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Thông tin về Đại Hội Âm Nhạc
Truyền Thống năm 2023
Hoạt động âm nhạc của các đoàn:
Tre Việt, Tiếng Hát Quê Hương, Lạc
Hồng và Phượng Ca
Sáo trúc Việt Nam: cấu tạo và một số
kỹ thuật diễn tấu

PREFACE

LỜI TỰA
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:

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

♬

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 4 này, Ban Biên Tập xin phổ biến hoạt động âm
nhạc của một số đoàn/nhóm, cá nhân; bài nghiên cứu về cấu
tạo và một số kỹ thuật diễn tấu sáo trúc Việt Nam của Nguyễn
Huy Vương, giảng viên tại Học viện Âm nhạc Huế; và đặc biệt
là vài thông tin về Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống 2023.
Diệu Sang xin chân thành cảm ơn sự đóng góp thông tin của
các đoàn/nhóm và cá nhân; đặc biệt sự cộng tác của chị Thi
Nguyễn, Nguyễn Ngọc Mỹ, em Kim Sơn và nghệ sĩ Kim Uyên.
Thay mặt Ban Biên Tập, Diệu Sang hy vọng quý độc giả sẽ yêu
thích Bản tin số 4 này và kính chúc quý độc giả một kỳ nghỉ hè
vui khỏe!

In this issue, the editorial board disseminate
activities of some groups, individuals; a research
paper on the structure and performing techniques
of Vietnamese bamboo flutes written by Prof.
Nguyễn Huy Vương from Huế Academy of Music;
and especially some preliminary news about the
Vietnamese Traditional Music Festival in 2023.
I would like to thank contributors to this issue,
particularly Thi Nguyễn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Kim Sơn
and artist Kim Uyên for their collaborations.
We hope you will enjoy this issue and wish you
happy summer holiday!

Lý Diệu Sang

Lý Diệu Sang

Về Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam 2023
Theo dự định, Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ 6 được tổ chức vào năm 2021 tại Đài Loan, trong khuôn
khổ chương trình văn hóa nghệ thuật Quan Độ do Đại học Nghệ thuật quốc gia Đài Bắc tổ chức. Tuy nhiên, dịch
Covid buộc Ban Cố Vấn phải dời Đại Hội đến năm 2023. Giữa tháng 7/2022, chúng tôi đã khởi động việc chuẩn
bị cho Đại Hội 2023, bắt đầu bằng việc lựa chọn địa điểm (việc tổ chức tại Đài Loan có thể không còn thích
hợp). Ban Cố Vấn sẽ thông báo địa điểm đến các đoàn/nhóm và nghệ sĩ trong thời gian sớm nhất.

About the Vietnamese Traditional Music Festival in 2023
In 2019, the advisor board of the festival planned to hold the 6th festival in 2021 in Taiwan, during the annual
art program organized by the Taipei National University of Arts. However, we decided to postpone the festival
to 2023 due to the Covid-19 pandemic. In mid-July 2022, we started the preparations for the festival in 2023,
starting with the selection of the venue (holding the festival in Taiwan may be no longer relevant). The advisory
board will announce the next festival venue to all groups and artists as soon as possible.
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TRE VIỆT

TRE VIỆT
♬ Các lớp đàn cho nhạc cụ dân tộc Tre Việt đã sinh
hoạt đã trở lại bình thường.
♬ Buổi trình diễn đầu tiên với sự góp mặt của các
thành viên vào ngày 30/4/2022 tại City Hall
Toronto
♬ Buổi thi lên lớp cho các thành viên sẽ được tổ
chức vào ngày 30/07/2022.
♬ Chương trình hòa nhạc định kỳ của Đoàn Văn
Nghệ Dân Tộc Tre Việt tại Maja Prentice Theatre
ngày 20/8/2022 đã lên kế hoạch. Các thành viên
Tre Việt cũng như các khách mời đang chuẩn bị
tập dợt cho cho tiết mục của mình.
Diệu Trinh

