GV phải theo dõi và nhắc nhở HV luyện tập thật thuần thục
nhằm hình thành một thói quen tốt về kiểm soát hơi thở trong khi hát.
+ Đẩy hơi và điều tiết hơi: Khi luyện tập HV lưu ý khi hát không đẩy
hơi quá mạnh, vì như thế sẽ làm thanh đới quá căng, ảnh hưởng tới âm sắc
lời hát. Không để hết hơi hoàn toàn mới lấy hơi khác, như vậy âm thanh
cuối câu hát dễ bị đuối, và phải biết điều tiết, kiểm soát hơi thở sao cho phù
hợp với tính chất của từng từ, từng câu, để âm thanh vẫn âm vang đầy đặn
từ đầu đến cuối câu.
GV cho người học luyện thở không thanh âm mà chỉ hít hơi vào, sau
vài giây xì ra bằng miệng. Có thể đặt đồng hồ tính số giây cho người tập
(học luyện thở) để có thể kiểm tra quá trình này. Thông thường người tập có thể
đạt được kết quả thấp nhất 15 giây và cao nhất đến khoảng 50 giây, nhưng khi
kết hợp với thanh âm thì kết quả đạt được khoảng từ 11 đến 13 giây.
Như vậy việc điều tiết hơi đòi hỏi sự kiên trì, vì vậy GV phải yêu cầu HV
luyện tập theo chế độ thường xuyên, liên tục thì mới có kết quả tốt.
+ Nén hơi: Việc nén hơi trong ca hát cũng rất quan trọng và quá trình
nén hơi được chia thành 3 bước: Xẹp bụng để thanh âm có sự rung động
của hơi thở, sau đó điều chỉnh cơ hô hấp để xẹp bụng chậm dần sao cho
càng chậm càng tốt, và cuối cùng cho HV học hát không xẹp bụng. Khi hát
nốt cao, HV hay bị hết hơi nhanh, vì thế GV phải luôn nhắc nhở HV khi hát
nốt càng cao thì khẩu hình càng mở ngáp rộng và hít hơi thật sâu.
Tóm lại, việc luyện tập hơi thở trong ca hát là hết sức quan trọng, nếu
người học không nhận thức đúng đắn và thiếu quyết tâm thì khó có thể rèn luyện
kiểu thở của ca hát chuyên nghiệp và hình thành được thói quen thuần thục.
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2.3.3.4. Cộng minh
Cách hát sử dụng sự cộng hưởng (cộng minh) của các xoang mặt
(gồm những khoang trống nằm ở hai bên gò má và trán), để khi phát âm
hoặc hát âm thanh dội vào các xoang đó tạo ra sự cộng hưởng, làm khuếch
đại âm thanh. [PL3, tr.177].
Cộng minh là một trong những yêu cầu khó của kỹ thuật hát cổ điển
nói chung và ca khúc nghệ thuật nói riêng. Để HV là đối tượng không
chuyên hát tốt ca khúc nghệ thuật, thì vấn đề hát cộng minh cần phải được
chú trọng trong quá trình rèn luyện và hình thành những kỹ xảo ca hát thì
hiệu quả tiếng hát có cộng minh mới được phát triển và đạt hiệu quả cao.
Vì vậy, chúng tôi đề xuất mẫu âm luyện tập hát “cộng minh” giúp cho GV
luyện tập cho HV như sau:
Ví dụ số 8: Mẫu âm luyện tập cho hát “cộng minh”

Yêu cầu của mẫu âm này, GV hướng dẫn HV nhấc mềm hàm trên, cuống
lưỡi chạm nhẹ lưỡi gà và hàm mềm, đẩy nhẹ âm thanh lên các xoang với sắc
thái bắt đầu từ pp tới fff nhưng không được đẩy “tống” âm thanh. Bài tập này
cũng được thực hiện tương tự như mẫu âm luyện thanh thông thường.
Hiệu quả cộng minh trong phương pháp học hát có những đặc thù
riêng, không giống như mẫu âm luyện thanh, đặc biệt là khi thể hiện kỹ
thuật cộng minh vào các ca khúc nghệ thuật. Với đối tượng không chuyên
thì ngoài tiêu chí hát sao cho đẹp, tròn, dựng thì yếu tố vang xa là vô cùng
quan trọng, nếu thiếu độ vang xa khi đó âm lượng của giọng hát sẽ bị yếu,
ca từ trong ca khúc sẽ không rõ, làm giảm đi tính biểu cảm, tính uyển
chuyển và sức lôi cuốn của giọng hát.
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2.4. Rèn luyện một số kỹ thuật thanh nhạc cho đối tượng không chuyên
2.4.1. Mục đích
Như đã trình bày ở mục 1.3.2.2 của Luận văn, đối tượng học hát ca
khúc nghệ thuật ở CLB thanh nhạc tại các NVH đều là những người yêu
thích ca hát, họ không đồng đều về lứa tuổi, trình độ nhận thức cũng như
năng khiếu nghệ thuật. Hầu hết trong họ đều có chút năng khiếu ca hát nhất
định và chủ yếu mới chỉ biết hát ca khúc nghệ thuật theo giọng bản năng
vốn có của bản thân.
Vì vậy, cần bồi dưỡng một số kỹ thuật thanh nhạc cho HV để giúp họ
dễ xử lý các kỹ thuật khi học hát các ca khúc nghệ thuật. Đặc biệt với các
HV có tố chất bẩm sinh về ca hát và có giọng hát tốt nhưng chưa được đào
tạo và rèn luyện kỹ thuật cơ bản về thanh nhạc, thì hiệu quả của giải pháp càng
rõ rệt, đồng thời giúp GV cụ thể hoá hơn những kỹ thuật thanh nhạc hầu hết có
tính trừu tượng, khó hình dung.
2.4.2. Yêu cầu
Theo như trình bày ở trên, HV không chuyên ở các CLB âm nhạc
không qua sự sàng lọc kỹ (vì chỉ là đóng phí ghi danh) không cần thi tuyển
nên trình độ, năng khiếu, độ tuổi của các HV không đồng đều do vậy cũng
có sự khác biệt về nhận thức và tiếp thu với bộ môn thanh nhạc.
Để việc dạy học hát ca khúc nghệ thuật cho HV không chuyên có kết
quả tốt, sau khi kiểm tra và phân trình độ các nhóm HV cho tương đương
nhau, GV cũng cần đặt ra những yêu cầu về kỹ thuật cần đạt tới cho HV
đặc biệt là những kỹ thuật cần có để có thể hát được ca khúc nghệ thuật
như: các kỹ thuật hát liền giọng (legato); hát nảy giọng (staccato), Kỹ thuật
hát rung lay (trillo).
Ngoài ra, với một vài HV có năng khiếu nổi trội hơn và có khả năng
tiếp thu tốt hơn, GV cũng cần bồi dưỡng thêm một số những kỹ thuật thanh
nhạc khác như thực hiện rõ các sắc thái âm nhạc ghi trên tác phẩm để việc
biểu diễn ca khúc nghệ thuật có chất lượng cao hơn.
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2.4.3. Nội dung thực hiện
Do dạy hát ca khúc nghệ thuật dành cho đối tượng không chuyên là
dạy theo nhu cầu cá nhân của người học và phụ thuộc nhiều vào trình độ
nhận thức và năng khiếu của mỗi HV khi học hát, vì vậy việc rèn luyện các
kỹ thuật hát cơ bản cũng cần được tiến hành tùy theo mức độ nhận thức của
HV. Ở đây chúng tôi xin đưa ra một số kỹ thật cơ bản và phù hợp với đối
tượng học hát không chuyên cùng những yêu cầu tối giản để GV thực hiện
luyện tập cho HV như sau:
2.4.3.1. Kỹ thuật hát liền giọng (legato)
Hát liền giọng là một kỹ thuật cơ bản trong thanh nhạc. Đó là cách
hát liên lục và đều đặn các âm thanh sao cho không bị ngắt quãng mà thật
mượt mà, uyển chuyển.
Trong các tác phẩm khí nhạc, khi yêu cầu liên kết các giai điệu với
nhau, người ta sử dụng kỹ thuật “legato”. Tuy nhiên, trong thanh nhạc thì
kỹ thuật legato đòi hỏi cao hơn, đó là ngoài sự liên kết về giai điệu thì còn
đòi hỏi âm thanh phát ra phải trong sáng và đều. Như vậy, kỹ thuật legato
trong thanh nhạc chính là sự thể hiện tính chất mềm mại của giai điệu bằng
những âm thanh có chất lượng tốt.
Phần lớn những người mới học hát thường khó thể hiện được kỹ
thuật hát liền giọng, vì thế tiếng hát bị rời rạc, kém đều đặn nên âm thanh
cũng không được thanh thoát, thậm chí như đọc lời chứ không phải là hát.
Khi dạy hát, trong mỗi câu hát GV cần hướng dẫn HV chú ý:
- Thứ nhất: Ngoài việc hát liền các nguyên âm, thì việc phát âm
những phụ âm còn phải sao cho nhanh và gọn.
- Thứ hai: Luyện tập hơi thở sao cho thở phải sâu và sử dụng hơi thở
tiết kiệm, có điểm tựa để kéo dài và gắn bó từng âm thanh khiến giọng hát
thống nhất về cường độ và âm sắc.
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Ví dụ số 9:
Mẫu âm luyện tập cho kỹ thuật hát liền giọng legato [PL2, tr.179].

