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Besides the biennial Vietnamese Traditional Music
Festival, the Newsletter is another form to
disseminate activities of music groups (mostly
overseas), bring articles and news of Vietnamese
traditional music to readers.

Bên cạnh Đại hội Âm nhạc Truyền thống Việt
Nam diễn ra hai năm một lần, Bản tin Âm Nhạc
Dân tộc là một hình thức khác để phổ biến hoạt
động của các đoàn văn nghệ, nhóm nhạc dân
tộc Việt Nam (chủ yếu tại hải ngoại), tạo cầu nối
giữa các đoàn/nhóm và giới thiệu các bài nghiên
cứu hoặc thông tin âm nhạc đến độc giả.
Bản tin Âm nhạc Dân tộc được xuất bản mỗi
năm hai số (giữa năm và cuối năm) và được phổ
biến qua phương tiện truyền thông số. Nội dung
căn bản của mỗi số:
♬

Hoạt động âm nhạc của các đoàn/nhóm, tập
thể và cá nhân: nghiên cứu, dạy và học, tập
dợt, trình diễn, v.v.

♬

Bài nghiên cứu, bài ký âm (tự viết hoặc sưu
tầm có ghi rõ nguồn gốc), thông tin âm nhạc
(lễ hội, cuộc thi, giao lưu), chia sẻ và đóng
góp ý kiến.

♬

Hỏi & Đáp

The Newsletters will be published twice per year (in
the middle and at the end of the year) through digital
media. Each issue will consist of:
♬

Collective and individual musical activities:
research, teaching, practicing, performing, etc.

♬

Research articles, music sheets writen or shared
by contributors, news of musical activities
(festivals, contests, exchange), sharing ideas.

♬

Q&A about Vietnamese traditional music

You are reading the first issue of the Newsletter,
published in December 2020. This year, the musical
activities have been affected and significantly
reduced by the Covid-19 pandemic. But several
groups still maintain their activities online. In this
issue, the Editorial Board would like to disseminate
activities of some groups, individuals, the contest of
traditional musical instruments in Vietnam and a
research paper on bamboo flutes written by Mr.
Nguyễn Huy Vương, Bamboo Flute Professor at Huế
Academy of Music.

Quý độc giả đang đọc số đầu tiên của Bản tin,
xuất bản vào tháng 12/2020. Do đại dịch Covid19, các hoạt động âm nhạc bị ảnh hưởng, giảm
thiểu đáng kể trong năm nay. Nhưng các
đoàn/nhóm vẫn duy trì việc dạy và học qua
mạng. Trong số này, Ban Biên Tập xin phổ biến
hoạt động âm nhạc của một số nhóm, cá nhân,
cuộc thi nhạc cụ dân tộc tại Việt Nam và bài
nghiên cứu về sáo trúc của Nguyễn Huy Vương,
Giảng viên Sáo trúc Học viện Âm nhạc Huế.
Ban Biên Tập hy vọng quý độc giả sẽ yêu thích
Bản tin và kính chúc quý độc giả nhiều sức khỏe!
Lý Diệu Sang

We hope you will enjoy this issue and wish you good
health!
Lý Diệu Sang
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Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh bùng phát từ
đầu năm nay, nhóm Tre Việt vẫn cố gắng duy trì các
buổi sinh hoạt âm nhạc qua mạng hoặc gặp gỡ trực
tiếp với số lượng người giới hạn, nhằm chuẩn bị cho
Đại hội Âm nhạc Truyền thống lần thứ 6 tại Quan
Độ, Đài Loan vào năm 2021. Cụ thể là:
♬ Trước thời điểm Covid-19 bùng phát, nhóm đã
tham gia Lễ hội Tết Canh Tý vào ngày
08/02/2020.
♬ Sau khi chính phủ Canada ban hành lệnh phong
toả và giãn cách xã hội của vào ngày 15/03/2020
do tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh, nhóm
vẫn duy trì các sinh hoạt qua các phương tiện
như Zoom, FaceTime, Viber, FaceBook
Messenger.
♬ Khi lệnh giãn cách xã hội cho phép được tụ tập
với số ít người, nhóm tổ chức đã những buổi
học trực tiếp dưới 10 người.
Quý vị có thể xem thêm một số hình ảnh và sinh
hoạt của nhóm Tre Việt trên Facebook với tên
“Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Tre Việt” và tại trang
https://trevietgroup.weebly.com/
Diệu Trinh