NGHỆ SĨ KIM UYÊN
Nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung thêm bài đàn riêng
cho Đàn tranh và những tài liệu cho nhạc cổ truyền
Việt Nam, Kim Uyên đã xuất bản và phát hành:
♬ Quyển sách thứ 5 (tiếng Việt, Anh và Pháp): Phụ
nữ Việt Nam và những sáng tác cho nhạc cụ cổ
truyền trong thế kỷ 20 (Vietnamese Women
Composer in the twentieth century)
♬ CD Dòng Đời (Life cycle)
Kim Uyên chuẩn bị xuất bản:
♬ Quyển sách thứ 6
♬ Theo bước những nhạc sư tập 1 “Những bài nhạc
cổ truyền miền Nam”.
♬ Theo bước những nhạc sư tập 2&3 sẽ chuẩn bị
tiếp sau khi tập 1 đã xuất bản
Kim Uyên

♬ Classes of traditional musical instruments for
the Tre Viet group have resumed their normal
activities.
♬ The first performance of all group members
took place on April 30th, 2022, at the City Hall
of Toronto.
♬ The class exam for members will be held on
July 30th, 2022.
♬ The regular concert program of the Tre Viet
Ethnic Culture Group at Maja Prentice Theater
has been planned on August 20, 2022. Tre Viet
members as well as guests are preparing to
rehearse for their performance.
Diệu Trinh

NGHỆ SĨ KIM UYÊN
Artist Kim Uyen has published and released the
songs written for dan tranh and the 5th book of
Vietnamese traditional music:
♬ Book 5 (Vietnamese, English and French): Phụ
nữ Việt Nam và những sáng tác cho nhạc cụ cổ
truyền trong thế kỷ 20 (Vietnamese Women
Composer in the twentieth century)
♬ Dòng Đời (Life cycle) CD
She is preparing to publish in the near future:
♬ Book 6 of Vietnamese traditional music
♬ Follow the footsteps of the musicians, volume
1, "Southern Traditional Songs".
♬ Follow the footsteps of the musicians, volumes
2&3
Kim Uyên
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TIẾNG HÁT QUÊ HƯƠNG

TIẾNG HÁT QUÊ HƯƠNG
Để phổ biến âm nhạc dân tộc, ngoài việc thường xuyên tổ chức
những buổi biểu diễn tại Cung Văn hoá Lao động (VHLĐ) TPHCM,
Tiếng Hát Quê Hương (THQH) còn tới các Trường Mẫu giáo, Tiểu
học, Trung học và Đại học ....để giới thiệu nhạc cụ dân tộc. Ngoài
ra, còn mở rộng thêm việc giới thiệu âm nhạc tới các Trường bằng
cách tổ chức buổi giao lưu ngay tại sân khấu Cung VHLĐ TP (như
300 học sinh khối lớp 6 trường Đồng Khởi)
CLB THQH ngoài việc phổ biến âm nhạc dân tộc còn rất chú trọng
tới việc đào tạo những nghệ sĩ cùng chung chí hướng. Hiện nay
CLB Quan họ Tình Quê Hương do Cô Nguyễn Thị Thanh làm chủ
nhiệm đã luôn đồng hành với các buổi diễn của CLB THQH cũng
như với các chương trình của Đài Truyền hình. Ngày 24-4-2022
vừa qua, CLB Tình Quê Hương đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20.
Ngày 4-4-2022 học sinh trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã biểu
diễn hoà đàn trong Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương của nhà trường. Trong
3 lần Liên hoan “Em Yêu Đàn Tranh” do Cung VHLĐ và CLB THQH
tổ chức thì cả 3 lần trường Nguyễn Thái Sơn đều được bằng khen
“Đơn vị có số lượng thí sinh tham gia đông nhất”. Phụ trách lớp
Đàn Tranh là Cô Nguyễn Hoàng Khánh Vân, nguyên học viên CLB
THQH.
Lớp Đàn Tranh trường tiểu học Phan Đình Phùng Q.3 là một trong
những trường tiên phong trong việc mở lớp Đàn Tranh cho học
sinh. Có năm trường còn phối hợp thi vẽ với chủ đề Em Yêu Đàn
Tranh. Các em học đàn Tranh cũng đã từng được biểu diễn trên
sân khấu và trên truyền hình. Hiện nay lớp đàn Tranh do 3 giáo
viên: Cô Hoàng Khánh Vân (phó chủ nhiệm CLB THQH), Cô Nguyễn
Phong Lâm và Thầy Lương Đức Dũng phụ trách. Tất cả đều là
thành viên THQH.
♬
♬
♬
♬
♬