Áp dụng kỹ thuật này vào thể hiện ca khúc Trở về Suriento của E. De
Curtis.
Biền hiền hoà lớp sóng đẹp bao la’
Lòng ta như rộn vang ngàn câu ca’
Ôi đất nước xinh tươi như mộng đời’
Lưu luyến trong tâm hồn bao người’…
Trong ca khúc này, nhiều HV đã gặp lỗi hát sai thành
Biển hiền hoà’ lớp sóng đẹp bao’ la
Lòng ta như’ rộn vang ngàn câu ca…
Như vậy là hát sai so với yêu cầu của ca khúc. Nguyên nhân ở đây là
do HV chưa biết kiểm soát hơi thở hoặc phân chia câu hát không hợp ngữ
nghĩa dẫn đến việc người nghe cảm giác “hụt” hơi thở và câu hát không
còn mượt mà. Do đó GV cần nhắc HV kiểm soát, giữ hơi thở ổn định và
duy trì hơi thở đến hết câu hát. Đặc biệt là yêu cầu HV luôn hát theo dấu
luyến đã có sẵn trong ca khúc, khi hát hết dấu luyến mới được lấy hơi, làm
được như vậy thì mới đảm bảo yêu cầu của ca khúc.
2.4.3.2. Kỹ thuật hát nảy giọng (staccato)
Hát nảy giọng là một yêu cầu kỹ thuật của các loại giọng, đặc biệt là
các giọng nữ cao kịch tính, nữ trung hay nam cao, hoặc nam trung và nam
trầm đều nên tập kỹ thuật này.
Luyện tập staccato là luyện tập thanh âm nảy hơi, nảy giọng khiến
nó linh hoạt và có tính đàn hồi cao. Việc luyện tập âm nảy còn tạo điều
kiện tốt cho sự phát triển âm khu của giọng hát, khắc phục được cách hát
sâu, gằn cổ của giọng bởi khi hát âm nảy thì âm thanh bắt buộc phải được
hát ở vị trí nông và cao với tính chất linh hoạt.

73
Khi luyện tập kỹ thuật staccato, người hát cần chú ý buông lỏng hàm
dưới, thả lỏng môi và hơi kéo môi trên giống như cười để khẩu hình càng
mở rộng khi càng lên các nốt cao, cần ghìm hơi nhẹ để tạo được những âm
thanh trong trẻo, đẹp ở các quãng nhảy, kể cả những nốt cao nhưng phải đúng
vị trí âm thanh, đúng nốt, kèm theo nhả chữ phải tròn và rõ.
Luyện hát nảy giọng rất có tác dụng cho việc nén hơi nhưng cơ bụng
không bị căng cứng.
Ví dụ số 10:
Mẫu âm luyện lập cho kỹ thuật staccato [PL2, tr.179]

Với kỹ thuật hát nảy (staccato) GV có thể cho HV hát ca khúc Die
Forelle (Cá Hồi) của F.Schubert ngay từ câu hát đầu tiên:
Kìa trông con suối nước trong, lộng trời hồng đàn cá mương vẫy vùng
Làn heo may hút lá rơi, đàn cá bơi nhẹ lướt thuyền trôi.
Để thực hiện được kỹ thuật staccato khi áp dụng vào hát ca khúc này,
GV cần hướng dẫn HV phát âm gọn chữ, nảy âm thanh. Khi hát luôn có cảm
giác nhún nhảy. Kỹ thuật hát staccato là kỹ thuật hát nảy chữ, ngắt chữ, nhưng
không ngắt hơi. Người hát chỉ được lấy hơi vào đúng điểm hết câu.
Ví dụ số 11:
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Trong ca khúc này, nhà soạn nhạc tài ba F. Schubert đã sử dụng âm
hình tiết tấu có tính chất nhảy múa, kết hợp với giai điệu sử dụng quãng
nhảy như diễn tả một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, một dòng suối
trong lành với đàn cá tung tăng, nô đùa. Đây là một ca khúc nghệ thuật
nước ngoài lời Việt mẫu điển hình cho kỹ thuật hát âm nảy (staccato).
Để thực hiện tốt kỹ thuật này, GV phải đặc biệt nhắc nhở HV chú ý
nhấn mạnh đầu câu, ngắt nhanh ở những dấu lặng và xử lý các âm hình
móc giật, tạo tính chất vui vẻ, đùa nghịch, rất phù hợp để áp dụng kỹ thuật
hát âm nảy.
2.4.3.3. Kỹ thuật hát rung láy (trillo)
Kỹ thuật hát rung láy là cách hát ngân dài hai nốt với tốc độ cực
nhanh, hai nốt đó có thể là một cung hoặc bán cung. Đây là một kỹ thuật
hát khó bởi nó phải đảm bảo nhiều yêu cầu cao như : vị trí âm thanh được
đặt cao, thực hiện tốt kỹ xảo ngân nhỏ, thính giác chuẩn, kỹ thuật nén hơi
tốt. Có thể nói, đây không chỉ đơn thuần là kỹ thuật mà còn là một kỹ xảo
trong thanh nhạc. Người hát phải dày công luyện tập và phải có phương
pháp mới thực hiện được kỹ xảo này. Vì vậy, kỹ thuật hát rung láy không
phải ca sĩ nào, loại giọng nào cũng thể hiện được (thông thường chỉ có loại
giọng nữ cao mới có khả năng thực hiện được kỹ thuật này).
Ví dụ số 12:
Một số mẫu âm luyện giọng cho kỹ thuật rung láy (trillo) [PL2, tr.180]

