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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, tạo cầu nối giữa các nghệ sĩ 

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 

qua phương tiện truyền thông số. Nội dung căn bản của 

mỗi số bao gồm: 

♬ 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 

Trong số thứ 3 này, Ban Biên Tập xin phổ biến hoạt động 

âm nhạc của một số đoàn/nhóm, cá nhân; bài nghiên cứu 

về những yêu cầu và tiêu chí khi chuyển biên các tác phẩm 

nước ngoài cho sáo trúc Việt Nam của Nguyễn Huy Vương, 

giảng viên tại Học viện Âm nhạc Huế; và đặc biệt là luận 

văn Tiến sĩ của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy về sự khác biệt 

giữa nam/nữ và những ảnh hưởng qua cử chỉ trong âm 

nhạc truyền thống Việt Nam, bảo vệ tại Đại học Lund, Thụy 

Điển vào năm 2019. 

Diệu Sang xin chân thành cảm ơn sự đóng góp thông tin 

của các đoàn/nhóm và cá nhân; đặc biệt sự cộng tác rất 

hiệu quả và tận tâm của chị Thi Nguyễn, Nguyễn Ngọc Mỹ 

và nghệ sĩ Kim Uyên. 

Thay mặt Ban Biên Tập, Diệu Sang hy vọng quý độc giả sẽ 

yêu thích Bản tin số 3 này và kính chúc quý độc giả một 

năm mới dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng! 

Lý Diệu Sang 

01/2022 

Besides the biennial Vietnamese Traditional 

Music Festival, the Newsletter is another form 

to disseminate activities of music groups, 

bring articles and news of Vietnamese 

traditional music to readers. 

The Newsletters is published twice per 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 

In this issue, the editorial board disseminate 

activities of some groups, individuals; a 

research paper on how to adapt foreign 

instrumental compositions to Vietnamese 

bamboo flutes written by Prof. Nguyễn Huy 

Vương from Huế Academy of Music; and 

especially the PhD thesis on “The 

Choreography of Gender in Traditional 

Vietnamese Music”, defended by Nguyễn Thu 

Thủy at Lund University in 2019. 

I would like to thank contributors to this issue, 

particularly Thi Nguyễn, Nguyễn Ngọc Mỹ and 

Lê Thị Kim (Kim Uyên) for their collaboration. 

We hope you will enjoy this issue and wish you 

Happy New Year! 

Lý Diệu Sang 
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1/ Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Tre Việt vẫn sinh hoạt đều 

đặn qua nhiều phương tiện khác nhau như  Zoom, 

Facetime, Viber và Facebook Messenger. 

2/ Chương trình hòa nhạc định kỳ năm 2020 của Đoàn 

Văn Nghệ Dân Tộc Tre Việt lại dời đến ngày 20 tháng 8 

năm 2022. 

3/ Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Tre Việt đã tham gia ngày 

Quốc Khánh Canada July 01, 2021 với một tiết mục 

trống trong chương trình Guinness World Records. 

Mời quý vị xem tại 

https://www.facebook.com/canadadaydrumming/vi

deos/2293491730782233/ (ở phút 2:29:45) 

4/ Tre Việt đã tổ chức buổi hòa nhạc và thi lên lớp  

ngoài trời vào ngày 28/08/2021. 

Thân mến chúc Thầy Cô và các anh chị em của các 

đoàn nhạc được nhiều sức khỏe. Mong được gặp lại 

nhau một ngày thật gần! 

Vào ngày 04/09/2021, Kim Uyên trình bày tác phẩm 

“Những Nẻo Đường Xưa”, sáng tác cho Đàn Tranh 22 

dây của Giáo sư Hoàng Cơ Thụy, quý vị có thể xem tại 

https://www.youtube.com/watch?v=kUlb_QgiYsA 

Ngoài ra, Kim Uyên dự định hoàn thành và phát hành 

album “Dòng Đời” cuối năm 2021. 

Diệu Trinh & Kim Uyên 

01/2022 

1/ The activities of Tre Việt Traditional Music 

Group such as studying, and practicing have been 

taking place via Zoom, Facetime, Viber, and 

Facebook Messenger. 

2/ The annual concert of 2020 of Tre Việt group will 

postpone to August 20th, 2022. 