Ngày 14-4-2022: THQH giới thiệu tại trường Tiểu học Bàu Sen
Q.5
Ngày 17-4-2022: chương trình giao lưu Hoa Quê Hương 98
Ngày 24-4-2022: CLB Tình Quê Hương kỷ niệm 20 năm thành
lập
Ngày 4-4-2022: lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Trường Tiểu học
Nguyễn Thái Sơn
Ngày 1-4-2022: các lớp đàn Tranh trường Tiểu học Phan Đình
Phùng
Thúy Hoan
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To popularize the traditional music, besides regularly
organizing performances at the Labor Culture Palace (Cung
VHLĐ) in Ho Chi Minh City, Tiếng Hát Quê Hương (THQH) also
visits kindergartens, primary schools, high schools, and
universities to introduce the traditional musical instruments.
In addition, we also expand the introduction of music to
educational institutions by holding the workshops at Cung
VHLĐ (like 300 6th grade students at Dong Khoi School).
In addition to popularizing the traditional music, THQH also
pays great attention to the training of like-minded artists.
Currently, Quan Ho Tinh Que Huong Club, chaired by Prof.
Nguyen Thi Thanh, has always collaborated with THQH to
perform for the programs of the Television Station. On April
24th, 2022, Tinh Que Huong Club celebrated its 20th birthday.
On April 4th, 2022, students at Nguyen Thai Son Primary
School performed for the King Hung Vuong Commemoration
Ceremony. The “I Love đàn tranh” program was organized
three times by the collaboration of Cung VHLĐ and THQH, for
all these times, Nguyen Thai Son School received the reward
of "The unit with the largest number of participants". A former
student of the THQH Club, Prof. Nguyen Hoang Khanh Van is a
teacher of the đàn tranh class.
Phan Dinh Phung primary school, District 3 is one of the
pioneer schools in opening đàn tranh classes for students.
There are five schools that used the theme I Love đàn tranh
for the painting competition. The đàn tranh students have
also performed on stage and for a broadcast on television.
Currently, 3 teachers instruct đàn tranh classes: Prof. Hoang
Khanh Van (Vice President of the THQH), Prof. Nguyen Phong
Lam, and Prof. Luong Duc Dung. They all are members of
THQH.
♬ April 14th, 2022: THQH introduced at Bau Sen Primary
School, District 5
♬ April 17th, 2022: program Hoa Que Huong 98
♬ April 24th, 2022: Tinh Que Huong Club celebrates 20 Year
anniversary.
♬ April 4th, 2022: King Hung Vuong Commemoration
Ceremony at Nguyen Thai Son Primary School
♬ April 1st, 2022: đàn tranh classes at Phan Dinh Phung
Primary School
Thuý Hoan
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PHƯỢNG CA RENNES, PHÁP
Năm nay nhóm có cơ hội trình diễn nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm văn hóa Phật giáo
Rennes. Cái không khí trang nghiêm sau khi quý Thầy làm Lễ, ăn cơm như một đại gia đình và sự chăm chú
thưởng thức tiếng đàn của các khán giả Pháp - Việt, làm tôi rất nhớ cái không khí của ngày mở lớp ngày
31/05/2019 cũng tại đây, với sự hướng dẫn của Cô Phương Oanh và Cô Ngọc Dung đến từ Phượng Ca Paris
và sự bảo trợ của Hội Mầm Trẻ, tất cả như mới hôm qua vậy. Mà không phải vậy, Phượng Ca Rennes sắp 3
tuổi rồi, các em đã bước những bước chân đầu tiên rất là khập khiễng, từng bước từng bước nhỏ và lớn
dần.
Năm đầu tiên với 7 hội viên: 4 vị trưởng lão và 3 cô bé con (mình gọi đùa cho vui). Thật ra thì nhóm có đủ
mọi lứa tuổi như một gia đình 3 thế hệ vậy: tuổi các bác hưu sĩ như ông bà, tuổi của các bậc cha mẹ, tuổi các
con. Mỗi độ tuổi có cái khó riêng, trẻ em thì bận việc học hồn nhiên như con cóc để vào dĩa, Cha mẹ thì bận
rôn việc làm chăm gia đình, các bác hưu sĩ vừa muốn học đàn vừa muốn du ngoạn đó đây lại e bị ràng buộc
bởi sự tập luyện, nên cả 3 thế hệ đều như đám mây phiêu bạc, học trước quên sau, phải nhờ sức gió của Cô
giáo. Mà Cô giáo Ngọc Dung thì ở tận Paris, thầy ở xa, học trò chỉ học qua mạng là chính yếu, mỗi tháng
được gặp Cô 1 lần. Thật là không dễ chút nào cho Cô giáo và cho nhóm, nhưng lòng yêu mến cây đàn tranh
là động lực chính giúp vượt mọi rào cản. Những chuyến tàu lửa mà không, những chuyến tàu điện Paris –
Bretagne đưa đón Cô giáo Ngọc Dung đến với nhóm một cách âm thầm lặng lẽ, ấy vậy mà đã 3 năm, cho
đến bây giờ mỗi lần trình diễn, quý vị thính giả rất là ưu ái và không ít ngạc nhiên trước sự trưởng thành của