Kỹ thuật này cũng có thể áp dụng trong phần điệp khúc với những nốt
cao trào của ca khúc Mặt trời của tôi (O sole mio) của E. Di Capua.
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Ví dụ số 13:
O SOLE MIO
(Trích)
Âm nhạc: E. Di Capua

Ở câu hát: Có ánh sáng tuyệt vời, ấm áp hơn mặt trời, thì chữ ánh
(ánh sáng) và mặt (mặt trời) có thể áp dụng kỹ thuật hát láy sẽ cho hiệu quả
khá rõ. Hay trong câu kết của ca khúc: thắm tô cuộc đời thì trong đó chữ tô
(thắm tô) GV yêu cầu HV áp dụng cách hát láy để đảm bảo đúng yêu cầu
của bản nhạc.
2.5. Thực nghiệm sư phạm
2.5.1. Mục đích thực nghiệm
Mục đích thực nghiệm để nhằm kiểm chứng trong thực tiễn tính đúng
đắn và hiệu quả của giải pháp đề xuất (bồi dưỡng thêm kỹ thuật thanh nhạc
cho HV đối tượng không chuyên đang học hát thể loại ca khúc nghệ thuật).
Trên cơ sở đó đánh giá, so sánh hiệu quả với nhóm đối chứng (không được
bồi dưỡng kỹ thuật thanh nhạc) khi học hát và khẳng định được hiệu quả
của giải pháp: Người học hát tiếp thu các vấn đề được truyền thụ nhanh
hơn và thể hiện ca khúc tốt hơn.
2.5.2. Đối tượng và nhiệm vụ của thực nghiệm
Như đã trình bày ở trên, đối tượng học hát ca khúc nghệ thuật ở CLB
là những người học không chuyên, yêu thích ca hát nhưng không đồng đều
về lứa tuổi, trình độ nhận thức cũng như năng khiếu nghệ thuật.
Phương pháp chúng tôi sử dụng là phương pháp đối chứng. Để triển
khai phương pháp này, chúng tôi đã chọn đối tượng thực nghiệm là 2 nhóm
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HV số lượng bằng nhau, có trình độ tương đương (lập nhóm theo danh sách
ngẫu nhiên). Tổ chức thực nghiệm được thực hiện trong năm học 2017.
Nhóm 1: “Thực nghiệm” là nhóm có thực hiện giải pháp được bồi
dưỡng thêm kỹ thuật thanh nhạc trong lúc dạy học hát [PL2, tr.166].
Nhóm 2: “Đối chứng” là nhóm không thực hiện giải pháp [PL2,
tr.170]
HV ở cả hai nhóm đều có thể được coi là những người có giọng hát
đạt yêu cầu học tập, có khả năng tiếp thu vấn đề được truyền đạt.
2.5.3. Nội dung, cách thức tiến hành và kết quả thực nghiệm
Tiến hành thực nghiệm và đối chứng kết quả của nhóm 1 với nhóm 2
với cùng một số ca khúc nghệ thuật giống nhau nằm trong chương trình
đào tạo dự kiến. Ngoại trừ vấn đề bồi dưỡng kỹ thuật thanh nhạc, còn lại
các điều kiện khác thuộc chương trình học và luyện tập hát các ca khúc
nghệ thuật đối với HV cả hai nhóm là như nhau.
2.5.3.1. Tiến hành thực nghiệm
Ca khúc nghệ thuật mà chúng tôi lựa chọn để làm thực nghiệm cho
giải pháp mà cả hai nhóm (“Thực nghiệm” và “Đối chứng”) đều cùng tiến
hành gồm: Trở về Suriento của E. De Curtis và Nhạc chiều (Serenade) của
F. Schubert.
Tiến hành dạy hát theo phương pháp truyền thống. HV được học trên
lớp 2 buổi với GV chính, GV trợ giảng cùng người đệm đàn [PL3, tr.167].
Sau đợt thực nghiệm, chúng tôi so sánh kết quả phần thực hành giữa
hai nhóm “Thực nghiệm” và “Đối chứng”. Trọng tài đánh giá là nhóm GV.
So sánh kết quả đạt được cho thấy: Nhóm “Thực nghiệm” có kết quả
trình diễn tốt hơn hẳn nhóm “Đối chứng”. Điều này minh chứng cho hiệu
quả của giải pháp đã đưa ra.
2.5.3.2. Nhận xét và lưu ý
Kết quả thực nghiệm như trên đã cho thấy có sự khác biệt rõ rệt về
hiệu quả học hát ca khúc nghệ thuật giữa hai nhóm “Thực nghiệm” và “Đối
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chứng”. Điều này đã minh chứng cho tính hiệu quả của giải pháp bồi
dưỡng thêm kỹ thuật thanh nhạc cho HV khi học hát ca khúc nghệ thuật.
Ngoài ra, qua kết quả thực nghiệm còn thấy có một vài HV thuộc
nhóm Đối chứng có giọng hát tốt nhưng khả năng tư duy tổng thể khi học
còn chậm. Đối với những HV hạn chế về giọng hát trong nhóm này, thì kết
quả đạt được càng kém hơn rõ rệt so với kết quả chung. Từ kết quả thực
nghiệm khi dạy hát cho các đối tượng không chuyên, nhất là trong giai
đoạn đầu, có thể thấy trừ một số ít HV có năng khiếu bẩm sinh (có giọng
bản năng tốt) và hiểu biết một chút về thanh nhạc, còn phần lớn trong số họ
không được như vậy, nên bước đầu học hát đều hát bằng giọng bản năng.
Do vậy, các HV thường gặp nhiều vướng mắc trong quá trình học hát.
Đối với những HV mới tham gia CLB, các kiến thức và phương pháp
luyện tập được GV đưa ra hầu hết là mới, lần đầu tiên được tiếp xúc, từ đó
có thể dẫn đến những trục trặc khi tập luyện, nhất là khi tập lấy hơi vận
dụng vào luyện thanh và hát (đôi khi cơ thể có thể bị gồng, dẫn đến cơ
bụng và cơ hàm bị cứng) và trong quá trình kết hợp với khẩu hình, cảm
nhận vị trí và tư thế trong khi hát, âm thanh phát ra bị “bẹt”, v.v... GV cần
phải hiểu rõ vấn đề này và lựa chọn giải pháp xử lý phù hợp đối với từng
trường hợp HV cụ thể, đặc biệt đối với các trường hợp bài hát khó. Tránh các
áp lực tâm lý khi cố gắng đồng bộ các yêu cầu kỹ thuật khi luyện tập.
Tiểu kết
Ở phần đầu của Chương 2, trước khi đi vào phần mục đích giải pháp,
để làm rõ hơn khái niệm về đối tượng không chuyên, Luận văn đã trích dẫn
những định nghĩa và giải thích trong các cuốn từ điển về thuật ngữ “chuyên
nghiệp” và “không chuyên”. Phần tiếp theo, Luận văn đã đưa ra một số giải
pháp có thể được áp dụng hiệu quả trong dạy hát ca khúc nghệ thuật ở
các CLB thanh nhạc tại các NVH, trong đó có sử dụng hai phương pháp:
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dạy hát theo phương pháp truyền thống và dạy hát theo phương pháp phi
truyền thống.
Dạy hát theo phương pháp truyền thống là phương pháp dạy hát với
các bước bài bản, áp dụng tốt cho mọi đối tượng học hát, kể cả đối tượng
không chuyên. Khi dạy học hát cho đối tượng này theo phương pháp truyền
thống, mặc dù thời gian học tập không lâu và liên tục như ở các trường
chuyên nghiệp, song vẫn luôn đạt được kết quả tốt do dạy hát trực tiếp trên
lớp sẽ tạo hứng thú và sự tin cậy của HV đối với GV, luôn có sự giao lưu
trực tiếp giữa thày và trò, tạo điều kiện để GV kịp thời uốn nắn và sửa sai
sót của HV.
Để nâng cao hơn nữa năng lực dạy và học hát ca khúc nghệ thuật tại
các NVH, ngoài dạy hát theo phương pháp truyền thống, Luận văn đã đưa
ra hai biện pháp dạy hát thuộc phương pháp phi truyền thống, đó là: dạy
hát thông qua video hoặc trực tuyến trên mạng xã hội (Youtube và trang
Facebook cá nhân); luyện khả năng thanh nhạc và học hát kết hợp hoạt
động thu âm ca khúc. Đây có thể coi là những biện pháp dạy hát mới, phù
hợp với những đối tượng học hát không chuyên, giúp họ có nhiều kênh để
tiếp cận với việc học hát ca khúc nghệ thuật, đặc biệt là trong thời kỳ bùng
nổ thông tin, mọi thứ đều có thể học được từ xa và kết hợp học với những
trò chơi và thưởng thức nghệ thuật của bản thân người học.
Tiếp theo, Luận văn đã đề cập đến lựa chọn gam (tone) phù hợp giọng
