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Số đầu tiên của Bản Tin Âm Nhạc Dân Tộc được 

xuất bản vào tháng 12/2020 và nhận được 

nhiều phản hồi tích cực từ phía độc giả. 

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 (giữa năm và cuối năm) 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 2 này, Ban Biên Tập xin phổ biến 

hoạt động âm nhạc của một số đoàn/nhóm, cá 

nhân; chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại tôn 

vinh Tiến Sĩ, Nghệ Sĩ Ưu Tú Hải Phượng; bài 

nghiên cứu về sáo trúc của Nguyễn Huy Vương, 

giảng viên tại Học viện Âm nhạc Huế; bài viết về 

Lịch sử Âm nhạc Việt Nam biên soạn bởi Giáo sư 

Trần Quang Hải; và đặc biệt là một luận văn về 

âm nhạc Việt Nam của Veronica Linh Ngoc 

Nguyen tại Đại Học Long Island. 

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 hết mình của chị 

Thi Nguyễn và Nguyễn Ngọc Mỹ! 

Thay mặt Ban Biên Tập, Diệu Sang hy vọng quý 

độc giả sẽ yêu thích Bản tin số 2 này và kính chúc 

quý độc giả nhiều sức khỏe! 

Lý Diệu Sang 

06/2021 

The first issue of the Newsletter appeared in December 

2020 and received several positive feedbacks.  

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 (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 

In this issue, the editorial board disseminate activities 

of some groups, individuals; the TV show “The Legends” 

honoring artist Hải Phượng; a research paper on 

bamboo flutes written by Prof. Nguyễn Huy Vương from 

Huế  Academy of Music; an article about the history of 

Vietnamese music by Professor Trần Quang Hải; and 

especially a thesis on Vietnamese music defended by 

Veronica Linh Ngoc Nguyen at Long Island University. 

I would like to thank contributors to this issue, 

particularly Thi Nguyễn and Nguyễn Ngọc Mỹ for their 

perfect and seemless collaboration! 

We hope you will enjoy this issue and wish you good 

health! 

Lý Diệu Sang 
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Chương trình lễ hội Đa Văn Hóa 14/3/2021 

Năm cũ đã qua, năm mới lại đến, từ tháng 1/2021 cho 

đến nay, sinh hoạt học tập của các thành viên vẫn tiếp 

tục đều đặn bằng các ứng dụng trò chuyện video. 

Ngày 14/2/2021 Tre Việt tham gia chương trình Hội 

Chợ Tết mừng Xuân Tân Sửu qua  mạng với 2 tiết mục:  

♬ Tứ tấu Nhịp thời gian. Trích từ  tuyển tập Giòng Đời 

gồm những sáng tác của nghệ sĩ Kim Uyên viết cho  

Đàn Tranh độc tấu, tam tấu hoặc tứ tấu. Biểu diễn  

bởi Ngọc Dung - Phượng Ca Paris, Hạnh Dung - 

Phượng Ca Montreal, Ngọc Mỹ - Louisiana  và Kim 

Uyên - Tre Việt Toronto. Bản nhạc mang ý nghĩa 

thời gian không bao giờ ngừng lại, đời người mãi 

tiếp nối nhau, Sanh Lão Bệnh Tử  như những con 

sóng trào, nhồi mãi lên nhau ngoài biển cả. 

♬ Hòa tấu Hành Vân. Dân ca miền Nam mang ý nghĩa 

lời hát chúc tụng nhau giàu sang, do các thành viên 

Tre Việt trình bày. 

Ngày 14/3/2021, Tre Việt tham gia chương trình lễ hội 

Đa Văn Hóa. 

Chương trình hòa nhạc định kỳ của Đoàn Văn Nghệ 

Dân Tộc Tre Việt cho năm  2021 tại Maja Prantice 

Theatre dự trù sẽ dời lại ngày 28/8/2021.  

Diệu Trinh 

06/2021 

The old year has passed, the new year has come, 

since January 2021, our activities have continued 

regularly via video chat apps. 

On February 14, 2021, we participated in the online 

program of Tết to celebrate the New Year of Ox 

with 2 songs: 

♬ Quartet: “Rhythm of Time”. Excerpted from the 

Giòng Đời (The Flow of Life) Collection, 

composed by Kim Uyên for đàn tranh for solo, 

trio or quartet. The song was performed by 

Ngọc Dung - Phượng Ca Paris, Hạnh Dung - 

Phượng Ca Montreal, Ngọc Mỹ - Louisiana and 

Kim Uyên - Tre Việt Toronto. The song has the 

meaning that time has never been stopping, a 

human life must go through the Cycle of Life 

from Birth to Aging to Sickness to Death, just 

like rushing waves, keep moving on in the sea. 

♬ Group performance: Hành Vân. A Southern folk 

song as a wish of prosperity to all, performed 

by members of Tre Việt. 

On March 14, 2021, Tre Việt participated in the 

multi-cultural festival. 

The regular concert program of Tre Việt in 2021 at 

the Maja Prantice Theater will be rescheduled on 

August 28, 2021. 