3/ On the Canada Day, July 1st, 2021, Tre Việt 

group performed a drum arrangement in the 

Guinness World Records program. Please watch it 

at  

https://www.facebook.com/canadadaydrumming

/videos/2293491730782233/ (at 2:29:45)   

4/ August 28th, 2021, Tre Việt group performed an 

outdoor concert and examination. 

We wish you all to be always in good health and 

hope to see you soon! 

On September 4th, 2021, Kim Uyên performed 

“Những Nẻo Đường Xưa”, a composing for 22-

string Đàn Tranh by Professor Hoàng Cơ Thụy 

https://www.youtube.com/watch?v=kUlb_QgiYsA 

Kim Uyên plans to complete and publish the album 

“Dòng Đời” at the end of 2021. 

Diệu Trinh & Kim Uyên – translated by Thi Nguyễn 

Canada Day 01/07/2021   

28/08/2021 

https://www.facebook.com/canadadaydrumming/videos/2293491730782233/
https://www.facebook.com/canadadaydrumming/videos/2293491730782233/
https://www.youtube.com/watch?v=kUlb_QgiYsA
https://www.facebook.com/canadadaydrumming/videos/2293491730782233/
https://www.facebook.com/canadadaydrumming/videos/2293491730782233/
https://www.youtube.com/watch?v=kUlb_QgiYsA
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Vàng Rêu Điệu Cổ 

01/2022 

Mùa hè vừa qua, trưởng nhóm Phượng Ca Montreal, 

Hạnh Dung đã có dịp tham gia hòa tấu chung qua Zoom 

với Kim Uyên (Tre Việt Toronto), Ngọc Mỹ (Tre Việt 

Houston Texas) và Vân Anh, Ngọc Dung (Phượng Ca 

Paris) hai bài “Nhịp Thời Gian” và “Lý Duyên Khởi”, do 

nghệ sĩ Kim Uyên biên soạn; và song tấu tranh bài 

“Vàng Rêu Điệu Cổ” do nghệ sĩ Kim Uyên sáng  tác riêng 

tặng cho Hạnh Dung và Ngọc Dung. Nhóm cũng đang 

chuẩn bị hoà tấu bài “Ngủ Điểm Mai - Tọa Ngọc Lầu”, 

soạn tranh của nghệ sĩ Kim Uyên. Xin mời quý vị xem 

trên YouTube: 

• Nhịp Thời Gian https://youtu.be/U8AL5LjFDVs 

• Lý Duyên Khởi https://youtu.be/_XMMSikeOIM 

• Vàng Rêu Điệu Cổ  

https://www.youtube.com/watch?v=enFd9uEA6Pc 

Ngoài ra, Hạnh Dung đã góp tay cùng với Ban biên tập 

viết lại những sáng tác mới cũng như những bài nhạc 

cổ truyền Việt Nam nhằm mục đích bảo vệ và giữ gìn 

tài sản quý giá những bậc thầy đã dày công lưu giữ. 

Hạnh Dung Nhịp Thời Gian 

Lý Duyên Khởi 

Last summer, the leader of Phượng Ca Montreal, Hạnh 

Dung participated in a joint virtual performance with 

Kim Uyên (Tre Việt Toronto), Ngọc Mỹ (Tre Việt 

Houston Texas) and Vân Anh, Ngọc Dung (Phượng Ca 

Paris) with two recent compositions of Kim Uyên, 

“Nhịp Thời Gian” and “Lý Duyên Khởi”; and “Vàng Rêu 

Điệu Cổ”, a duet song that Kim Uyên wrote exclusively 

for Hạnh Dung and Ngọc Dung. We are also working on 

“Ngũ Điểm Mai - Tọa Ngọc Lầu”, arranged by Kim Uyên. 

Please watch our videos on YouTube: 

• Nhịp Thời Gian https://youtu.be/U8AL5LjFDVs 

• Lý Duyên Khởi https://youtu.be/_XMMSikeOIM 

• Vàng Rêu Điệu Cổ  

https://www.youtube.com/watch?v=enFd9uEA6Pc 

In addition, Hạnh Dung has been collaborating with the 

Editorial Board to rewrite the new compositions as 

well as the traditional Vietnamese songs for the 

purpose of protecting and preserving the valuable 

assets of the masters’ works. 