Although being affected by the epidemic
outbreak from the beginning of the year, Tre
Việt group maintains the online musical
activities or sets up meetings with a limited
number of people. Their activities aim mainly
to prepare for the sixth Vietnamese
Traditional Music Festival, which will be held
in Kuandu, Taiwan in 2021.
♬

♬

♬

Before the Covid-19 pandemic broke out,
Tre Việt participated in the celebration of
Lunar New Year (Tết) on February 8, 2020.
After
the
Canadian
government
announced the social distance and the
locked down on March 15, 2020 due to
the outbreak of the pandemic, Tre Việt
has been managing to be active
continually using the communication
platforms such as Zoom, FaceTime, Viber,
Facebook Messenger.
When the social distance regulation has
been lifted off, allowing gathering with a
small number of people, Tre Việt
organizes group lessons for less than 10
people each.

You can see more pictures and activities of Tre
Việt group on the Facebook page of “Đoàn
Văn Nghệ Dân Tộc Tre Việt” or at the group
page https://trevietgroup.weebly.com/
Diệu Trinh
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Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng không ít đến toàn
thế giới, nhưng nhóm Tiếng Tơ Đồng vẫn duy trì
việc luyện tập văn nghệ của mình. Mỗi cá nhân tự
rèn luyện và các thành viên hẹn gặp nhau qua mạng
để cùng luyện tập kể từ tháng 3 đến nay. Buổi tập
dợt trực tiếp đầu tiên vào ngày 04/10/2020 đã diễn
ra tốt đẹp, đúng theo quy định của Bộ Y tế Pháp.
Vào ngày 13/10/2020, Đại học Gennevilliers đã mời
nghệ sĩ Hồ Thụy Trang của nhóm Tiếng Tơ Đồng đến
thuyết trình về Nhạc cổ Việt Nam với hai nhạc cụ
đàn tranh và đàn bầu cho các sinh viên tại đây. Một
số sinh viên chưa từng đến Việt Nam và lần đầu tiên
được nghe những nhạc cụ dân tộc Việt, đã tỏ ra rất
hứng thú!
Bên cạnh các hoạt động âm nhạc, nghệ sĩ Hồ Thụy
Trang cùng các thành viên còn đóng góp đáng kể để
cứu trợ đồng bào chịu lũ lụt tại miền Trung Việt
Nam; và có hai buổi biểu diễn trong tháng 11, trong
đó có một buổi gây quỹ giúp đỡ nạn nhân chất độc
màu da cam.
Nhóm cũng nhận được nhiều lời mời trình diễn
trong năm 2021.
Hồ Thụy Trang

Tiếng Tơ Đồng group has not let the Covid-19
pandemic turn its cultural activities down. From
March until now, using communication
platforms, each member maintains their selftraining and joins the group practice. The first
gathering on October 4th, 2020 went well and
complied with the regulations given by the
French Ministry of Health.
On October 13th, 2020, the University of
Gennevilliers invited artist Hồ Thụy Trang from
Tiếng Tơ Đồng to present about Vietnamese
traditional music with zither (đàn tranh) and
monochord (đàn bầu). Several students, who
had never been to Vietnam and never listened
to Vietnamese musical instruments before,
showed a great interest in these instruments.
Artist Hồ Thụy Trang and other members also
contributed to the fund raising to help flooding
victims in the central region of Vietnam this
year; and participated in two shows in
November 2020, one of which was for the fund
raising to help the Agent Orange victims. In
addition, the group has also received many
invitations to perform in 2021.
Hồ Thụy Trang