Diệu Trinh – translated by Thi Nguyễn 

 
Tứ tấu Nhịp Thời Gian  

Hòa tấu Hành Vân 
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Trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 vẫn chưa được 

khống chế toàn diện, mọi hoạt động văn hóa - văn 

nghệ đều bị tạm ngưng. Những tưởng nạn dịch sẽ 

chấm dứt trong vài tháng, thế mà đã hơn 1 năm trôi 

qua, tình hình ở Pháp vẫn chưa được ổn định. Mong 

lắm, đến tháng sáu mọi việc sẽ trở lại bình thường. 

Theo dự án, Tiếng Tơ Đồng cộng tác với thành phố 

Ermont - phía Bắc Paris để quảng bá, giới thiệu nhạc 

cụ Việt Nam và múa dân gian cho mọi lứa tuổi trong 

mùa hè năm nay. 

Thời gian qua, dù không trình diễn, các thành viên 

Tiếng Tơ Đồng vẫn thường xuyên tập luyện. Ngoài 

giờ học trực tuyến, từng cá nhân tự tập tại nhà 

những bài hòa tấu để “trình làng” khi có thể.  

Mục tiêu được đặt ra là: 1 tháng - 1 bài. Tiếng Tơ 

Đồng phải cho ra 1 video hòa tấu (nhạc cổ hoặc 

nhạc mới) với sự tham gia của các thành viên. Bất 

cứ ai đã thuộc bài có thể tự thu video và gửi cho cô 

giáo Hồ Thụy Trang. Cô sẽ dựng thành clip. Clip 

được đăng qua youtube. Từ đó, động lực tập đàn 

của các thành viên đã tăng lên rất nhiều. Mọi người 

hăng say tập luyện hơn và muốn có bài mới nhiều 

hơn! 

Ngoài ra, hằng tháng cô Thụy Trang cũng phổ biến 

rộng rãi 1 video hướng dẫn kỹ thuật của đàn tranh 

cũng như những bản nhạc cổ điển quen thuộc được 

cô thể hiện trên đàn tranh. 

Hồ Thụy Trang 

 

As of the Covid-19 pandemic has not been fully 

controlled, all cultural and artistic activities 

have been suspended. We had thought that the 

pandemic would have been ended in a few 

months, but more than a year has passed, the 

situation in France is still not stable. Hopefully, 

by June everything will be back to normal. 

Based on the plan, we will collaborate with 

Ermont, in the north of Paris to promote and 

introduce Vietnamese musical instruments and 

folk dances for all ages this summer. 

Lately, even though we did not perform, the 

members of Tiếng Tơ Đồng still have been 

practicing regularly. Besides the online lessons, 

each individual practices at home to be ready 

whenever there will a show.  

The goal has been set: one song or musical 

piece per month. We try to produce an 

ensemble show video (either a traditional or a 

modern music song) with the participation of all 

members. Everyone can practice a song, record 

record the video and send it to Prof. Hồ Thụy 

Trang, who will complete the group video and 

post it on YouTube. With this goal, the 

motivation of all members has been ignited. 

Everyone is more enthusiastic about practicing 

more new songs. 

In addition, Prof. Hồ Thụy Trang also publishes 

monthly a tutorial video about the techniques 

on đàn tranh, as well as her performance of the 

well-known classical pieces. 

Hồ Thụy Trang – translated by Thi Nguyễn 
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2021 marks the return of in-class activities after a long-
lasting period of online teaching: 

♬ Paris: Prof. Ngoc Dung and Van Anh started teaching 
in class from June. 

♬ Rennes: in May and June, Prof. Ngoc Dung came to 
teach the music class in this city, led by Mrs. Dao Kim 
Thuong. 

♬ The classes at the Darius Milhaud Conservatory 
(Antony) and the Louis Kervan Conservatory (Sevran) 
are back to normal since May. 

♬ Phượng Ca at Lognes remains online because the 
town hall has not yet allowed face-to-face assosiative 
activities. 

♬ Phượng Ca in Oslo, led by Mrs. Huỳnh Phi Thuyền, 
study online with Prof. Phương Oanh. Phượng Ca in 
Oslo is about to celebrate its 20th anniversary. 

A) General remarks from professors about new 
students: Their playing rhythm is more stable. They are 
familiar with reading new music sheets. They donot have 
to search for the string when playing, but sometimes play 
the wrong string when the rhythm is too fast. The left 
hand vibrates better, less stressful, but sometimes 
unstable. Some students cannot recognize the pitch of 
the music notes, so they cannot tune the instrument 
without tuners. They start to learn pressing (nhấn thế 
cung), tap (mổ) and vibration (rung) techniques. 
B) Advice for experienced students: Difficult songs 
require hard work on left-hand techniques. Express the 
feelings when playing, and learn how to recognize the 
music modes, for example Ai, Oán of the South mode in 
the Southern region; Ai, Bình, Xuân of the South mode in 
the Central region, etc. 
C) Practice with beats: 
The experienced students are encouraged to listen to the 
songs they have learned over the internet to familiarize 
themselves with the accompaniment of other 
instruments, and then practice with the beats. 
Concerning social activities, Prof. Phuong Oanh 
participated in the some important ceremonies at 
churches, the Lunar New Year and fundraising activities 
to help the people of Vietnam during the epidemic. 