Hạnh Dung – translated by Thi Nguyễn 

https://youtu.be/U8AL5LjFDVs
https://youtu.be/_XMMSikeOIM
https://www.youtube.com/watch?v=enFd9uEA6Pc
https://youtu.be/U8AL5LjFDVs
https://youtu.be/_XMMSikeOIM
https://www.youtube.com/watch?v=enFd9uEA6Pc
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In 2021, Phượng Ca has narrowed down the number 

of attendees in classes to ensure their safety and 

health. Online learning is also a means for students 

to practice formal techniques, but if they can go to 

class, students are still more interested, especially 

for children, they need a lot of encouragement from 

their parents. Phượng Ca would like to thank the 

children's parents for accompanying the teacher in 

transmitting ethnic music to their children. Phượng 

Ca classes in Rennes and Oslo also remains active. 

Especially, on the 10th anniversary of the Buddhist 

Center in November 2021 in Rennes, Phượng Ca held 

a performance of đàn tranh here. 

At the end of 2021, Phượng Ca held a year-end 

performance in Paris on December 18 and a virtual 

performance on December 19. 

In addition, Ms. Phuong Oanh kept attending masses 

in the provinces of Ermont Aubonne, Villiers sur 

Marne, Vitry sur Seine, Argenteuil, Bessancourt, 

Taverny in important ceremonies of the year. 

Phương Oanh – translated by Diệu Sang 

  

01/2022 

Trong năm 2021, Phượng Ca đã thu gọn trong vòng ít 
người để bảo đảm sự an toàn sức khoẻ cho học viên khi 
đến lớp. Học trên mạng cũng là một phương tiện giúp 
cho học viên tập luyện các kỹ thuật bài bản, nhưng nếu 
được đến lớp thì học viên vẫn thích thú hơn, nhất là đối 
với trẻ em thì cần sự động viên của bố mẹ rất nhiều. 
Phượng Ca xin cám ơn bố mẹ các em đã cùng đồng 
hành với cô giáo trong việc trao truyền âm nhạc dân tộc 
cho các em. Lớp đàn tranh Phượng Ca ở Rennes và Oslo 
cũng duy trì hoạt động. Đặc biệt trong tháng 11, nhân 
dịp kỉ niệm 10 năm của Trung Tâm Phật giáo tại Rennes, 
lớp Phượng Ca Rennes đã đàn giao lưu tại đây. 

Kết thúc năm 2021, nhóm đã tổ chức buổi trình tấu cuối 
năm tại trụ sở ở Paris vào ngày 18/12 và buổi trình tấu 
trên mạng vào ngày 19/12. 

Ngoài ra, cô Phương Oanh vẫn tham dự đàn thánh lễ 
tại các tỉnh Ermont Aubonne, Villiers sur Marne, Vitry 
sur Seine , Argenteuil, Bessancourt, Taverny trong các 
buổi lễ quan trọng trong năm. 

Phương Oanh 
 

Phượng Ca Paris 

Phượng Ca Paris 

Phượng Ca Rennes 

Phượng Ca học qua mạng 
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Ngay khi cơn đại dịch lắng xuống, đoàn văn nghệ Lạc Hồng bắt đầu sinh 

hoạt trở lại vào tháng 5 năm 2021. Ngoài việc tập luyện và ôn lại kiến 

thức âm nhạc, nhóm thanh thiếu niên của đoàn đã cùng nhau tìm ra 

những cách thức mới để gìn giữ, phát triển, và truyền bá âm nhạc dân 

tộc Việt Nam nhiều hơn. Vào tháng 9, nhóm đã tổ chức những buổi hội 

thảo trong các trường trung học phổ thông và đại học tại Hoa Kỳ. 

Chương trinh hội thảo bao gồm kiến thức căn bản về nhạc cụ truyền 

thống của dân tộc Việt Nam, cách thức trình diễn từng nhạc cụ qua 

những bài hát nhỏ, và buổi trò chuyện giữa nghệ sĩ với khán giả để hiểu 

thêm về nét đẹp của dân tộc Việt. 