cho HV không chuyên. Việc lựa chọn gam phù hợp với giọng hát sẽ tạo
nhiều thuận lợi trong luyện tập cũng như trong biểu diễn.
Nếu như trong dạy học hát chuyên nghiệp, GV cần phải dạy và yêu
cầu SV luyện tập rất nhiều kỹ thuật thanh nhạc và kỹ năng biểu diễn thì
trong khuôn khổ dạy hát cho đối tượng học hát không chuyên, do đặc điểm
của đối tượng học (không đồng đều về trình độ, năng lực, tuổi tác…) nên
Luận văn cũng đưa ra giải pháp kỹ thuật thanh nhạc giản lược dành cho đối
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tượng này. Trong phần này, Luận văn chỉ đề cập đến các những yêu cầu kỹ
thuật quan trọng nhất, như: Tư thế hát; Khẩu hình; Kiểm soát hơi thở; và
Cộng minh. Đồng thời lưu ý đến một số kỹ thuật thanh nhạc cơ bản cần
luyện tập để trình diễn đó là: Kỹ thuật hát liền giọng (legato); Kỹ thuật hát
nảy giọng (staccato); và Kỹ thuật hát rung láy (trillo).
Việc chọn đúng giải pháp sẽ giúp cho GV và HV có được phương
hướng xử lý tác phẩm phù hợp, đạt hiệu quả nghệ thuật tốt nhất.
Như vậy Chương 2 của Luận văn đã giải quyết vấn đề đặt ra: Đưa ra
những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học ca khúc nghệ thuật
cho đối tượng không chuyên nói chung và ở các NVH trên địa bàn Hà Nội
nói riêng.
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KẾT LUẬN
Trong thời đại ngày nay, việc trao đổi văn hóa cũng như tìm hiểu,
giao lưu âm nhạc với các nước trên thế giới diễn ra rất mạnh mẽ. Nhu cầu
học thanh nhạc đặc biệt là học hát những ca khúc nghệ thuật nước ngoài
ngày càng có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với giới chuyên môn mà
còn đối với toàn xã hội và việc dạy học ca khúc nghệ thuật cho đối tượng
không chuyên tại các NVH hiện nay càng trở nên rất cần thiết.
Với chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ cho cộng
đồng, từ nhiều năm nay các NVH trên địa bàn Hà Nội đã làm tốt vai trò của
mình trước quần chúng.
Tuy vậy, để đáp ứng những nhu cầu của xã hội trong giai đoạn mới,
việc nghiên cứu đề xuất các giải pháp sư phạm và kỹ thuật phù hợp nhằm
nâng cao hiệu quả dạy và học hát ca khúc nghệ thuật tại các NVH trên địa
bàn Hà Nội trở nên cấp thiết và cần được quan tâm.
Đề tài nghiên cứu “Dạy học hát ca khúc nghệ thuật tại các Nhà văn
hóa trên địa bàn Hà Nội” của HV đã giải quyết vấn đề cấp thiết này.
Hiện nay trong phong trào phát triển nghệ thuật quần chúng, nhu cầu
học hát các ca khúc nghệ thuật trong đối tượng không chuyên là một nhu
cầu có thực do sự giao thoa về văn hóa và âm nhạc ngày càng sâu rộng.
Các lớp dạy hát tại các NVH đã và đang đáp ứng những nhu cầu ngày
càng cao của đông đảo quần chúng yêu ca hát. Tuy vậy, việc dạy và học hát
thể loại ca khúc nghệ thuật cho các đối tượng không chuyên tại các CLB
thuộc các NVH hiện nay vẫn đang gặp không ít khó khăn về phía người
dạy, người học và quản lý chất lượng. Các yếu tố này có thể ảnh hưởng
không nhỏ tới việc dạy và học thể loại ca khúc nghệ thuật.
Để giúp cho người học cũng như những đối tượng quan tâm có
những hình dung về thể loại ca khúc nghệ thuật, Luận văn đã giới thiệu tóm
tắt lịch sử hình thành phát triển của thể loại này. Khái quát một số trường
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phái, tác giả tác phẩm tiêu biểu cũng như những quan niệm về ca khúc
nghệ thuật ở Việt Nam và trên thế giới.
Từ việc tổng hợp những thông tin và trích giới thiệu những ý kiến
của các NNC trong và ngoài nước về ca khúc nghệ thuật và những khái
niệm liên quan, tác giả Luận văn đã đưa ra những nhận định và kết luận
cùng những ví dụ tham khảo chứng minh cho những nhận định đó.
Nội dung Luận văn cũng có phần đi sâu phân tích những thuận lợi, hạn
chế và đưa ra một số giải pháp kỹ thuật cơ bản phục vụ giảng dạy thanh
nhạc. Tác giả Luận văn cũng đã đề xuất một số giải pháp sư phạm để hỗ trợ
việc dạy hát các ca khúc nghệ thuật đối với các đối tượng không chuyên tại
các NVH trên địa bàn Hà Nội, đó là: Bổ sung một số ca khúc nghệ thuật vào
giáo trình dạy thanh nhạc; Bồi dưỡng thêm kiến thức thanh nhạc cho HV
không chuyên; và tổ chức dạy học hát các ca khúc nghệ thuật bằng các
phương thức phi truyền thống (Dạy hát thông qua video hoặc trực tuyến
trên mạng xã hội; Luyện khả năng thanh nhạc và học hát kết hợp ghi âm
thu băng đĩa ca khúc).
Phần phương pháp dạy học cũng được tác giả Luận văn hệ thống với
những phương pháp kỹ thuật giản lược, những mẫu âm luyện thanh phát
triển kỹ thuật, những ví dụ tham khảo và các bước dạy học cụ thể.
Để chứng minh cho hiệu quả của việc bồi dưỡng thêm kiến thức thanh
nhạc cho HV trong quá trình dạy hát ca khúc nghệ thuật, thực nghiệm sư
phạm giữa hai nhóm HV đã được triển khai. Kết quả thực nghiệm đã khẳng
định tính đúng đắn của giải pháp được đề xuất.
Có thể nói dạy học hát là một trong những hoạt động sư phạm đặc
biệt, mang tính đặc thù, thể hiện sự nhạy bén, sáng tạo của những người
làm công tác sư phạm thanh nhạc, nhất là khi đối tượng dạy là người học
hát không chuyên.
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Để làm được tốt công việc này, yêu cầu thiết yếu đối với người dạy
là phải có trình độ kiến thức âm nhạc và năng lực chuyên môn cao. Có sự
hiểu biết sâu sắc về kỹ thuật, nghệ thuật ca hát; có phông văn hóa rộng; đặc
biệt là những người có phương pháp truyền thụ kiến thức một cách dễ hiểu
đến người học.
Sự khác nhau của những phương pháp dạy học hát xuất phát từ nhu
cầu cũng như khả năng lĩnh hội của người học. Việc xác định rõ mục đích,
nhiệm vụ để đưa ra những phương pháp, giải pháp dạy và học phù hợp sẽ
giúp người dạy và người học đạt được mục tiêu một cách nhanh và hiệu
quả nhất.
Để thực hiện một cách hiệu quả những giải pháp này, nếu có được sự
quan tâm tạo điều kiện của chính quyền và lãnh đạo các NVH, các CLB âm
nhạc sẽ có thêm những thuận lợi về mặt chính sách để phát triển.
Bên cạnh sự hỗ trợ về mặt tinh thần của xã hội, sự phát triển của
công tác dạy học hát ca khúc nghệ thuật cho đối tượng không chuyên tại
các NVH trên địa bàn Hà Nội càng cần có sự chung tay vun đắp và lao
động nghệ thuật của đội ngũ GV tâm huyết.
Song song với công việc dạy của thày, nếu có sự đam mê học hỏi
nghiêm túc của trò, tác giả Luận văn tin rằng, trong tương lai không xa, bên
cạnh những ca khúc Việt Nam vốn đã trở thành món ăn tinh thần quen
thuộc của công chúng yêu nghệ thuật nước nhà, ca khúc nghệ thuật nước
ngoài sẽ đóng góp một mảng lớn trong sinh hoạt văn hóa nghệ thuật quần
chúng. Góp phần đưa nghệ thuật quần chúng của nước ta hội nhập cùng với
sự phát triển của nghệ thuật thế giới./.
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Thanh Bình
(Cán bộ TTXVN)