Phương Oanh & Thúy An – translated by Lý Diệu Sang 
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Năm 2021 đánh dấu sự trở lại của việc dạy học trực tiếp sau 
một thời gian dài hoạt động qua mạng: 

♬ Chi nhánh Paris: cô Ngọc Dung và Vân Anh bắt đầu dạy 
học trực tiếp tại lớp từ tháng 6 

♬ Chi nhánh Rennes: vào tháng 5 và 6, cô Ngọc Dung đã 
đến dạy trực tiếp lớp đàn tranh của Hội Mầm Trẻ do chị 
Đào Kim Thương phụ trách. 

♬ Lớp đàn tranh nhạc viện Darius Milhaud (Antony) và 
nhạc viện Louis Kervan (Sevran) đã trở lại như thường 
từ tháng 5. 

♬ Chi nhánh Lognes: vẫn tiếp tục học qua mạng vì tòa thị 
chính chưa cho phép các hội hoạt động trực tiếp trở lại. 

♬ Chi nhánh Oslo do chị Huỳnh Phi Thuyền phụ trách, học 
qua mạng với cô Phương Oanh. Phượng Ca Oslo chuẩn 
bị mừng 20 năm ngày thành lập. 

A) Nhận xét chung với nhạc sinh mới học: Nhịp vững hơn, 
biết tự đọc bài nhạc mới. Khi đàn tay phải, mắt không còn 
tìm note nữa, nhưng thỉnh thoảng đàn nhầm dây khi nhịp 
nhanh. Tay trái rung khá hơn, bớt căng thẳng, nhưng cảm 
giác thoải mái khi rung chưa ổn định vì cách để các ngón tay 
chưa quen. Có người chưa nghe được cao độ note nhạc nên 
chưa lên dây đàn bằng cách nghe bằng chính đôi tai 
của mình được. Khi nhấn Fa, Si hay dấu thế cung, chưa biết 
dò tìm cao độ cần có. Đàn nhịp đôi chưa vững. Cần tiếp tục 
tập luyện các kỹ thuật nhấn, mổ, rung. 
B) Với nhạc sinh học lâu: Các bài nhạc khó yêu cầu sự trau 
chuốt các kỹ thuật rung, nhấn, vuốt. Cần phải đưa tình cảm 
vào bài nhạc, cần nhận ra được điệu, hơi, nhạc miền nào. Ví 
dụ: hơi Ai, Oán của điệu Nam miền Nam, hơi Ai, Bình, 
Xuân của điệu Nam miền Trung v.v... 
C) Tập hoà nhạc và đệm cho người ca: Đây là một chương 
trình thêm cho những nhạc sinh đã học qua đệ nhất cấp. Khi 
đã bước qua đệ nhị cấp, nhạc sinh được khuyến khích 
nghe những bài bản đã được học qua mạng internet để làm 
quen với các bài hát có đệm nhạc cụ dân tộc, rồi sau đó sẽ 
phải tập đệm theo. 
Về hoạt động biểu diễn thì cô Phương Oanh tham gia đàn 
cho các lễ quan trọng ở nhà thờ, Tết Nguyên Đán và quyên 
góp giúp người dân Việt Nam trong lúc dịch bệnh.  

Phương Oanh & Thúy An 
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Ngày 16-17/01/2021, THQH đã phối hợp cùng 

Cung Văn Hóa Lao Động tổ chức Liên hoan Em Yêu 

Đàn Tranh lần 3 cho các em học sinh từ 15 tuổi 

trở xuống. Liên hoan đã thu hút sự tham gia của 

hơn 80 học sinh đến từ các trường mẫu giáo, tiểu 

học và trung học tại TP Hồ Chí Minh và một số 

tỉnh thành khác. Trong đó có 38 thí sinh trình bày 

các tác phẩm âm nhạc dân tộc và kết thúc cuộc 

thi, có 17 thí sinh được chọn trao giải. Quý độc giả 

có thể xem tiết mục khai mạc Liên hoan tại 

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

Để phổ biến âm nhạc dân tộc rộng rãi đến học 

sinh, THQH đã tổ chức nhiều buổi giới thiệu, giao 

lưu với các trường học trong thành phố từ mẫu 

giáo, tiểu học, trung học đến đại học. Ngoài ra 

THQH còn tổ chức 8 buổi diễn mỗi năm tại Cung 

Văn hóa Lao Động mang tên Hoa Quê Hương, 

cộng tác với Đài Truyền hình, và tổ chức sân chơi 

dành cho những ai yêu thích đàn tranh. 