Sinh viên Đại học Gennevilliers
với đàn tranh và đàn bầu

12/2020

4

Đại dịch Covid-19 buộc chính phủ Pháp ra lệnh giãn
cách xã hội từ ngày 17/03 đến ngày 11/05 và từ
ngày 30/10 đến gần lễ Giáng Sinh. Trong khoảng
thời gian này, việc dạy học của Phượng Ca tại Paris,
Lognes và Rennes hoàn toàn được thực hiện qua
mạng. Khi lệnh hạn chế đi lại được tạm thời gỡ bỏ
vào tháng 6, cô Ngọc Dung lại tiếp tục đến Rennes
(cách Paris khoảng 3h bằng tàu điện) để dẫn dắt lớp
đàn tranh Phượng Ca tại thành phố này, được
thành lập vào năm 2018. Việc ươm mầm cho các
em nhỏ tuổi là tâm huyết của cô Phương Oanh và
Phượng Ca từ hơn 50 năm nay kể từ ngày thành lập
vào năm 1969. Đáp lại tấm lòng đó, em Lucille An
Nhiên đã vẽ đàn tranh tặng cô giáo với dòng chữ
“Em rất yêu cô và rất thích học đàn tranh với cô!”.
Ngoài ra, qua sự kêu gọi của linh mục Paul Nguyễn
Dương và Mỹ Ly, cô Phương Oanh và Phượng Ca đã
góp mặt trong hai chương trình âm nhạc nhân đạo
trực tuyến vào các ngày 12/11 và 20/12 nhằm gây
quỹ giúp đỡ đồng bào hứng chịu bão lụt tại miền
Trung Việt Nam.
Nhằm chung tay chống Covid, cô Phương Oanh còn
tham gia một hoạt động “ngoài lề âm nhạc”, đó là
may trang phục bảo hộ cho các bác sĩ, y tá đang
chống chọi với bệnh dịch trong các bệnh viện tại
Pháp. Xin chia sẻ hình ảnh này với quý độc giả.
Lý Diệu Sang
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Due to the Covid-19 pandemic, the French
government released the orders for the
lockdown from March 17 to May 11 and then
from October 30 to just before Christmas.
During these periods, Phượng Ca groups in
Paris, Lognes and Rennes have been teaching
and training online. When the restrictions
were temporarily lifted off this summer, Mrs.
Ngoc Dung traveled to Rennes (3 hours from
Paris by train) to instruct the Phượng Ca group
established in this city in 2018. Inspiring the
love for traditional music to the young
generation has always been the objective of
Mrs. Phương Oanh and Phượng Ca since the
last 50 years. To thank to Mrs. Phương Oanh’s
heartly effort, Lucille An Nhiên drew and
gifted a đàn tranh picture to her teacher.
Recently, the severe flooding in the central
region of Vietnam put many people into
miserable conditions. Responding to the call
of Pastor Paul Nguyễn Dương and Mrs. Mỹ Ly,
Mrs. Phương Oanh and Phượng Ca
participated in the online charity musical
programs on November 12 and December 20
to raise funds for flooding victims.
Moreover, to join hands with others to fight
the Covid-19 pandemic, Mrs. Phương Oanh
participated in making protective clothes for
doctors and nurses, frontier soldiers fighting
back against pandemic in French hospitals.
Lý Diệu Sang
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The
National
Contest
of
Traditional Musical Instruments
for soloists and orchestras in
Vietnam in 2020 was an opportunity for
Bên cạnh Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc, cuộc
thi Độc tấu và Hòa tấu Nhạc cụ Dân tộc toàn quốc
là dịp để các nghệ sĩ của các đơn vị biểu diễn nghệ
thuật và các giảng viên, học sinh, sinh viên tại các
cơ sở đào tạo nghệ thuật thể hiện khả năng, giao
lưu và học hỏi kinh nghiệm biểu diễn nhạc cụ dân
tộc; cùng góp sức bảo tồn và phát huy các tinh hoa
của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Cuộc thi dự kiến
diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Nhưng để đảm bảo an toàn trong việc phòng chống
dịch Covid-19, đơn vị chủ trì là Bộ Văn hóa, Thông
tin và Du lịch phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã
quyết định tổ chức cuộc thi lần lượt tại 5 địa
phương. Khai mạc vào ngày 18/09, cuộc thi đã thu
hút 650 thí sinh và 35 đoàn nghệ thuật trên toàn
quốc đến tham gia tại 5 địa điểm thi: trung tâm Văn
hóa tỉnh Đắk Lắk, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí
Minh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh
Hóa, Nhà hát Chèo tỉnh Vĩnh Phúc và và Nhà hát
Chèo Việt Nam tại Hà Nội. Sau hơn hai tuần thi sôi
nổi, lễ bế mạc và trao giải đã diễn ra vào tối ngày
05/10 tại Nhà hát Chèo Việt Nam. Quý độc giả có
thể xem các tiết mục của cuộc thi tại kênh YouTube
của Cục Nghệ thuật Biểu diễn Việt Nam:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl2uPzpN
2A-OuzMf0VuBy-7XFy0twOReC
Lý Diệu Sang ghi lại qua cuộc trao đổi với nghệ sĩ
Hải Phượng, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