Cho đến nay, nhóm thanh thiếu niên đã tổ chức buổi hội thảo cho các 

em học sinh trường trung học Fountain Valley, và dàn nhạc của trường 

trung học Santiago. Việc tổ chức hội thảo tại trường trung học Santigo 

đã mang âm nhạc dân tộc Việt Nam đi xa hơn tới những cộng đồng thuộc 

các sắc dân khác nhau. Giống như việc thưởng thức ẩm thực, âm nhạc 

giúp chúng ta chia sẻ di sản văn hóa nói chung và bản sắc dân tộc của 

người Việt nói riêng đến với mọi người. Để các bạn trẻ hiểu thêm về 

nhạc cụ dân tộc Việt Nam một cách dễ dàng, các thanh thiếu niên của 

đoàn đã so sánh chiếc Đàn Cò của cha ông với cây Vĩ Cầm của phương 

Tây để nói lên sự tương phản và tương đồng của hai nhạc cụ. Đồng thời, 

đặt ra những câu đố về dây đàn Piano để mọi người hiểu thêm về cây 

Đàn Bầu, còn được gọi là độ chuyền cầm. Với vỏn vẹn một sợi dây, 

nhưng Đàn Bầu có thể nói lên đủ cung bậc thăng trầm trong thang âm 

Việt Nam. 

Nhóm thanh thiếu niên của đoàn Lạc Hồng đã hoàn thành các buổi hội 

thảo cho Hội Sinh Viên Việt Nam của các trường đại học, bao gồm 

Fullerton University, Chapman University  tại Orange County, và 

University of Southern California tại Los Angeles. Các bạn sinh viên đã bị 

cuốn hút trong buổi hội thảo khi nhận ra một phần mới mẻ từ dân tộc 

của minh mà chính các bạn có thể học và lưu giữ, dẫu sinh ra và lớn lên 

tại xứ người. Thoạt đầu, thật khó có thể thấy được sự gần gũi khi các 

thanh thiếu niên của Đoàn Lạc Hồng mang đến những nhạc cụ cổ truyền 

của người Việt, những thứ đàn mà các bạn sinh viên chưa thấy bao giờ. 

Qua sự chia sẻ về quãng đường học tập âm nhạc, trước khi học nhạc dân 

tộc, đa số thanh thiếu niên của đoàn thật sự đều bắt đầu học nhạc cụ 

tây phương trước, đã mang các bạn sinh viên thích thú hơn với buổi hội 

thảo. Âm nhạc dân tộc Việt Nam dần trở nên lôi cuốn các bạn sinh viên. 

Nếu lúc trước âm nhạc Việt Nam chỉ thể hiện qua các chương trình của 

Thúy Nga hay qua những lời ca của bậc cha mẹ trong gia đinh thì nay âm 

nhạc Việt Nam được mang đến tới giới trẻ một cách gần gũi và thực tế. 

Hiện tại, nhóm thanh thiếu niên của đoàn đang chuẩn bị tổ chức thêm 

nhiều buổi hội thảo và gần nhất là tại đại học California, Los Angeles. Các 

thanh thiếu niên sẽ biểu diễn cho trường cao đẳng Baruch tại New York 

qua Zoom và chương trình văn nghệ hằng năm tại Hội Tết 2022 do Hội 

Sinh Viên Miền Nam California tổ chức. Sau hơn một năm vắng bóng, 

đoàn Lạc Hồng đã sẵn sàng cho các chương trình biểu diễn. Và hơn thế 

nữa, nhóm thanh thiếu niên trở lại với sự hào hứng để cùng nhau mang 

âm nhạc truyền thống Việt Nam đến với khán giả bên trong lẫn bên ngoai 

cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. 

Kim Sơn & Catherine Vu 

 

01/2022 

Once the pandemic subsided, Lạc Hồng Performing Arts Group 
began practices again in May 2021. The youth ensemble, in 
addition to rehearsing music, wanted to find more ways to 
preserve, develop, and promote traditional Vietnamese arts. 
Since the fall, the youth ensemble has begun offering workshops 
to high schools and universities. The workshop itinerary includes 
information on traditional Vietnamese instruments, live 
demonstration of various genres of music, and interaction with 
the instruments where people can try out the instruments for 
themselves.  

Thus far, the youth ensemble has given workshops to Fountain 
Valley High School and Santiago High School’s orchestras. Going 
to schools such as Santiago, namely, a school with a diverse 
student population, helps traditional music reach beyond the 
Vietnamese community. Similar to how people consume food of 
different cultures, music offers an accessible and universal way to 
share our heritage with people and educate those who have 
never been exposed to Vietnam’s beautiful culture. Furthermore, 
we compare the đàn cò to the violin or quiz them on how many 
strings a piano has and compare it to the one string on the đàn 
bầu, which provides a great learning experience for the students.  