Quý độc giả có thể tìm hiểu thêm các hoạt động 

của THQH tại 

https://www.facebook.com/tienghatquehuong 

Phạm Thúy Hoan 

 

06/2021 

On January 16-17, 2021, Tiếng Hát Quê Hương 

group organized the 3rd festival “Em Yêu Đàn 

Tranh” (I Love Đàn Tranh) for pupils aged 15 and 

under at Cung Văn Hóa Lao Động (Center of 

Culture and Labor). The festival attracted more 

than 80 pupils from kindergartens, primary and 

secondary schools in Ho Chi Minh City and some 

other provinces. Among them, 38 contestants 

performed traditional musical songs. At the end 

of the contest, 17 contestants were rewarded. 

The opening performance of the festival can be 

watched at 

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

To promote the Vietnamese traditional music 

widely to pupils and students, Tiếng Hát Quê 

Hương organized several introduction and 

exchange sessions at kindergartens, primary 

schools, secondary schools, and universities. In 

addition, we organize 8 concerts a year, namely 

“Hoa Quê Hương”, at Cung Văn Hóa Lao Động, 

collaborate with the television and organize a 

playground for those who love đàn tranh. 

Readers can find more information about Tiếng 

Hát Quê Hương at 

https://www.facebook.com/tienghatquehuong 

Phạm Thúy Hoan – translated by Lý Diệu Sang 
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Veronica Linh Ngoc Nguyen 

Undergraduate Theses 2017, Long Island University 

TÓM TẮT 

         Đất nước Việt Nam có một nền văn hóa thật phong phú và đa dạng gắn liền với lịch sử lâu ₫ời. Tâm 

hổn của dân tộc Việt Nam có thể được nhìn thấy qua nhiều khía cạnh khác nhau trong xã hội như là lễ nghi, 

tôn giáo, chuẩn mực xã hội, ẩm thực, nghệ thuật và nhảy múa, đặc biệt là âm nhạc. Âm nhạc đóng một vai 

trò quan trọng trong hầu hết mọi mặt của ₫ời sống người dân Việt Nam. Âm nhạc có thể được tìm thấy ở 

khắp nơi qua lịch sử, từ những chuyên gia được đào tạo chuyên nghiệp trong cung điện quí tộc đến những 

người nông dân làm việc trên cánh đồng lúa cho đến những ngôi sao nổi tiếng trên truyền hình. Đất nước 

Việt Nam vốn có một lịch sử lâu đời và oai hùng, trải qua những thay đổi của đất nước, âm nhạc và thơ ca 

vẫn giữ được sự gắn bó với nhau trong đời sống hằng ngày của người dân Việt Nam. 

          Là một công dân Mỹ gốc Việt Nam, tôi có cơ hội được nhìn thấy sự nhận thức của người dân Mỹ ra 

sao đối với đất nước Việt Nam. Tôi nhận ra rằng hầu hết người dân Mỹ không biết nhiều về đất nước Việt 

Nam ngoài chiến tranh (và có nữa thì là tô phở). Trong bài luận văn này, tôi tập trung vào sự mở rộng cái 

nhìn của người dân Mỹ về đất nước Việt Nam thông qua những ống kính về cuộc chiến tranh Việt Nam. 

Trong suốt quá trình nghiên cứu ban đầu, tôi nhận ra rằng, có lẽ không ngạc nhiên là mấy, thật sự khó khăn 

để tìm kiếm những thông tin về Việt Nam từ những nguồn tìm kiếm tại Mỹ mà không xoay quanh về đề tài 

chiến tranh. Sự liên quan của nước Mỹ trong chiến tranh Việt Nam là một sự tranh cãi lớn tại thời điểm 

xung đột và vẫn còn tiếp diễn đến ngày hôm nay. Hàng ngàn tính mạng của những người công dân Mỹ đã 

phải hi sinh cho một sự nỗ lực mà phần lớn vẫn xem đây là một cuộc  chiến chính trị vô nghĩa ( với nhiều lý 

do nhưng chủ yếu là vì sự chiến thắng cuối cùng của đảng Cộng Sản vào năm 1975. Sự thiệt hại to lớn mà 

cuộc chiến tranh đã gây ra cho cả hai đất nước Mỹ và Việt Nam không thể bị phớt lờ, nhưng đã qua hơn bốn 

thập kỉ từ khi chiến tranh kết thúc và đã hơn hai thập kỉ từ ngày chính phủ Mỹ và Việt Nam chính thức bình 

thường hoá mối quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí người dân Mỹ khi đề 

cấp đến Việt Nam là cuộc chiến tranh. Đã qua quãng thời gian để sự suy nghĩ này thay đổi, nhưng tôi tin 

rằng qua sự tiếp xúc với âm nhạc Việt Nam là cách tốt nhất để thay đổi điều đó. 