artists of performing arts units and lecturers,
students of musical institutions to
demonstrate ability, exchange and learn
experiences in performing; and contribute to
preserve and promote Vietnamese traditional
music. The contest was expected to take place
in Buon Ma Thuot city, Dak Lak province.
However, in order to ensure safety in the
prevention of the Covid-19 epidemic, the
Ministry of Culture, Information and Tourism
in coordination with the Vietnam Musician
Association decided to hold the contest in turn
in 5 localities. A total of 650 contestants and
35 art groups nationwide participated to the
contest from September 18 at 5 locations: The
Cultural Center of Dak Lak province, the
Conservatory of Ho Chi Minh City, the
Traditional Arts Theater of Thanh Hoa
province, the Chèo Theater of Vinh Phuc
province and the Vietnam Chèo Theater in
Hanoi. The closing and awarding ceremony of
the contest took place on the evening of
October 5 at the Vietnam Chèo Theater. The
performances of this contest can be found on
the YouTube channel of the Department of
Performing Arts of Vietnam:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl2u
PzpN2A-OuzMf0VuBy-7XFy0twOReC
Nguyễn Thị Hải Phượng and Lý Diệu Sang
Tiết mục Hòa tấu, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

Tiết mục Độc tấu Sáo trúc, Học viện Âm nhạc Huế
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Trong các loại nhạc khí truyền thống Việt Nam, sáo trúc là nhạc khí có âm thanh gần gũi với những âm
thanh trong thiên nhiên như tiếng gió reo, tiếng chim hót. Là nhạc khí làm bằng tre nứa, sáo trúc lại có
âm sắc bay bổng, kỹ thuật diễn tấu phong phú, đa dạng, tạo cảm giác cho người chơi sự đam mê yêu
thích và người nghe nhiều cảm xúc, khi trầm lắng, lúc vui tươi, trong sáng.
Với tính năng diễn tấu phong phú, sáo trúc đã xuất hiện từ rất sớm trong đời sống tinh thần của người
dân Việt Nam và đồng hành với sự phát triển thăng trầm của lịch sử Âm nhạc Việt Nam.
Đã có khá nhiều tài liệu nghiên cứu về sáo trúc ở Việt Nam. Tuy vậy, chưa có tài liệu hoặc nghiên cứu nào
xác định cụ thể về sự ra đời của sáo trúc Việt Nam mà chỉ có thể ghi nhận sự hiện diện của sáo trúc trong
lịch sử Âm nhạc Việt Nam.
Từ các hiện vật khảo cổ như Trống Đồng Đông Sơn, hoặc hình khắc trên bệ đá chân cột chùa Phật Tích,
Bắc Ninh đến các sử liệu được ghi chép lại trong lịch sử được lưu giữ đến nay như “Đại Việt Sử Kí Toàn
Thư, An Nam Chí Lược, Đại Nam Thực Lục, Vũ Trung Tùy Bút...” hoặc trong sách sử của Trung quốc “Lĩnh
Biểu Lục Dị” tác giả Lưu Tuần thời nhà Đường có viết “Người Giao Chỉ lấy quả bầu khô cắm 13 ống có lưỡi
gà vào thổi, tiếng nghe trong trẻo hợp với Luật Lữ cái ấy gọi là Sinh”. Ngay cả trong văn học dân gian
người Việt có đề cập rằng tiếng sáo của Trương Chi trên sông đã làm cho Mỵ Nương say đắm lòng người
(danh xưng Mỵ Nương chỉ được dùng cho con gái của các Vua Hùng nhà nước Văn Lang).
Tóm lại mặc dù đến nay vẫn chưa có tài liệu nào xác định được sáo trúc Việt Nam có từ khi nào. Nhưng
qua những sử liệu còn lưu lại đến ngày nay thì có thể chứng minh sáo trúc đã hiện diện từ rất sớm trong
thời kì sơ khai và góp phần làm phong phú nhạc khí truyền thống Việt Nam.
Trong biên chế các dàn nhạc cung đình dưới các triều đại vua chúa Việt Nam, sáo trúc luôn hiện diện và
có một vị trí khá quan trọng, nhất là trong các dàn đại nhạc.
Ngày nay, các dàn nhạc truyền thống như Ca Huế, Cải Lương, Chèo… thường gồm các nhạc khí như đàn
tranh, nhị, nguyệt, tỳ, sáo, bầu, phách huế hoặc song loan. Trong đó, sáo có vị trí quan trọng không kém
với vai trò là nhạc khí giai điệu, dẫn giọng, đỡ giọng cho người hát.
Trong hòa tấu giữa các nhạc khí với nhau, sáo trúc vẫn thể hiện tính độc lập và vai trò của mình trong
dàn nhạc. Từ khi Âm nhạc phương Tây được du nhập, đã tạo ra một sự thay đổi lớn trong tư duy, nhận
thức của những người làm Âm nhạc tại Việt Nam. Âm nhạc truyền thống cũng vì thế không ngừng thay
đổi về nội dung và phong cách biểu diễn để bắt kịp sự phát triển của cuộc sống.
Cùng với đó là các nghệ sĩ biểu diễn sáo trúc và các nhà nghiên cứu đã cải tiến cây sáo trúc cổ Việt Nam
đã khắc phục những nhược điểm tồn tại trong thang âm và khai thác tối đa những ưu điểm thuận lợi
trong tính năng biểu diễn. Với những ưu điểm về âm thanh, kỹ năng diễn tấu như vậy, sáo trúc đã dần
chiếm được vị thế và có chổ đứng quan trọng trong nghệ thuật biểu diễn Âm nhạc Truyền thống nói riêng
và Âm nhạc Việt Nam nói chung.