nhóm bên cạnh cũng còn nhiều non yếu và một chặng đường dài đi tiếp.
Các học viên người lớn thì đến với nhóm bằng sự yêu thích khám phá bộ môn nhạc Cổ, còn 3 cô gái nhỏ thì
chỉ tò mò dọc thử cây đàn, nhưng rồi Ba mẹ kéo vào nên việc học đàn thì thích mà học đàn thì có vẻ hơi gò
ép, lúc đầu cứ như trẻ con bị bắt ép ăn rau vậy, các em không thích, bướng bỉnh, có khi khóc lên khóc xuống,
làm Mẹ phải bối rối, và tự hỏi: Hướng các em về với cội nguồn Việt Nam khi mà các em không sinh ra trên
mảnh đất ấy là tốt hay thêm 1 gánh nặng cho các em? Thật ra, chính nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng cũng
từng bày tỏ: lúc nhỏ là Mẹ hướng Phượng vào việc học đàn, nên đến Hải Minh thì cũng vậy, ít có đứa nhỏ
nào tự nguyện, quan trọng là Cha Mẹ biết tạo không khí lôi cuốn cho con.
Cho đến hôm nay, nhìn các em xúm xích giúp nhau chuẩn bị mang đàn vào, thay quần áo, đổi áo, đổi giày
cho vừa vặn chỉnh tề trước khi ra sân khấu, thật vừa vui mà vừa xúc động, thấy các em lớn dần bên cô giáo
Ngọc Dung và cô Bảo mẫu mấy năm rồi, mới thấy là cả một quá trình. Ba năm trôi qua không nhanh mà
cũng không chậm, nhanh là khi các em vui, học một giai điệu ưa thích, chậm là khi các em gặp phải những
giai điệu Cổ mà ông bà xưa đã viết bằng kinh nghiệm sống, thì tuổi hồn nhiên của các em chưa thể cảm
được, nên đôi lúc cứ khóc lên khóc xuống theo từng nốt nhạc, nhạc Cổ mà, chậm một tí, tỉ tê một chút thêm
hay, chắc các em cảm xúc quá mới vậy.
Mỗi học viên trong nhóm mang một sắc màu khác nhau, ngoài đàn tranh các học viên còn những tài lẻ: đàn
nhị, đàn nguyệt, violon, sáo, harpe, mà góp lại tự nhiên tạo nên sự lung linh, duyên dáng như một con chim
Phượng với đủ màu sắc, thật là đáng yêu. Các em thì hồn nhiên, rộn rã, các bác hưu sĩ và cha mẹ thì cứ
thong dong. Mong rằng các cánh Phượng của mình sẽ chắp cánh cho nhạc dân tộc Việt Nam tiếp tục bay xa,
hay ít nhất cũng còn tình tang trong các gia đình Việt như một thú vui tao nhã của Ông Bà tiền nhân lúc nhàn
rỗi giữa dòng đời vội vã. Hy vọng Phượng Ca Rennes sẽ tiến lên một bước mới vững hơn và mạnh hơn trong
tương lai.
Kim Thương
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PHƯỢNG CA RENNES, FRANCE
Three years is a short amount of time in terms of numbers, looking at patience and hard work is not a small amount of
time. On May 31, 2019, under the guidance of Prof. Phuong Oanh and Prof. Ngoc Dung from Phuong Ca Paris, with the
support of the Mam Tre (Kindergarten Association), Phuong Ca Rennes was officially established – Phuong Ca Rennes is
now 3 years old.
The first year, we were seven: four adults and three teenagers. We were like a family with three generations sharing the
same hobby of learning traditional music with đàn tranh. The adults come learning to explore the traditional music; the
youth come learning out of curiosity or because of the enforcement from the parents. No matter for what reasons we are
here learning, practicing music, we finally achieve the love and support from our community; even though our
achievements are still small, and our journey is long ahead.
For the youth, it is not easy to play the traditional songs with the refined techniques to create the sounds of our native
music. They even cried when playing these songs. Parents sometimes questioned themselves if forcing their children to
learn traditional music was the right thing to help them remember about their roots.
We would not be where we are today without the unwavering dedication of Prof. Ngoc Dung. The trains of Paris Bretagne have been the silent witnesses of her steadfast work for these years.
This year the group had the opportunity to perform for the 10th Anniversary of the Establishment of the Buddhist Cultural
Center of Rennes, all the memories of the past 3 years flash back to us.
Each member in the group is a unique talented. Beside đàn tranh, they can also play đàn nhị, lute, violin, flute, and harp.
They all together create a shimmering, graceful harmony, just like the color of the Phoenix.
Just like the beautiful wings of a phoenix, we can continue carrying the Vietnamese folk music to fly high and far; or as our
ancestors the Vietnamese folk songs can be played in harmony in our home during the pleasant time.
Kim Thương