          Âm nhạc là tâm hồn của nền văn hoá Việt Nam và có thể được sử dụng như một sự kết nối đến với 

ngay cả những đất nước xa xôi. Mỗi một nền văn hoá trên thế giới này đều có một nền âm nhạc riêng của 

họ, làm cho âm nhạc trở thành một nét đặc biệt phổ biến và cơ bản trong trải nghiệm đời sống của con 

người. Để giới thiệu âm nhạc Việt Nam đến với một khán giả Mỹ, đầu tiên tôi sẽ tóm tắt lịch sử của Việt 

Nam. Âm nhạc là một sự trải nghiệm, và để am hiểu được âm nhạc của một đất nước khác, chúng ta phải 

có một lượng kiến thức về bối cảnh văn hoá của họ. Thỉnh thoảng khi tiếp cận một chủ đề hoàn toàn xa lạ, 

sự so sánh là cách tốt nhất để giải nghĩa và am hiểu. Chính bởi vì âm nhạc Việt Nam hầu như nghe hoàn 

toàn khác so với âm nhạc phương Tây, tôi sẽ sử dụng chiến thuật này để giải thích những nguyên tắc cơ 

bản về cấu trúc, hoà âm, và những khía cạnh hữu hình hơn của âm nhạc Việt Nam. Sự am hiểu này sẽ mở 

ra khả năng đón nhận của người phương Tây đến vẻ đẹp xa xôi của âm nhạc Việt Nam.  

           Sau những chủ đề về bối cảnh này, tôi sẽ đưa ra một thị hiếu của âm nhạc Việt Nam qua ba bài hát 

được chọn từ sự phổ nhạc, phong cách và thời gian khác nhau xuyên suốt lịch sử. Thông qua những lời giải 

thích và những lần biểu diễn độc tấu, tôi sẽ đưa ra một ví dụ về âm nhạc tuyệt vời được tạo ra bởi người 

dân Việt Nam. Tôi hi vọng rằng âm nhạc này sẽ mở rộng đôi tai và trái tim của những người khán giả của 

tôi để thay đổi cách nhìn của họ về đất nước Việt Nam. 

Quý độc giả có thể xem luận văn tại 
https://digitalcommons.liu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1032&context=post_honors_theses 

Người dịch: Nguyễn Ngọc Mỹ 
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Veronica Linh Ngoc Nguyen 

Undergraduate Theses 2017, Long Island University 

ABSTRACT 

The country of Vietnam has an incredibly rich and diverse culture that is deeply rooted in its long-standing 
history. The heart of its peoples can be seen through all facets of society such as rituals, religion, cultural 
mores, cuisine, art, and dance, but especially through their music. Music plays a vital role in almost all 
the different parts of Vietnamese life. It can be found everywhere throughout history, from highly trained 
professionals in aristocratic courts to farmers in rice paddies to mega pop stars on television. Vietnam 
has had a long and rough history but throughout all the country’s changes, music and song remain 
intertwined in daily life. 

Growing up as an American of partial Vietnamese descent, I have had an “inside view” of how other 
Americans perceive Vietnam. I have noticed throughout my life that most Americans do not know much 
about the country except for the Vietnam War (and the occasional bowl of phở). In this thesis, I aim to 
expand an American’s view of Vietnam beyond the lens of the Vietnam War. During my preliminary 
research, I realized – perhaps unsurprisingly – that it was difficult to find information about Vietnam from 
American sources that were not centered around the war. American involvement in the Vietnam War 
was an enormous controversy at the time of the conflict and still is today. Thousands of American lives 
were sacrificed for an effort that a majority still see as a pointless political game (for many reasons but 
mainly because of the conclusive Communist win in 1975). The immense damage the war caused for both 
America and Vietnam cannot be ignored, but it has been over four decades since the war ended and over 
two since the United States and Vietnamese governments officially normalized diplomatic relationships. 
Still, the first thing that comes to the mind of an average American citizen at the mention of Vietnam is 
the war. It is well over time for this mindset to change, and I believe that exposure to Vietnamese music 
is the best way to achieve this goal. 

Music is at the heart of Vietnamese culture and can be used as a link to even the farthest detached 
societies. Every human culture in the world has its own music, making music a universal and fundamental 
feature of the average human experience. To introduce Vietnamese music to an American audience, I 
will first write a brief history of Vietnam. Music is a wholly human experience, and to even try to 
understand a foreign music, one must have some knowledge of its culture’s background. Sometimes 
when approaching a completely foreign subject, it is best explained and understood through comparison. 
Since Vietnamese music sounds almost entirely different than Western music, I will use this strategy to 
explain some fundamentals about the structure, harmony, and more tangible aspects of Vietnamese 
music. This understanding will open a Western ear to the distant beauty of Vietnamese music. 

After these background chapters, I will provide a taste of Vietnamese music through three songs chosen 
from varying settings, styles, and time periods throughout history. Through these explanations and the 
supplemental recital, I will provide a sampling of the beautiful music created by the Vietnamese people. 
It is my hope that this music will open the ears and hearts of my audience to change how they view 
Vietnam. 

The full text of the thesis can be found at 
https://digitalcommons.liu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1032&context=post_honors_theses 
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“Quạnh quẽ màn loan,  

tay ôm đàn tình tang tích tịch...” 