7

Trần Thị Hồng
Mai
(Giáo viên)

Tôn Đức
Thắng -
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HN
8

Phạm Thu Hà

57

Nữ
trung

2017

0917113661

Ngõ Dốc
Đề Hà Nội

Có

59

Nam
trung

2017

0984390959

Hoàng Mai
Hà Nội

Có

55

Nữ
trung

2013

0977201380

18 Giáp
Bát HN

Có

68

Nữ
trung

2017

0912511202

55 Hàm
Long - HN

Có

50

Nữ
trung

2016

0982211825

Minh Khai
- HN

Có

60

Nữ
trung

2015

0916865546

409 Kim
Mã - HN

Có

68

Nữ
trung

2011

0984154291

Tây Mỗ
HN

Có

68

Nữ
trung

2010

01652224024

54/74
Thịnh Hào
1 - HN

Có

55

Nữ
trung

2012

0983536726

ĐHKT Thanh
Xuân

Có

64

Nữ
trung

2017

0941100362

ĐT Việt
Có
Hưng Long
Biên HN

58

Nữ
trung

2017

0984033158

ĐT Việt
Có
Hưng Long

(Cán bộ)
9

Phan Đức Lộc
(Cán bộ)

10

Lê Dung
(Bác sĩ)

11

Ngô Thị Thanh
Thanh
(Bác sĩ)

12

Nguyễn Thị Xuân
Hồng
(Cán bộ)

13

Trần Thị Miệu
(Dược sĩ)

14

Đinh Hồng Liên
(Bộ đội)

15

Nguyễn Mộng
Hằng
(Dược sĩ)

16

Bùi Kim Quý
(Giáo viên)

17

Đào Thúy Nga
(Giáo viên)

18

Luyện Thị Loan

163
(Nội trợ)

Biên HN

19

Nguyễn Xuân
Hằng

59

Nữ
trung

2017

0987591958

Thiền
Quang HN

20

Đỗ Bích Thủy

60

Nữ
trung

2017

0903206217

7/6 Thành
K
Công - HN

21

Trần Cảnh Bạch
Mai

56

Nữ
trung

2016

0912041463

319b Tôn
Đức Thắng
HN

K

22

Tô Trang

80

Nam
trung

2010

0912391936

204/D7
Trung Tự
HN

Có

76

Nữ
trung

2010

01252343615

29/bt1/Lin
h Đàm HN

Có

65

Nữ
trung

2010

01232228462

15/32/Ng

65

Nữ
trung

2016

0902104950

57A Hàm
K
Long - HN

(Bộ đội)
23

Phạm Dung Trinh
(Dược sĩ)

24

An Hồng Hạnh
(Giáo viên)

25

Đặng Kim Oanh
(Giáo viên)