Ở Việt Nam hiện nay, nhu cầu học sáo phát triển mạnh tại các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp như Nhạc
viện Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Huế v.v… Các cơ
sở uy tín này đã đào tạo các nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp cho cả nước, trong đó có các nghệ sĩ sáo
trúc, những người đã mang tiếng sáo đi diễn nhiều nơi trên thế giới để giới thiệu âm nhạc truyền thống
Việt Nam. Bên cạnh đó, sáo trúc cũng là nhạc khí phổ thông, phổ biến ở khắp nơi trong mọi giới và mọi
lứa tuổi trong xã hội.
Nguyễn Huy Vương, Giảng viên Sáo trúc Học viện Âm nhạc Huế.
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Among the Vietnamese traditional musical instruments, bamboo flute (sáo trúc) has proximity sounds to
natural sounds such as the sound of wind blowing, birds singing. Made of bamboo, with rich and diverse
performance techniques, this instrument can produce a soaring tone, leading the performers and listeners
from soft to cheerful sounds.
With various performance features, bamboo flute appeared very early in the spiritual life of Vietnamese
and went along with the vicissitudes of the Vietnamese musical history.
Although there have been a lot of researches on Vietnamese bamboo flute, no documents or studies
indicated its exact origin, except that the presence of bamboo flute was recorded in the Vietnamese
musical history.
From archaeological artifacts such as Trống Đồng Đông Sơn (Đông Sơn copper drum), the carvings on the
pedestal of Phật Tích pagoda at Bắc Ninh to the historical records such as Đại Việt Sử Kí Toàn Thư, An Nam
Chí Lược, Đại Nam Thực Lục, Vũ Trung Tùy Bút... or in the records of the Chinese history Lĩnh Biểu Lục Dị,
written by Lưu Tuần of Tang Dynasty, in which it stated “The Giao Chỉ people inserted 13 tubes with the
reed into a dry bottle-gourd then used it to blow. It produced a clear sound which was matched with the
Luật Lữ, called Sinh”. Even in the Vietnamese folklore story “Trương Chi and Mỵ Nương”, when Trương
Chi played the bamboo flute on the river, its sound touched Mỵ Nương’s heart (note that the name Mỵ
Nương was only used for the daughters of the Hùng Vương, Kings of Văn Lang).
In brief, until now there is no confirmation about the origin of Vietnamese bamboo flute, but throughout
the recorded documents, it can be proved that the Vietnamese bamboo flute was present in the primitive
era and contributed to the scene of Vietnamese traditional music.
From different Vietnamese dynasties, the bamboo flute always took an important role in the royal
orchestras, especially in great concerts.
Nowadays, during the theater performances such as Ca Huế, Cải Lương and Chèo, bamboo flute has an
equally important role among other instruments such as zither (đàn tranh), two-stringed fiddle (đàn nhị),
moon-shaped lute (đàn nguyệt), pear-shaped lute (tỳ bà), monochord (đàn bầu), wooden clappers (phách)
or song loan. It can play the melody, lead the other instruments or accompany the singers.
Among the concert instruments, the bamboo flute demonstrates its independent role very well. Since the
Western music was introduced in Vietnam, it has influenced the opinion and the perception of musical
composers in Vietnam. Therefore, to catch up with the trend of music, the traditional music has also
constantly evolved in terms of musical content and performance styles.
Besides, bamboo flute performers and musical researchers have modified the Vietnamese ancient
bamboo flute to improve its disadvantages in the musical scales and to maximize its advantages in the
performance features. With such advantages from its sound and performance features, the bamboo flute
plays an important role in Vietnamese music in general and in traditional music in particular.
Nowadays, the number of bamboo flute performers increases significantly at well-known institutions such
as the Conservatory of Ho Chi Minh City (Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh), Vietnam National Academy
of Music (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Huế Academy of Music (Học viện Âm nhạc Huế). These
institutions have trained professional performers, including bamboo flute artists, who continually
introduce this instrument worldwide. Bamboo flute is also a popular instrument well-known to all ages
and genders.
Nguyễn Huy Vương, Bamboo Flute Professor at Huế Academy of Music
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đã cho xuất bản trong