PHƯỢNG CA MONTREAL

PHƯỢNG CA MONTREAL

Nhóm Phượng Ca Montréal Canada sẽ tham gia chương
trình hòa nhạc của Nhóm Tre Việt tổ chức ngày
20/08/2022 tại Toronto. Nhóm đang chuẩn bị ráo riết vài
bài để đóng góp cho chương trình, đây là buổi diễn đầu
tiên của nhóm sau mùa Covid.

On August 20th, 2022, the Montreal Canadian Phuong Ca
group will participate in the Tre Viet Group’s performance
in Toronto. The group is practicing a few songs to prepare
for the show. This will be the first performance for Phuong
Ca Montreal after the Covid pandemic.

Xin mời quý vị xem bài Ngũ Điểm Mai - Tọa Ngọc Lầu, soạn
tranh của Nghệ Sĩ Kim Uyên, hòa tấu của Nhóm nhân dịp
Tết Nhâm Dần 2022.

We invite you to watch the group practice of the song Ngu
Diem Mai - Toa Ngoc Lau, arranged by artist Kim Uyen, on
the New Year of Tiger, 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=k56LMxi0Xh0&ab_ch
annel=HanhDung-PhuongCaMontreal

https://www.youtube.com/watch?v=k56LMxi0Xh0&ab_ch
annel=HanhDung-PhuongCaMontreal

Hạnh Dung

Hạnh Dung

PHƯỢNG CA RENNES
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PHƯỢNG CA MONTREAL
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LẠC HỒNG

LẠC HỒNG

Đoàn văn nghệ Lạc Hồng chào mừng năm mới với chương
trình biểu diễn đón xuân tại Lễ Hội Tết Sinh Viên được tổ
chức hằng năm ở Làng Việt Nam. Nhằm chuẩn bị cho buổi
diễn thêm mới mẻ, trang phục cho các em thanh thiếu
niên đã được may với hình dáng của chiếc áo tấc thay vì
áo dài truyền thống. Sau chương trình tết tại Làng Việt
Nam, đoàn Lạc Hồng một lần nữa được mời tham gia biễu
diễn tại Disneyland nhằm tô thêm bầu không khí ngày Tết
tại xứ người. Đây là một niềm vui của đoàn khi được mang
âm nhạc truyền thống của cha ông đến với khán giả nước
ngoài và cũng như làm đại diện cho nghệ thuật Việt Nam
tại hải ngoại.

Lạc Hồng Performing Arts Group began the year with a
performance at the Union of Vietnamese Student
Association (UVSA) Tết Festival. Lạc Hồng debuted their
new performance attire, which features the northern style
áo tấc. To continue the Tết season, Lạc Hồng Performing
Arts Group was invited once again to bring the spirit of the
Lunar New Year at Disneyland California Adventure. It is
always a joy to bring Vietnamese traditional music to a
broad audience and represent Vietnamese art.