Lương
Bằng HN

Có

K

26

Phan Thanh Vân

58

Nữ
trung

2016

0914531418

34A Trần
Phú - HN

Có

27

Nguyễn Thanh
Huyền

57

Nữ
trung

2017

01234152234

640 NgVăn
Cừ GL HN

Có

57

Nữ
trung

2016

0903402523

67 Hàng
Bồ HN

Có

Nam

2017

0904475461

Thanh
Lương HN

Khôn
g

2017

0944341999

Bắc Giang

Có

28
Tống Khánh Vân

0903402325

(Giáo viên)
29

Đỗ Quang Hạnh

60

trung
30

Phạm Thị Huyền

31

Nữ
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(Kế toán)
31

Nguyễn Hồng Hà

cao
59

Nữ
trung

2017

0913230508

Đội Cấn
HN

Có

50

Nữ
cao

2015

0913211529

HN

Có

47

Nam
trầm

2017

0906019253

An Dương
Hà Nội

Có

40

Nam
trung

2017

0975413368

Bạch Mai
Hà Nội

Có

Nguyễn Đình Văn 46

Nam
cao

2017

0912226082

Hàng Bạc
HN

Có

33

Nữ
trung

2017

0972014688

An Dương
HN

Có

39

Nữ
cao

2017

0913083555

Hà Nội

Có

53

Nữ
cao

2017

0918450936

Mai Dịch

Có

Nữ
trung

2017

(Giáo viên)
32

Lê Minh Ngọc
(GV Mầm non)

33

Lưu Ngọc Điệp
(Quay phim)

33

Đoàn Mạnh Hùng
(Kỹ thuật dựng)

34

(Thợ kim hoàn)
35

Đỗ Thị Hồng
(GV mầm non)

36

Đặng Tường Liên
(VNPT)

37

Đoàn Thị
Tố Phi

Hà Nội

(Kinh doanh)
38

Nguyễn Thị Thu
Hoài
(ĐHQG)

36

0979056886

Mai Dịch
hà Nội

Có
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2.2. BẢNG TỔNG HỢP KHẢO SÁT THÔNG TIN HỌC VIÊN CLB
CA NHẠC CUNG VĂN HÓA LAO ĐỘNG HỮU NGHỊ VIỆT XÔ
2017
2.2.1. Bảng khảo sát giọng

LOẠI GIỌNG HỌC VIÊN

SỐ LƯỢNG

ĐƠN VỊ

CHIẾM TỈ LỆ

Nam cao

01

Học viên

2,9%

Nam trung, trầm

06

Học viên

17,1%

Nữ cao

05

Học viên

13,6%

Nữ trung, trầm

26

Học viên

68,4%

TỔNG

38

Học viên

100%

2.2.2. Tổng hợp khảo sát nguyện vọng học viên

NGUYỆN VỌNG HỌC VIÊN

SỐ
LƯỢNG

ĐƠN VỊ

CHIẾM
TỈ LỆ

Học viên thích học ca khúc nước ngoài

32

Học viên

84,2%

Học viên không thích học ca khúc nước ngoài 06

Học viên

15,8%

TỔNG

Học viên

100%

38
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2.2.3. Bảng tổng hợp khảo sát độ tuổi học viên

ĐỘ TUỔI HỌC VIÊN

SỐ LƯỢNG

ĐƠN VỊ

CHIẾM TỈ LỆ

Học viên dưới 40 tuổi
(30t – 39t)

04

Học viên

10,5%

Học viên dưới 50 tuổi
(40t – 49t)

03

Học viên

7,9%

Học viên dưới 60 tuổi
(50t – 59t)

18

Học viên

47,3%

Học viên dưới 70 tuổi
(60t – 69t)

10

Học viên

26 %

Học viên dưới 80 tuổi

02

Học viên

5,7%

Học viên trên 80t

01

Học viên

2,6%

TỔNG

38

Học viên

100%

(70t – 79t)
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2.3. DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA THỰC NGHIỆM
2.3.1. Nhóm thực nghiệm
2.3.1.1. Danh sách
SỐ
TT
1

HỌ VÀ TÊN

TUỔI

NGHỀ NGHIỆP

LOẠI GIỌNG

Nguyễn Đình Văn

46

Thợ kim hoàn

Nam cao
(Tenor)

2

Lưu Ngọc Điệp

40

Quay phim

Nam trầm
(Bass)

3

Phạm Thị Huyền

31

Kế toán

Nữ cao
(Soprano)

4

Đỗ Thị Hồng

33

Giáo viên mầm
non

Nữ trung
(Mezzo)

2.3.1.2. Nội dung thực nghiệm
Buổi học thứ nhất
+ Thời gian: Từ 09h00– 11h30 ngày 13 tháng 07 năm 2017.
+ Địa điểm: Câu lạc bộ ca nhạc Phòng 307 tầng 3 tòa nhà B Cung Văn hóa
Lao động Hữu nghị Việt – Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà
Nội.
+ GV chính: Thạc sĩ âm nhạc Trần Thị Diệu Hương.
+ GV trợ giảng: Cử nhân âm nhạc Trần Thị Phương Thảo.
+ GV đệm đàn: Đặng Mạnh Cường
+ Học viên:
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Phạm Thị Huyền (Soprano)
Đỗ Thị Hồng ( Mezzo)
+ Tác phẩm học: Serenade ( Nhạc chiều) của F. Schubert (1797 – 1828)
+ Mục tiêu: Dạy cho học viên thuộc giai điệu và hát chính xác tác phẩm.
+ Phương pháp: Dùng lời, thị phạm thanh nhạc và gợi mở.
+ Phương tiện dạy học: Đàn piano, loa máy, đĩa CD, DVD hát mẫu.
+ Chuẩn bị của giảng viên: Soạn giáo án kế hoạch bài giảng chi tiết, chuẩn
bị tài liệu dạy hỗ trợ như đĩa CD, DVD hát mẫu bài sẽ dạy.
+ Chuẩn bị của học viên: Nghe trước tác phẩm trên CD và các phương tiện
truyền thông kèm xem bản nhạc giấy tác phẩm sẽ học.
Buổi học thứ hai
+ Thời gian: Từ 09h00– 11h30 ngày 01 tháng 08 năm 2017.
+ Địa điểm: Câu lạc bộ ca nhạc Phòng 307 tầng 3 tòa nhà B Cung Văn hóa
Lao động Hữu nghị Việt – Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà
Nội.
+ GV chính: Thạc sĩ âm nhạc Trần Thị Diệu Hương.
+ GV trợ giảng: Cử nhân âm nhạc Trần Thị Phương Thảo.
+ GV đệm đàn: Đặng Mạnh Cường
Học viên:
Nguyễn Đình Văn (Tenor)
Lưu Ngọc Điệp (Bass)
+ Tác phẩm học: Serenade ( Nhạc chiều) của F. Schubert (1797 – 1828)
+ Mục tiêu: Dạy cho học viên thuộc giai điệu và hát chính xác tác phẩm.
+ Phương pháp: Dùng lời, thị phạm thanh nhạc và gợi mở.
+ Phương tiện dạy học: Đàn piano, loa máy, đĩa CD, DVD hát mẫu.
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+ Chuẩn bị của giảng viên: Soạn giáo án kế hoạch bài giảng chi tiết, chuẩn
bị tài liệu dạy hỗ trợ như đĩa CD, DVD hát mẫu bài sẽ dạy.
+ Chuẩn bị của học viên: Nghe trước tác phẩm trên CD và các phương tiện
truyền thông kèm xem bản nhạc giấy tác phẩm sẽ học.
2.3.1.3. Hoạt động dạy học áp dụng cho các buổi trên lớp
HOẠT ĐỘNG

MỤC ĐÍCH

DẠY HỌC

DẠY HỌC

Bước 1:

Khởi động
giọng và
luyện tập kỹ
thuật thanh
nhạc qua các
mẫu âm
luyện thanh
tiêu biểu.
legato,
staccato.