06/2021 

“Dấu Ấn Huyền Thoại” là một chương trình âm nhạc 

do công ty Dien Quan Media & Entertainment thực 

hiện, nhằm tôn vinh các nghệ sĩ đã ghi dấu ấn, trở 

thành huyền thoại trong lòng khán giả, đặc biệt là 

những nghệ sĩ của dòng nhạc cổ và đờn ca tài tử. Mỗi 

nghệ sĩ khách mời ở mỗi tập sẽ giới thiệu cho khán 

giả biết thêm về những tinh hoa mà họ đã cống hiến 

cho sự nghiệp âm nhạc nước nhà. 

Tập thứ 3 của chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại, 

phát sóng vào ngày 26/05/2021, đã tôn vinh TS, 

NSUT Hải Phượng, để khán giả hiểu biết thêm về 

niềm đam mê và sự tận tụy của chị dành cho đàn 

tranh nói riêng và cho âm nhạc dân tộc nói chung, về 

những trăn trở của chị trên con đường giữ gìn và 

phát huy âm nhạc dân tộc. Bên cạnh đó, khán giả 

cũng được lắng nghe lời tâm sự xúc động của những 

người học trò mà chị đã dẫn dắt, cũng như những 

người đồng nghiệp có cùng tâm huyết với chị, đặc 

biệt là mẹ của chị, NGUT Phạm Thúy Hoan. Đặc biệt, 

khán giả có dịp thưởng thức không ít các tác phẩm 

nhạc dân tộc, cùng thổn thức, lắng lòng với Tương 

Tư Khúc, Dạ Cổ Hoài Lang, hoặc lắc lư theo nhịp điệu 

của Lý Chim Quyên, Hòn Vọng Phu, v.v. 

Quý độc giả có thể xem lại chương trình trên tại 

https://www.youtube.com/watch?v=RIS5PXQOQeU 

Lý Diệu Sang 

 

“The Legends” is a music show conducted by Dien 

Quan Media & Entertainment company, to honor 

the artists who have become legends in the 

audience's hearts, especially the artists of the 

traditional and chamber music. In each episode, 

the guest artist will introduce to the audience 

about the quintessence they have devoted to the 

music of Vietnam. 

The third episode of “The Legends” show, 

broadcasted on May 26, 2021, honored to artist 

Hải Phượng, to let the audience know more about 

her passion and dedication to the đàn tranh 

particularly and to traditional music in general, 

about her concerns on how to preserve and to 

promote the traditional music. In addition, the 

spectators could also listen to the emotional 

confessions of her students, as well as the 

colleagues who have shared the same passion as 

hers, especially her mother, Professor Phạm Thúy 

Hoan. Moreover, the spectators had the 

opportunity to enjoy many ethnic music works, 

internally sobbing with the traditional pieces such 

as Tương Tư Khúc, Dạ Cổ Hoài Lang, or swaying 

along the rhythm of Lý Chim Quyên, Hòn Vọng 

Phu, etc. 

Readers can watch the entire show at 

https://www.youtube.com/watch?v=RIS5PXQO

QeU 

Lý Diệu Sang – translated by Thi Nguyễn 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RIS5PXQOQeU
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Có lẽ trong chúng ta không còn xa lạ gì với âm thanh trong trẻo bay bổng, có lúc vui tươi lại đôi khi buồn 

da diết của cây Sáo trúc. Sáo trúc Việt Nam vừa truyền thống lại mang tính hiện đại tất cả được thể hiện 

qua hình dáng, cấu tạo, âm thanh, tính năng và kỹ thuật biểu diễn của cây sáo trúc. Đặc biệt từ khi sáo 

trúc 6 lỗ bấm truyền thống được các nghệ nhân cải tiến thành sáo trúc 10 lỗ bấm như ngày nay, tính năng 

biểu diễn của sáo trúc được linh hoạt lên rất nhiều. Sáo trúc đã thoát ra khỏi vị trí là một nhạc cụ chỉ biểu 

diễn trong Âm nhạc dân gian và Âm nhạc Cung đình tại Việt Nam, để trở thành nhạc cụ biểu diễn trên 

các sân khấu chuyên nghiệp vươn tầm quốc tế. 

Đầu thế kỷ XX, do những biến động về chính trị, xã hội, sự giao lưu và du nhập văn hóa với phương Tây 

đặc biệt là âm nhạc đã đem đến một luồng sinh khí mới trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. 

Từ đây, bên cạnh dòng nhạc truyền thống vốn tồn tại lâu đời trong cuộc sống của người dân, nay đã có 

thêm dòng nhạc mới đó là Âm nhạc phương Tây. 

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. Sáo trúc là một trong số ít nhạc cụ 

truyền thống chịu thay đổi để phát triển.  

Sáo trúc truyền thống Việt Nam trước đây chỉ có 6 lỗ bấm và phát ra các âm trong một quãng tám có cao 

độ với các khoảng cách đều nhau (đã có từ lâu trong dân gian), nhưng không định hình cao độ rõ 

ràng của một số âm thanh. Sáo trúc loại này chủ yếu biểu diễn, thể hiện các làn điệu âm nhạc dân tộc có 

thang âm ngũ cung Việt Nam. Sáo trúc có mặt tất cả các lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc truyền thống, biểu 

diễn trong dân gian hoặc trong dàn nhạc cung đình với các hình thức hòa tấu, đệm cho hát.  