The youth ensemble has also given workshops at universities’ 
Vietnamese student associations, such as the California State 
University, Fullerton, Chapman University, and the University of 
Southern California. University students are especially captivated 
by our workshop because even though they grew up Vietnamese 
American, they are able to learn something new. At first, looking 
at the youth ensemble with all these old instruments creates a 
divide, but by revealing to them that all of us played Western 
instruments, like piano and violin, first, or that we are students 
with hobbies just like them, it bridges the gap. Also, through the 
workshop, traditional Vietnamese music becomes new to them. 
While they have watched Paris by Night or heard their parents 
singing at home, traditional music has never been exposed to 
them in a relatable way, until now.  

Now, the youth ensemble is preparing for more workshops, one 
being at the University of California, Los Angeles. The youth 
ensemble will also be performing for Baruch College in New York 
in their culture show through Zoom and at the annual UVSA Tết 
Festival. Coming out of a year with no performances, Lạc Hồng 
Performing Arts Group is getting used to performing live music 
again. Nevertheless, the youth ensemble is excited to bring 
traditional Vietnamese music back to audiences along with the 
spirit of joy, celebration, and community. 

Kim Sơn & Catherine Vu 
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Bàn về luận án Tiến sĩ của Nghệ sĩ Nguyễn Thanh Thuỷ 

trình bày năm 2019 tại Đại Học Lund - Thụy Điển 
Theo nhận định của tôi, luận án này không ngoài mục đích nêu 

cao vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong nghệ thuật âm 

nhạc truyền thống Việt Nam. Luận án Tiến sĩ của Nguyễn 

Thanh Thuỷ và luận án Thạc sĩ của Lê Thị Kim (Kim Uyên) cùng 

một mục tiêu viết về vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong 

sự phát triển văn hoá và nghệ thuật Việt Nam nhất là trong 

Âm nhạc cổ truyền. 

Luận án Thạc sĩ của Lê Thị Kim (Kim Uyên) trình bày năm 1994 

tại Đại học Monash - Úc Châu  tập trung về vai trò và sự thăng 

hoa của người phụ nữ Việt nam trong thế kỷ hai mươi, phân 

tích về những ảnh hưởng bối cảnh lịch sử xã hội, văn hóa 

phương tây, thể hiện phong cách mới của âm nhạc hiện đại  

đã ảnh hưởng trực tiếp vào trong những tác phẩm nghệ thuật 

của họ. 

Luận án Tiến sĩ của Nguyễn Thanh Thuỷ trình bày năm 2019 tại 

Đại Học Lund - Thụy Điển chủ yếu nhấn mạnh phụ nữ và những 

liên quan trong nghệ thuật trình diễn, thông qua những trình 

bày về các động tác, cử chỉ, nhân vật huyền thoại Đào Tam 

Xuân là mẫu hình phụ nữ lý tưởng và sự tham gia đa dạng của 

ngưòi phụ nữ ngày nay, đặc biệt trong âm nhạc truyền thống 

và các loại hình nghệ thuật âm nhạc hiện đại. 

Kim Uyên 

Nguyễn Thanh Thủy, Lund University, 2019 

This Ph.D. project in artistic research is concerned with the function of gesture in traditional Vietnamese music. Building on 
gender analysis of musical performance in TV shows, and further on autoethnographic inquiry throughout the artistic 
projects, the artistic output articulates a critical understanding of these practices. The aims of the project are to investigate 
the social function and meaning of musical gesture in traditional Vietnamese music, and to develop artistic responses that 
articulate an individual voice. 

The research questions that emerge from these conceptual and artistic aims are:  

1. What gender conventions can gesture analysis of musical performance unveil?  

2. In what ways can music created through the choreographic structuring of movement reveal and question gender 
conventions in musical performance?  

3. How can my performance, in intercultural and interdisciplinary artistic collaborations, challenge current gender norms and 
instigate change in practices of traditional Vietnamese music?  