Luyện
thanh cá
nhân từ âm
dễ đến âm
khó
Mỗi cá
nhân
luyện
thanh. (20
phút)

Bước 2:
Chọn gam
trình bày
tác phẩm
phù hợp
giọng hát.
(10 phút)

P/TIỆN
D/HỌC

P/PHÁP

HOẠT ĐỘNG

D/HỌC

GIÁO VIÊN

Piano

Thị phạm
thanh
nhạc

Bấm mẫu
âm luyện
thanh trên
đàn piano,

Kiểm tra
đánh giá

GV đệm
đàn bấm
gam hợp
âm chỗ
thấp nhất
và cao nhất
của tác
phẩm để
HV hát thử

Luyện motip
tiết tấu của
bài.

Học viên
Piano,
chọn được
đĩa CD
gam(tone)
phù hợp với
âm vực giọng
hát để âm
thanh vang ra
đẹp nhất,
vang nhất.

H/ ĐỘNG
HỌC VIÊN

HV thực
hiện mẫu
âm luyện
thanh,
nghe GV
Nghe HV
phân tích
hát, phân
sửa sai và
tích mẫu
nghe GV
HV vừa
thị phạm
hát, thị
lại rồi
phạm lại và
thực hiện
sửa sai cho
cho đúng
HV đến khi
theo yêu
HV thực
cầu.
hiện được
chính xác
mẫu.
HV hát
thử chỗ
cao nhất
và thấp
nhất của
tác phẩm
cho đến
khi chọn
được gam
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HV thuộc cao
độ, trường
Học tác
độ, sắc thái
phẩm chính
biểu diễn âm
thức.
nhạc của tác
phẩm. HV
(30 phút)
nắm được nội
dung cơ bản
và ý nghĩa tác
phẩm.
Bước 3:

Bước 4:
Kiểm tra
đánh giá
(5 phút)

Piano,

Dùng lời,

Đĩa CD, thị phạm
DVD
thanh
hát mẫu nhạc và
gợi mở

Kiểm tra để
Đàn
nắm được sự piano
nhận thức của
HV sau buổi
học và dặn dò
HV hướng
luyện tập đáp
ứng cho buổi
học kế tiếp.

Hỏi đáp
và trình
bày tác
phẩm

cho đến khi
tìm được
gam phù
hợp âm
vực.

phù hợp
với âm
vực giọng
của mình.

Phân tích
nhanh tác
phẩm cho
HV nắm
được khái
lược rồi
tiến hành
thị phạm
dạy từng
câu cho
HV, nghe
học viên
hát xong,
phân tích
và sửa sai
cho HV.

HV nghe
GV phân
tích nhanh
tác phẩm
và tiến
hành tập
hát từng
câu theo
hướng
dẫn, sau
đó nghe
GV phân
tích chỗ
sai, HV
hát lại
theo đúng.

GV đệm
đàn cho
HV hát thử
và nhận xét
những chỗ
được và
chưa được
của HV và
dặn dò HV
hướng
luyện tập
cho buổi
học kế tiếp.

HV hát
phần vừa
học, nghe
GV nhận
xét và tự
kinh
nghiệm,
đề ra kế
hoạch
luyện tập
cho buổi
học kế
tiếp.
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2.3.2. Nhóm đối chứng
SỐ
TT
1

HỌ VÀ TÊN

TUỔI NGHỀ NGHIỆP LOẠI GIỌNG

Nguyễn Huy Quang

58

Kinh doanh tự do

Nam trung
(Barytone)

2

Tô Trang

80

Bộ đội

Nam trung
(Barytone)

3

4

Nguyễn Thị Thanh
Bình

55

Lê Minh Ngọc

50

Cán bộ TTXVN

Nữ cao
(Soprano)

Giáo viên mầm
non

Nữ cao
(Soprano)

2.3.3.1. Quy trình dạy hát cho đối tượng không chuyên

QUY TRÌNH DẠY HÁT
GIAI ĐOẠN CƠ BẢN

QUY TRÌNH DẠY HÁT
GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

Giới thiệu bài hát

Tìm hiểu về tác phẩm

Tập cao độ, trường
độ

Đọc lời ca khúc

Nghe hát thị phạm

Nghe hát mẫu

Khởi động giọng

Khởi động giọng

Tập kỹ thuật từng câu Xử lý kỹ thuật sắc thái

GHI CHÚ

Bước cơ bản: với mỗi bài
hát, giáo viên nên thay
đổi trình tự sao cho linh
hoạt. Thực hiện bước này
khoảng 1/3 thời gian của
tiết học là phù hợp.
Bước trọng tâm: giáo
viên cần kết hợp giữa đàn
giai điệu và hát mẫu để
hướng dẫn học sinh hát
đúng giai điệu và lời ca.
Thực hiện tập hát từng
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câu trong khoảng 1/3 thời
gian là phù hợp.
Hát cả bài

Hát cả bài

Trả bài, củng cố

Biểu diễn và củng cố

Bước củng cố: giáo viên
cần hướng dẫn học sinh
sửa những chỗ hát sai,
tập lấy hơi và thể hiện
sắc thái, hát kết hợp gõ
đệm, hát kết hợp vận
động, trình bày bài hát
bằng hình thức cá nhân,
cặp đôi, nhóm, tổ, ...

2.4. DANH SÁCH CÁC CA KHÚC NGHỆ THUẬT BỔ SUNG
TRONG DẠY HỌC HÁT CHO ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHUYÊN
2.4.1. Các ca khúc dành cho học viên giai đoạn đầu
2.4.1.1 Ca khúc dành cho giọng cao
STT TÊN BÀI HÁT