Các em thanh thiếu niên của đoàn vẫn tiếp tục tổ chức các
buổi hội thảo tại các trường đại học như University of
California, Irvine (UCI) và University of California, Los
Angeles (UCLA). Việc tổ chức và thảo luận trong các buổi
hội thảo không những mang đến kinh nghiệm và kiến thức
cho các học sinh, mà còn cho chính các thanh thiếu niên
của đoàn. Tại UCI, các em thanh thiếu niên tìm thấy các
bạn trẻ nước ngoài cũng đang học và biểu diễn âm nhạc
truyền thống của xứ họ, và tại UCLA, các em nhìn thấy một
số thành phần sinh viên yêu thích và mong muốn biết
thêm về âm nhạc truyền thống Việt Nam.
Tiếp nối chương trình trong dịp xuân, nhóm thanh thiếu
niên đoàn Lạc Hồng tham gia biểu diễn tại Hội Xuân của
Hội Đồng Hương Bắc Ninh Nam California với hai tác phẩm
quan họ và chầu văn. Kết thúc một mùa bận rộn của năm,
nhóm thanh thiếu niên của đoàn Lạc Hồng đã biểu diễn
cho đêm văn nghệ truyền thống do các em sinh viên từ
Vietnamese Student Association (VSA) do California State
University, Fullerton tổ chức. Buổi diễn gặt hái được nhiều
thành công với tròn đầy niềm vinh dự khi âm nhạc Việt
Nam được biểu diễn và trình bày bởi thế hệ trẻ người Việt.
Việc biểu diễn cho những sự kiện như thế nàynhắc nhở
đến các em thanh thiếu niên xây dựng những nhịp cầu
trong cộng đồng cũng như giữa các thế hệ để tôn vinh
truyền thống đồng thời sáng tạo riêng của chính các em.
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The youth ensemble has also continued providing
workshops at universities, such as University of California,
Irvine (UCI) and University of California, Los Angeles
(UCLA). Workshops such as these provide a learning
experience not only for the students, but for us as well.
During a joint workshop at UCI, we discovered traditional
music from other cultures, and at UCLA, we continued to
find an interest among young people to learn more about
traditional Vietnamese arts.
Lạc Hồng Performing Arts Group continued the spring
season with a performance at the Bắc Ninh Spring Festival
organized by Hội Đồng Hương Bắc Ninh Nam Cali. The
youth ensemble performed two pieces to celebrate music
from the northern region of Vietnam. Then to conclude
the season, Lạc Hồng Performing Arts Group played for
California State University, Fullerton’s Vietnamese Student
Association Vietnamese Culture Night. The show was a
success and an honor to be a part of. Performing for
events such as these reminds us to build bridges within
the community as well as across generations to honor
tradition while simultaneously making it our own.
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Sáo Trúc Việt Nam: “Cấu Tạo Và Một Số Kỹ Thuật Diễn Tấu”
Sáo Trúc là nhạc cụ được làm từ nhiều chất liệu khác nhau tùy theo từng
vùng miền có thể dùng chất liệu bằng trúc, nứa, gỗ... nhưng sử dụng chất
liệu nhiều nhất là trúc và nứa.
Trên thân sáo có một lỗ thổi và sáu lỗ bấm, ở phía gần cuối có một hoặc
hai lỗ ngang hàng theo ống sáo (gọi là lỗ định âm hoặc lỗ thoát hơi). Các lỗ
thổi, lỗ bấm, lỗ định âm thường có hình bầu dục và nằm thẳng hàng với
nhau. Sáo trúc thường được sử dụng phổ biến là sáo giọng Đô.
+ Chiều dài toàn ống sáo: khoảng từ 39cm đến 45cm
+ Đường kính trong lòng ống sáo: khoảng từ 1,2cm đến 1,4cm
+ Độ dày của ống sáo: khoảng 0,2cm
+ Lỗ thổi hình bầu dục: chiều dài khoảng từ 0,9cm đến 1cm; chiều ngang
0,8 cm
+ Lỗ bấm: được đánh số thứ tự từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 (tính từ lỗ định âm),
khoảng cách và chiều dài các lỗ không đều nhau. Có thể khoét rộng ra
thêm tùy thuộc vào cao độ từng lỗ bấm.
+ Lỗ định âm: sáo trúc thường có từ 1 đến 2 lỗ định âm.