The method and design of this Ph.D. project builds on qualitative analysis of gesture in musical performance, with particular 
emphasis on employing a gender perspective in this analysis. In the artistic work, analysis of gesture has constituted a point 
of departure for the creation of a series of intermedia works that seek to develop methods that combine the practices of 
choreography and musical composition. Intercultural collaboration has provided particular challenges and possibilities in the 
development of each of these works. The results of the artistic work are published online in The Research Catalogue. The 
outcomes of the project outline how gendered gesture is taught in higher music education in Vietnam, and taken together 
with the historical overview of how nationalism and communism has shaped the country, that this teaching has an immediate 
relation to nation branding. The teaching of traditional music is equally related to the commercialised views of women as it 
is grounded in the preservation of tradition. Further, the development of a practice of composing music using gestural-
sonorous objects as material became the central artistic method throughout this Ph.D. project. It has offered novel 
possibilities of approaching gestural materials and creating new choreographies and music based on a critical approach to 
the image of women in popular media. The results finally suggest that intercultural and interdisciplinary artistic practice can 
propose social change, and provide counter images of traditionally gendered behaviour. 

The full text of the thesis can be found at  

https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/70768341/The_Choreography_of_Gender_in_Traditional_Vietnamese_Music.pdf 
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About the thesis “The Choreography of Gender in 

Traditional Vietnamese Music”, Nguyễn Thanh 

Thủy, Lund University, 2019 
The PhD thesis of Nguyễn Thanh Thuỷ and the MA thesis 

of Lê Thị Kim (Kim Uyên) have the same goal of writing 

about the role of Vietnamese women in the 

development of Vietnamese culture and art, especially 

in Vietnamese Traditional music. 

The MA thesis of Lê Thị Kim (Kim Uyên) presented in 

1994 at Monash University - Australia focused on the 

role and sublimation of Vietnamese women in the 

twentieth century, analyzing on the influences of the 

historical, social, and cultural contexts of the West, 

expressing a new style of modern music that has 

directly influenced their composition. 

Nguyễn Thanh Thuỷ's PhD thesis presented in 2019 at 

Lund University - Sweden mainly emphasizes women 

and their relations in performance art, through 

presentations on movements, gestures, and characters. 

Legendary Dao Tam Xuan is the ideal female role model 

and the diverse participation of today's women, 

especially in Vietnamese traditional music and modern 

musical art forms. 

Kim Uyên 

https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/70768341/The_Choreography_of_Gender_in_Traditional_Vietnamese_Music.pdf
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Những thập niên gần đây rất nhiều tác phẩm khí nhạc cũng như các tác phẩm viết cho nhiều nhạc khí khác nhau trên thế 

giới được chuyển biên cho sáo trúc Việt Nam. Thông thường, các nghệ sĩ hay sử dụng các tác phẩm viết cho sáo Trung 

Quốc (Dizi), tác phẩm viết cho Flute để chuyển biên bổ sung bài bản cho sáo trúc. Gần đây, giới nghệ sĩ biểu diễn đang 

hướng tới sự mới lạ từ các tác phẩm viết cho Piano; đàn Violon, kèn Oboe…và nhiều nhạc khí khác.  

Các tác phẩm chuyển biên có thể là tác phẩm khí nhạc viết cho các nhạc khí khác nhau, do đó về kỹ thuật, giai điệu, 

phong cách sẽ tạo ra nhiều khả năng chuyển soạn và cách xử lý. Vì vậy, đa phần các nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn sáo trúc 

chọn lựa tác phẩm để chuyển biên sẽ dựa trên một số yêu cầu và tiêu chí riêng. Đặc biệt, từ khi sáo trúc Việt Nam được 

cải tiến từ 6 lỗ bấm thành 10 lỗ bấm thì kỹ thuật và khả năng diễn tấu rất đa dạng, kỹ thuật chạy các nốt bán cung phương 

Tây (gammme chromatique) dễ dàng hơn, càng mở ra nhiều lựa chọn cho việc chọn lựa tác phẩm của nhạc khí khác để 

biên soạn lại cho sáo trúc. 

Sáo trúc là nhạc khí hơi thổi đơn âm có kỹ thuật biểu diễn phong phú nhưng âm vực lại hạn chế. Từ đó, cần tìm hiểu kỹ 

những tính năng, kỹ thuật diễn tấu nhạc khí của tác phẩm chuyển biên, so sánh các tính năng, kỹ thuật biểu diễn của các 

nhạc khí này với kỹ thuật diễn tấu của Sáo trúc. 