TÊN TÁC GIẢ

1

Bài hát chèo thuyền Vanine

L. Beethoven

2

Những bông hồng trong tuyết

M.Schneider

3

Trong niềm hạnh phúc thầm kín

A. Stredlla

4

Ôi tình yêu người là quà tặng tuyệt vời

F. Cavalli

5

Khát vọng cháy bỏng

F. Cavalli

6

Tình yêu mũi tên nguy hiểm

B. Pasquini

7

Ánh mắt trong sáng

J. Haydn

8

Bài hát người chăn cừu

J. Haydn

9

Cô em yêu dấu

A. Varlamov

10

Về miền tây

R. Schumann
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11

Đêm trăng

R. Schumann

12

Niềm tin mùa xuân

F. Schubert

13

Cây bạch đào nở hoa

M. Glinka

14

Bài hát ru trong bão tố

P. Tchaikocsky

15

Khu vườn nhỏ của tôi

P. Tchaikocsky

16

Huyền thoại

P. Tchaikocsky

17

Mùa xuân

P. Tchaikocsky

18

Tôi sinh ra để đau khổ

V. Bellini

19

Đừng tra tấn anh

A. Scarlatti

20

Cướp đi cuộc sống của ta

A. Scarlatti

21

Nếu người là cái chết của ta

A. Scarlatti

22

Trong trái tim mình

A. Scarlatti

23

Mặt trời trên dãy Gange

A. Scarlatti

24

Nữ đồng trinh của tình yêu

F. Durante

25

Kẻ bạo tàn

A. Caldara

26

Người yêu dấu đẹp nhất

A. Caldara

27

Mẹ ơi

C. Bi xio

28

Bồ câu đêm

G. Buongiovanni

2.4.1.2. Các ca khúc dành cho giọng trung – trầm
STT

TÊN BÀI HÁT

TÊN TÁC GIẢ

1

Niềm mong ước thiết tha

R.Rontani

2

Những cánh rừng thân yêu

A. Caldara

3

Kẻ bạo tàn

A. Caldara
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4

Amrilli, em yêu

G. Caccini

5

Em chỉ là cô gái nhỏ

F. Cavalli

6

Khát vọng cháy bỏng

F. Cavalli

7

Hãy cướp đi cuộc sống của ta

A.Scarlatti

8

Đừng tra tấn anh

A.Scarlatti

9

Mặt trời trên dãy Gange

A.Scarlatti

10

Nếu người là cái chết của ta

A.Scarlatti

11

Thường khi rung cảm với trò đùa của em

A.Scarlatti

12

Ôi những điều nhẫn tâm

G.Legrenzi

13

Hãy nói đi tình yêu

A.Lento

14

Serenade Donquichotte

D.Kabalevsky

15

Xa quê hương

R. Schumann

16

Về miền tây

F. Schubert

17

Niềm tin mùa xuân

F. Schubert

18

Cây Tidon

F. Schubert

2.4.2. Các ca khúc dành cho học viên lớp nâng cao
2.4.2.1. Các ca khúc dành cho giọng cao
STT

TÊN BÀI HÁT

TÊN TÁC GIẢ

1

Anh yêu em

L. Beethoven

2

Khúc hát của Triket

P.Tchaikovsky

3

Trong thế giới khổ nhục

R.Schumann

4

Hoa sen

R.Schumann
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5

Nỗi khổ dầy vò tâm hồn tôi

M. Cesti

6

Anh thường đi lang thang

S.Rosa

7

Nếu em yêu tôi

G. Pergolesi

8

Nina

G. Pergolesi

9

Chiến thắng trái tim ta

G.Carissimi

10

Vũ điệu nhẹ nhàng của người con gái F.Durante

11

Hỏi trái tim mình

G. Torelli

12

Bài hát của cô gái chăn cừu

J. Haydn

13

Cô gái đánh cá

F.Schubert

14

Giấc mơ

S.Rachmaninov

15

Mùa xuân

M. Ippolitov- Ivanov

16

Tôi gặp người con gái ấy

A. Babaev

17

Valse Ánh sao

A. Babaev

18

Bài ca hạnh phúc

I.Samo

19

Em đẹp như buổi bình minh

F. List

20

Như ánh mặt trời

A. Caldara

2.4.2.2. Các ca khúc dành cho giọng trung – trầm
STT

TÊN BÀI HÁT

TÊN TÁC GIẢ

1

NiNa

G. Pergolesi

2

Aria Serse trích nhạc kịch “Sere”

F. Hendel

3

Ôi trái tim giardoois của người

F. Hendel

4

Như ánh mặt trời

A. Caldara
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5

Hát ru

E. Grieg

6

Sự bồng bột êm dịu của ta

C. Gluck

7

Aria Sarasto trích nhạc kịch “Cây sáo
thần”

W. MoZart

8

Aria Cherubino trích nhạc kịch “Đám
cưới Figaro”

W. MoZart

9

Khúc hát Osmin trích nhạc kịch “
Entfuhrung”

W. MoZart

10

Vũ điệu nhẹ nhàng của người con gái

F. Durante

11

Chiến thắng trái tim ta

G. Carissimi

12

Cá hồi

F. Schubert

13

Cô gái đánh cá

F. Schubert

14

Đến với âm nhạc

F. Schubert

15

Tôi không giận em

R. Schumann

16

Tôi đã yêu em

B. Seremecchiev

17

Tôi buồn

A. Dargomyxhsky

18

Pieta,Signore ( Ôi đức chúa xin hãy nhân
A.Stradella
từ)
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PHỤ LỤC 3
CÁC HÌNH ẢNH
3.1. Một số hình ảnh và ví dụ âm nhạc minh họa
3.1.1. Một số hình ảnh minh họa

Hình1: Project thu hát ca khúc Nhạc chiều (Serenade) của F. Schubert

Hình 2: Hình ảnh minh họa hoạt động cộng minh âm thanh
(Nguồn: Giải phẫu Atlat - Nxb Đại học Y Hà Nội)
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Hình 3: Một số tư thế đứng hát
A. Tư thế đúng; B. Tư thế sai (Nguồn: Singing your voice - J. Gagne)

Hình 4: Một số tư thế ngồi hát
Tư thế đúng; B. Tư thế sai (Nguồn:Singing your voice – J. Gagne)

Hình 5: Một số tư thế đi lại nhảy múa hát
(Nguồn: Finding your voice - Barbara houseman)
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Hình 6: Một vài hình thức khẩu hình khi hát
(Nguồn: Finding your voice - Barbara houseman)

Hình 7: Tư thế Lồng ngực và Hoành cách mô khi thở ra hít vào
(Nguồn: Phương pháp giảng dạy Thanh nhạc - Nguyễn Trung Kiên)
3.1.2. Một số ví dụ âm nhạc minh họa
3.1.2.1. Các mẫu âm luyện thanh cho các kỹ thuật
1. Legato (Hát liền hơi)

2. Staccato (Hát nảy giọng)
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3. Trillo (Hát rung láy)

3.1.2.2. Một số dẫn chứng minh họa
So sánh phần đệm đàn tác phẩm Giấc mơ sẽ đến bên cửa của O.
Dunayevsky và 02 tác phẩm Đẹp thay chốn này và Giấc mơ của S.V
Rachmaninoff.
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3.2. Một số hình ảnh tại đơn vị thực nghiệm
3.2.1. Một số hình ảnh lớp học hát Cung Việt - Xô

Học viên say xưa tập hát

Học viên thử biểu diễn bài vừa học
(Hình ảnh lớp học hát tại Câu lạc bộ âm nhạc Cung Văn hóa Lao động
Hữu nghị Việt Xô Hà Nội do tác giả chụp ngày 04 tháng 07 năm 2017)
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3.2.2. Một số hình ảnh học viên lớp thực nghiệm

Học viên Phạm Thị Huyền

Học viên Nguyễn Đình Văn

(Hình ảnh do tác giả chụp ngày 10 tháng 07 năm 2017)