Với xu thế hội nhập, ranh giới trong nghệ thuật âm nhạc cũng không còn “rạch ròi” như trước kia, nhu 

cầu diễn tấu, thể hiện những tác phẩm mới trên thang âm mười hai bán cung hoặc những bài bản nhạc 

nước ngoài có nhiều dấu hóa bất thường gây khó khăn diễn tấu cho Sáo trúc 6 lỗ bấm … vì vậy đòi hỏi 

việc cải tiến sáo trúc. Và nhu cầu này càng cấp thiết đối với nghệ thuật biểu diễn sáo trúc khi kỹ thuật 

biểu diễn càng phát triển cùng với sự phong phú bài bản, thể loại... Nhưng, cải tiến thế nào để không làm 

mất đi tính dân tộc trong sáo trúc mà vẫn có thể biểu diễn các tác phẩm âm nhạc dân tộc, vừa có thể 

diễn tấu những bài bản có thang âm chromatique ? Sáo trúc 10 lỗ bấm ra đời và giải quyết được những 

yêu cầu cấp thiết.  

Năm 1951 tại Việt Bắc, Sáo trúc đã được nhóm Xuân Lôi, Xuân Tiên và Tô Vũ cải tiến Sáo trúc 6 lỗ bấm 

thành Sáo trúc 10 lỗ bấm. Cải tiến sáo trúc “Lôi Tiên”đã được Vụ nhạc múa công nhận năm 1959. Đây là 

một công trình nghiên cứu tâm huyết của nhiều nghệ sĩ trong công cuộc bảo tồn và phát huy vốn tinh 

hoa dân tộc. Công trình này đã mở ra cơ hội tiếp cận thành công nền âm nhạc các nước và là tiền đề cho 

các công trình cải tiến các khí nhạc dân tộc khác. Ngoài sự khắc phục theo nguyên tắc những nhược điểm 

cố hữu của sáo cổ. Sau này còn có những nghệ sĩ biểu diễn Sáo trúc như: Xuân Thu, Nguyễn Đức, Đinh 

Thìn, Nguyễn Đình Nghĩa… là những nghệ sĩ tiên phong góp phần hoàn thiện Sáo trúc 10 lỗ. 

Ngày nay sáo trúc 10 lỗ được biết đến rộng rãi phục vụ thiết thực cho những ai yêu sáo trúc, số lượng 

người chơi sáo trúc chuyên và không chuyên đã phát triển lên rất nhiều. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ biểu 

diễn tự thành lập các cơ sở làm nhạc cụ, sáo do họ chế tác khá thuận tiện cho biểu diễn và số lượng, loại, 

dạng phong phú hơn và điều quan trọng là người nghệ sĩ không còn thụ động như trước nữa. 

Cù Huy Cận, Thứ trưởng Bộ Văn hóa có nói: “Cải tiến nhạc cụ là một yếu tố khách quan, một đòi hỏi của 

quần chúng thời đại ngày nay. Nhạc cụ cũ không thể nào diễn đạt hết những tình cảm mới của dân tộc, 

cần dùng những nhạc cụ dân tộc để phục vụ nhân dân ta nhưng đồng thời còn phải thông qua cây đàn, 

thông qua nghệ thuật âm nhạc dân tộc làm cho nhân dân trên thế giới hiểu được chúng ta nữa.” 

Sáo trúc 10 lỗ bấm ra đời đã làm tốt vai trò là một sứ giả âm thanh, vừa truyền thống lại mang tính hiện 

đại thay ngôn ngữ nói lên tâm tư của người Việt Nam. 