Quá trình phân tích các tác phẩm được diễn tấu và giảng dạy trong các trường âm nhạc, những yêu cầu và tiêu chí cần 

lưu ý khi chọn các tác phẩm chuyển biên cho Sáo trúc Việt Nam như sau: 

• Các tác phẩm có phần giai điệu đơn âm (sẽ thuận lợi); phong cách và chất liệu âm nhạc trong tác phẩm chuyển biên 

gần gũi với khả năng thể hiện của sáo trúc. 

• Tác phẩm có giai điệu đẹp, phù hợp với phong cách thể hiện của Sáo trúc. 

• Tác phẩm mang đến một nét mới cho sự sáng tạo, diễn tả, khai thác các kỹ thuật diễn tấu của Sáo trúc, phát huy các 

kỹ thuật thế mạnh của sáo trúc. Hơn nữa, từ đây có thể tiếp thu, sáng tạo thêm những kỹ thuật mới trong diễn tấu 

Sáo trúc. 

• Những tiêu chí hiện nay của các nghệ sĩ biểu diễn sáo trúc là: các tác phẩm khi chuyển biên qua Sáo trúc Việt Nam 

phải đáp ứng và cần phải bổ trợ được các kỹ thuật diễn tấu của sáo trúc, từ đó có thể sáng tạo thêm vào các kỹ thuật 

thế mạnh của sáo trúc mà ở trước đây chưa có. Đặc biệt, các kỹ thuật mới, tinh xảo, phát triển kỹ thuật diễn tấu… 

thường được thể hiện ở những đoạn cadenza của tác phẩm. 

• Các tác phẩm chuyển biên phù hợp với tính năng nhạc khí sáo trúc. Có khả năng thể hiện được một cách gần gũi, 

trung thực, thể hiện được đầy đủ nhất hình tượng âm nhạc của tác phẩm gốc. 

Những tác phẩm tiêu biểu về mặt kỹ thuật diễn tấu, được sử dụng biểu diễn và giảng dạy trong các trường âm nhạc 

chuyên nghiệp tại Việt Nam (Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia, Trường Học Viện Âm Nhạc Huế, Nhạc Viện TP Hồ Chí Minh) 

như: 

• Tác phẩm Polonaise - Sáng tác Oginsky 

• Tác phẩm Suối đàn t'rưng - sáng tác Ngọc Linh - Chuyển biên từ kèn Oboe 

• Tác phẩm Thảo nguyên tươi đẹp - Nhạc Trung Á - Chuyển biên từ nhạc khí dây 

• Tác phẩm Czardas - Sáng tác V.Monti - Chuyển biên từ đàn Violon 

• Tác phẩm Turkish-March - Sáng tác Wolfgang Amadues Mozart - Chuyển biên từ đàn Piano 

• Danse villageoise - Sáng tác L.V.Beethoven - Chuyển biên từ đàn Piano 

• Tác phẩm Vung roi quất ngựa vận lương mang - Sáng tác Ngụy Hiển Trung - Chuyển biên từ Sáo trúc Trung Quốc (Dizi) 

• Tác phẩm Mục dân tân ca - Sáng tác Giản Quảng Dị - Chuyển biên từ Sáo trúc Trung Quốc (Dizi) 

• Tác phẩm Horastaccato - Sáng tác Dinicu Heifetz - Chuyển biên từ Flute 

• Bourrée Anglaise - Sáng tác Joh.Seb.Bach - Chuyển biên từ Flute 

• Sonata - Sáng tác Joh.Seb.Bach - Chuyển biên từ Flute 

• Hungarian dance No-5 - Sáng tác J.Brahms - Chuyển biên từ Flute 

Các tác phẩm chuyển biên cho sáo trúc được diễn tấu và giảng dạy trong các trường âm nhạc rất phong phú, đa dạng từ 

phong cách âm nhạc đến kỹ thuật biểu diễn. Từ đó chứng minh rằng các kỹ thuật và khả năng tiếp thu, học tập, thể hiện 

nhiều phong cách khác nhau của sáo trúc đã đạt mức cao. 