Do sáo trúc được làm theo lối thủ công, nguyên liệu được lấy từ cây trong
thiên nhiên, cách “xử lý” ống trúc nguyên liệu chưa mang tính công nghiệp
nên ống trúc nguyên liệu không bền, không ổn định cho chế tác… Từ đó,
các cách tính trên chỉ mang tính tương đối để có cây sáo chuẩn còn phụ
thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, như: độ dày mỏng của ống trúc nguyên
liệu, các khoảng cách giữa các “mắt ống trúc”, cao độ của âm phát ra. Sự
cải tiến sáo trúc 6 lỗ bấm thành sáo trúc 10 lỗ bấm cũng đã làm thay đổi
cấu tạo cây sáo trúc truyền thống.
Khi trình diễn sáo trúc người biểu diễn có thể đứng hoặc ngồi thổi sáo tùy
theo địa điểm, vị trí của diễn viên trong dàn nhạc – trên sân khấu… Người
thổi sáo có thể đứng hoặc ngồi, 2 tay cầm sáo với tư thế tự nhiên, dễ chịu
nhất và cách đưa vào miệng thổi sáo cho hơi lùa vào ống gọn gàng, tạo âm
thanh tròn trịa, đầy đặn, trong trẻo…
Những kỹ thuật diễn tấu cơ bản của sáo trúc:
+ Đánh lưỡi đơn: tức là dùng đầu lưỡi đánh nhẹ vào khe hở giữa hai môi,
tạo ra sự dứt đoạn của luồng hơi, đây là kỹ thuật quan trọng khi bước đầu
học sáo. Trong kỹ thuật đánh lưỡi đơn khi mới tập có thể đọc ra các chữ
như “Tu”, ”Ta”, ”Tê”.
+ Luyến: Khi thổi ta giữ luồng hơi kéo dài kết hợp mở các ngón tay, tạo giai
điệu liền tiếng mượt mà. Thường trước nốt luyến bao giờ cũng có một nốt
đứng trước để đánh lưỡi (T) giống như ta đọc thầm chữ (H) như: (mí rê đồ
rê mí = Tí Hê Hồ Hê Tí). Luyến có nhiều hình thức luyến khác nhau như:
luyến 2 nốt, luyến nhiều nốt.
+ Láy: Tức là bấm mở ngón liên tục trên lỗ sáo thật nhanh tạo ra âm sắc vui
tươi
+ Vuốt: Tức là đẩy chậm ngón tay từ nốt này qua nốt khác từ thấp lên cao
hoặc từ nốt cao xuống nốt thấp với luồng hơi liên tiếp.
+ Rung hơi: Là tạo luồng hơi mạnh, nhẹ khác nhau đi vào lỗ thổi giống như
hình làn sóng. Có nhiều cách rung khác nhau tùy theo tính chất của bài
muốn vui thì rung nhanh và buồn rung hơi chậm lại.
+ Vỗ ngón: là thổi nốt chính trước rồi ta đập nhẹ ngón tay lên thân sáo hay
lỗ bấm với tốc độ nhanh và gọn tiếng, âm sắc phát ra nghe lạ và vui tai.
+ Lướt ngón: Thổi và mở ngón tay nhanh tạo sự liền bậc từ âm này qua âm
khác không có sự ngắt tiếng ,tốc độ mở ,đóng các ngón tay phải nhanh
+ Đánh lưỡi kép: Tốc độ nhanh có hai dạng đánh lưỡi kép:
- Đánh lưỡi theo kiểu 3 nốt như: đọc trong miệng phát ra là “tắc ka tắc”
- Đánh lưỡi theo kiểu 4 nốt như: đọc trong miệng phát ra là “tắc ka tắc ka”
+ Reo lưỡi: Giống kỹ thuật tremolo ở một số nhạc cụ khác là ta dùng lưỡi
tạo dao động liên tục của lưỡi trong cùng một hơi có thể một nốt nhạc
hoặc nhiều nốt để phát ra âm “R” kỹ thuật này đòi hỏi người thực hiện
phải khỏe và có lượng hơi mạnh đầy.
+ Chuyền hơi: là động tác tạo luồng hơi dài bao nhiêu tùy thích.đây là kỹ
thuật rất khó đòi hỏi người luyện tập thường xuyên và lâu dài. chuyền hơi
là sự kết hợp giữa thổi hơi vào sáo và lấy hơi bằng mũi một cách nhuần
nhuyễn.
Tóm lại Sáo trúc với cấu tạo đơn giản nhiều kỹ thuật diễn tấu, âm sắc độc
đáo, chế tác đơn giản với những chất liệu khá phổ biến ở Việt Nam, là nhạc
khí dễ học, dễ nắm bắt về kỹ thuật nên Sáo trúc được phổ biến mọi lúc,
mọi nơi, được sự yêu thích ở Việt Nam.
Nguyễn Huy Vương, giảng viên Sáo Trúc, Học viện Âm nhạc Huế
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Vietnamese bamboo flutes: structure and performing
techniques
The bamboo flute is a musical instrument made from many varied
materials, depending on the region, it can be made from bamboo, cork,
wood, but the most used material is bamboo and cork.
On the stem, there is a blowing hole and six finger holes, near the end,
there are one or two holes that are parallel to the flute (called the