năm 2020 bộ sách gồm ba quyển, biên soạn cho đàn
tranh, đây là tâm huyết của nghệ sĩ trong nhiều năm
qua:
♬ Kim Uyên và những sáng tác cho đàn tranh
♬ Yêu đàn Yêu người – Kim Uyên và những sáng tác
riêng tặng
♬ Tâm tình Việt – Kim Uyên và những bài dân ca
This year, artist Kim Uyên published a set of three books
that she composed and arranged for solo zither, duet
and ensemble with other instruments. These books are
the result of her hard working and her passion for
Vietnamese traditional instruments and music.

Để có được Bản tin đầu tiên gửi đến quý độc giả,
Diệu Sang xin chân thành cảm ơn chị Nguyễn Thị
Minh Minh đã dành thời gian trau chuốt lại các bài
viết tiếng Việt cũng như dịch sang tiếng Anh. Diệu
Sang xin cảm ơn Lê Kim Sơn (Đoàn Văn nghệ Dân
tộc Lạc Hồng) đã thiết kế các logo cho Bản tin dựa
trên sự trao đổi về ý tưởng giữa Kim Sơn và Diệu
Sang.
Logo chính với hình đàn nguyệt sử dụng các màu sắc
gắn liền với quê hương Việt Nam – màu xanh của
tre, màu vàng ươm của lúa chín, màu nâu của đất.
Thế còn logo nghệ nhân hát Xẩm? Hát Xẩm còn
được gọi với những tên khác nhau như hát rong, hát
dạo. Trên thực tế, hát Xẩm là thể loại âm nhạc dân
gian chuyên nghiệp, một lối diễn xướng dân gian
độc đáo trong kho tàng âm nhạc dân tộc, với lối kể
tích sâu sắc, khéo léo và hấp dẫn. Kim Sơn muốn sử
dụng hình hát Xẩm để thể hiện mục đích của Bản
tin, chính là truyền tin tức đến với mọi người, nhưng
không phải như nghệ nhân hát Xẩm ở các bến đò,
chợ hay trên các nẻo đường, mà là đến các thành
phố, các nước trên thế giới, nơi âm nhạc dân tộc
Việt Nam tiếp tục được dạy, học và truyền bá.
Lý Diệu Sang
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I would like to thank Mrs. Nguyễn Thị Minh Minh for
reviewing the original articles in Vietnamese and
translating them into English. Also, I would like to
thank Mr. Lê Kim Sơn, member of Lạc Hồng
Performing Arts Group (Đoàn Văn nghệ Dân tộc Lạc
Hồng) for designing the logos of the Newsletter.
A moon-shaped lute (đàn nguyệt) is used in the
main logo, the colors of which are associated with
Vietnam – the green color of bamboo, the golden
color of riped rice, the brown color of land. What
about the logo with the Xẩm singer? In the dynastic
time, Xẩm singers were generally blind artists, also
known as buskers who wandered from town to
town and earned their living by singing in common
places. Among the treasures of Vietnamese
traditional music, Hát Xẩm is a professional folk
music genre, a unique narrative folk performance.
The artists must be skillful with an attractive
narrative voice. We use the Hát Xẩm image to
express the purpose of the Newsletter: to spread
the musical news to places where Vietnamese
traditional music is continually taught, learned and
promoted.
Lý Diệu Sang
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