Nguyễn Huy Vương, giảng viên Sáo trúc Học Viện Âm nhạc Huế. 

Bài viết được trích và có chỉnh sửa từ “Chuyển biên một số tác phẩm Flute cho Sáo trúc Việt Nam”, 

luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Huy Vương tại Nhạc viện TPHCM 
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In recent decades, many musical compositions for different instruments in the world have been arranged for 
Vietnamese Bamboo Flutes. Musicians normally use the compositions for Chinese Bamboo Flutes (Dizi) or for 
Flutes to arrange for Vietnamese Bamboo Flutes. Recently, performing musicians tend to renew musical 
compositions for Piano, Violin, Oboe, and other instruments. 

Musical works that are used for arrangement can be the ones composed for different instruments; therefore, 
techniques, melody, and styles can create possible arrangement and processing. Consequently, composers and 
performing musicians have their own requirements and criteria in selecting musical works for arrangement. 
Especially, since Vietnamese Bamboo Flutes have been improved from six holes to ten holes, techniques and 
performing abilities become very diverse, playing the Western semitone notes (gamme chromatique) is easier, and 
there are more options in selecting musical compositions of other instruments to arrange for Vietnamese Bamboo 
Flutes. 

Vietnamese Bamboo Flute is a monophonic wind instrument that has diverse performing techniques, but its vocal 
range is limited. Thus, it is necessary to study the features and performing techniques of the arranged works 
carefully, then compare them with the performing techniques of Vietnamese Bamboo Flutes. 

The process of adapting foreign instrumental compositions to Vietnamese Bamboo flutes is as follows: 

• The works with monophonic melody will be an advantage; musical styles and material in the arranged works 
that are closed to the performance of the Bamboo Flute.  

• The works that have beautiful melody, suitable for musical expression of Bamboo Flute.  
• The works that bring new features to the creativity, expression, and development of performing techniques of 

Bamboo Flute as well as its strengths. Moreover, it is possible to acquire and create new techniques in 
performing Bamboo Flute. 

• The current criteria set by Bamboo Flute performers are the works arranged for Vietnamese Bamboo Flutes 
must meet and complement the performing techniques of Bamboo Flute, hence, this results in more creativity 
of Bamboo Flute’s strengths in performing techniques that were not available before. New sophisticated 
techniques, development of performing techniques, etc. are often played in the cadenza sections of the work. 

• The works that are arranged to meet musical features of Bamboo Flute can express the musical features of the 
original work closely, genuinely, and fully.  

Typical works used for performance and teaching in professional music schools in Vietnam (National Academy of 
Music, Hue Academy of Music, Ho Chi Minh Conservatory of Music) are: 

• Polonaise - Composed by Oginsky  
• Suối đàn t'rưng – Composed by Ngọc Linh - Arranged from Oboe 
• Thảo Nguyên Tươi Đẹp – Central Asian Music - Arranged from string instruments 
• Czardas – Composed by V. Monti - Arranged from Violin  
• Turkish-March – Composed by Wolfgang Amadues Mozart - Arranged from Piano  
• Danse Villageoise - Composed by L. V. Beethoven - Arranged from Piano  
• Vung Roi Quất Ngựa Vận Lương Mang - Composed by Nguyễn Hiển Trung - Arranged from Chinese Bamboo 

Flute (Dizi) 
• Mục Dân Tân Ca - Composed by Giản Quảng Dị - Arranged from Chinese Bamboo Flute (Dizi) 
• Horastaccato - Composed by Dinicu Heifetz - Arranged from Flute 
• Bourrée Anglaise - Composed by Joh. Seb. Bach - Arranged from Flute 
• Sonata - Composed by Joh. Seb. Bach - Arranged from Flute 
• Hungarian dance No-5 – Composed by Brahms - Arranged from Flute 

The compositions for Bamboo Flute performed and taught in music schools vary from musical styles to 
performance techniques. Therefore, it is proved that techniques, ability to absorb and to learn, expression of 
different styles of Bamboo Flute have reached a high level. 

Nguyễn Huy Vương – translated by Nguyễn Ngọc Mỹ 

This article is excerpted and edited from “Arrangement of some Flute Compositions for Vietnamese Bamboo Flute” 

Master Thesis by Nguyễn Huy Vương at the Ho Chi Minh City Conservatory of Music 
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