sounding hole). The holes are in oval shape and aligned with each
other. The commonly used bamboo flute is the C flute.
+ Length: 30cm – 45 cm
+ Diameter: 1.2cm – 1.4cm
+ Thickness: 0.2cm
+ Blowing Hole of oval shape, length of 0.9cm to 1cm; width of 0.8cm
+ Finger Holes: numbered from 1, 2, 3, 4, 5, 6 (counting from the
sounding hole), the distance and length of the finger holes are not
equal. The holes can be widened depending on the height of each
finger hole.
+ Sounding Hole: there are one or two sounding holes.
Since Bamboo Flute is handmade from a single piece of bamboo, the
process of handling raw bamboo tubes is not done industrially, the
material is not durable and unstable. Therefore, the above
measurements are only approximate. To have a standard bamboo flute,
it depends on varied factors, such as thick/ thin wall, distance between
holes, pitch of the sound. The improvement of six-finger-hole flute to
ten-finger-hole flute has changed the structure of the traditional
bamboo flute.
When playing, flutists can stand or sit depending on the location,
position of musicians in the orchestra on the stage. Flutists hold the
flute transversally to the right side and the mouth is placed at the
blowing hole controlling airflow for full, smooth, and clear sound.
Basic performing techniques of bamboo flute:
+ Single-tongue technique: lightly hit the gap between the lips with the
tip of the tongue, creating the break in the flow of air. This is an
important technique for beginners. Flutists can practice by reading out
“Tu”, ”Ta”, ”Tê”.
+ Luyến: when blowing, we keep the long-lasting airflow combined with
opening fingers, creating smooth melodies. There is always a note in
front of the attachment note to hit the tongue (T) like we read the
letter (H) silently such as: (mí rê đồ rê mí = Tí Hê Hồ Hê Tí). Luyến has
different forms: two-note attachment, or multi-note attachment.
+ Láy: pressing and opening fingers continuously on the flute hole to
create a joyful sound.
+ Vuốt: slowly pushing the finger from one note to another, from low
note to high note, or from high note to low note with continuous
airflow.
+ Rung: creating different strong and light airflow into the blowing hole
like a wave. There are different ways of vibrating depending on the
nature of the song. Quick vibration is for fun songs; slow vibration is for
sad songs.
+ Vỗ: lightly tapping the finger on the body of the flute or the finger
hole after the main note is played with a fast speed and smooth sound.
This technique creates a strange and funny timbre.
+ Lướt ngón: blowing and opening fingers quickly to create a seamless
transition from one sound to another without interruption. Opening
and closing the fingers must be fast.
+ Double-tongue technique: Fast speed has two types:
- Three-note style: reading out like “tắc ka tắc”.
- Four-note style: reading out like “tắc ka tắc ka”.
+ Reo lưỡi (Tremolo): moving the tongue back and forth in the same
breath for one note or many notes to make the “R” sound. This
technique requires strong and full breath.
+ Chuyền hơi: creating the airflow if we like. This is an exceedingly
difficult technique which requires regular and long-time practice. This
technique is the combination of blowing air into the flute and breathing
in through the nose.
In summary, with a simple structure, many performing techniques, and
a unique timbre, made from popular material in Viet Nam, the bamboo
flute is an easy-to-learn instrument. Therefore, the bamboo flute is
popular and loved by Vietnamese people.
Nguyễn Huy Vương, bamboo flute professor at Hue Academy of Music
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