 Nguyễn Huy Vương 

06/2021 
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We are, perhaps, no strangers to the clear, sometimes joyful, and sometimes depressing sound of the 
Bamboo Flute. Vietnamese bamboo flute is both traditional and modern, all reflected through the shape, 
structure, sound, features and performance techniques of the bamboo flute. Especially since the 
traditional 6-hole bamboo flute has been improved by artisans into today's 10-punched bamboo flute, the 
performance features of the bamboo flute are much more flexible. The bamboo flute has broken out of 
its position as a performance instrument only in Folk Music and Royal Music in Vietnam, to become a 
musical instrument on international professional stages. 
In the early 20th century, due to political and social upheavals, cultural exchanges, and integration with 
the West, especially music, has been bringing a new trend of musical life to the Vietnamese. Since then, 
besides the traditional music that has been existing for a long time in people's lives, there has now been 
a new trend of music, Western Music. 
Since Western music was introduced, there has been a big change in the thinking and perception from the 
composers or musical arrangers in Vietnam. Traditional music, therefore, is constantly changing in its 
content and performance style to keep up with the development of life. The bamboo flute is one of the 
few traditional musical instruments that is subject to change to march with that development. 
The traditional Vietnamese bamboo flute previously had only 6 holes and emitted tones of the equilateral 
intervals pitch within an octave (a long time ago in folklore) but did not form the clear pitch to some 
sounds. This type of bamboo flutes is mainly performed to express the traditional music melodies on the 
pentatonic. Bamboo flutes are present in all musical areas such as in the traditional music performance, 
in the common popular musical shows or in the royal orchestras, with the entertaining performance form 
or accompaniment for singing. 
In the trend of integration, the boundaries between modern and ancient music are no longer as 
“apparent” as before. With the introduction of characteristics in modern music – the semitone on the 12-
tone scale, and/or the accidentals, the performance is difficult on the 6-hole bamboo flute; therefore, the 
modification is inevitable. And the urge for modification is elevating when the performant techniques 
continually develop along with the richness of genres and styles. However, how to modify the bamboo 
flute without destroying its unique musical characteristics, of which it is not only still able to convey the 
traditional music spiritually but also be able to perform the songs on the chromatic scales? The birth of a 
10-hole bamboo flute is the solution to these requirements. 
In 1951 in Việt Bắc, Xuân Lôi, Xuân Tiên and Tô Vũ modified the 6-hole bamboo flute into a 10-hole 
bamboo flute. This modification was recognized by the Nhạc Múa Department in 1959. This is a hard works 
based on studying and research of many artists who have wished to preserve and to promote the national 
quintessence. This work has opened the opportunity to successfully access the music of other countries 
and the premise of the modifications on another traditional musical instruments. Lately, the bamboo flute 
artists such as Xuân Thu, Nguyễn Đức, Đinh Thìn, Nguyễn Đình Nghĩa who have been helping to perfect 
the flaws of 10-hole bamboo flute. 
Nowadays, the 10-hole bamboo flute is widely known to those who love the bamboo flute. The number 
of professional and amateur players has grown a lot. In addition, the performers themselves set up their 
own facilities to make musical instruments and flutes that are quite convenient for performing and the 
quantity, type, and form are richer. The important is that the artist is no longer passive as before. 
Cù Huy Cận, Deputy Minister of Culture, said: “Improving musical instruments is an objective factor, a 
requirement of the masses today. Old musical instruments cannot express all the new feelings of the 
nation, it is necessary to use ethnic musical instruments to serve our people, but at the same time, it must 
make people feel better through the instrument and through the art of ethnic music. The people of the 
world understand us too.” 

The birth of the 10-hole bamboo flute has done a good job as a sound messenger, both traditional and 
modern instead of the language that speaks to the Vietnamese people’s thoughts. 

Nguyễn Huy Vương – translated by Thi Nguyễn 
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Năm 2019, Ban Cố Vấn của Đại Hội đã dự trù tổ chức Đại Hội lần thứ 6 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. Dịch Covid-19 

bùng phát vào đầu năm 2020 và kéo dài đến nay. Vào thời điểm hiện tại, diễn biến của dịch vẫn còn khá phức 

tạp và phía Đài Loan vẫn chưa có chương trình cụ thể. Do đó, Ban Cố Vấn của Đại Hội quyết định dời Đại Hội 

lần thứ 6 đến năm 2023 và sẽ thông báo địa điểm đến các đoàn/nhóm và nghệ sĩ trong thời gian sớm nhất. 

In 2019, the advisory 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. The Covid-19 epidemic broke out in 

early 2020. At the present time, the situation of the epidemic is still worrying and the Taiwanese organizers 

have not yet presented a definitive program. Therefore, the advisory board of the festival decided to 

postpone the 6th festival to 2023 and will announce the location to public as soon as possible. 

06/2021 

Dan Tranh and Basic Techniques – Artist Kim Uyên 
In early 2021, artist Kim Uyen published the 4th volume “Đàn tranh and basic techniques”. This is the first book 
written on techniques for đàn tranh in three languages Vietnamese, English and French. Techniques such as 
vibrating, tapping, swiping, changing fingers, double bars are well explained with detailed instructions and color 
illustrations. Each lesson has lyrics for three regions of Vietnam. 

Vietnamese music from a cultural perspective – Prof. Trần Quang Hải 
This article is published on Professor Trần Quang Hải’s blog, summarizing the history of Vietnamese music 
through four periods: the 10-15th century, the 16th-18th century, the 19th century till the Second World War 
and from 1945 till now. The article introduces Vietnamese musical scales, musical genres from court music to 
modern music. Readers can read the full article at: 
https://tranvankhe-tranquanghai.com/2021/06/06/tran-quang-hai-vietnamese-music-from-a-cultural-
perspective-2/ 
 

Đàn Tranh và Những kỹ thuật cơ bản – TS, NS Kim Uyên 
Đầu năm 2021, NS Kim Uyên cho xuất bản quyển thứ 4 “Đàn tranh và 

những kỹ thuật cơ bản”. Đây là quyển sách đầu tiên viết về những kỹ 

thuật cho đàn tranh với ba ngôn ngữ Việt, Anh và Pháp. Các kỹ thuật 

như rung, nhấn, vuốt, đổi ngón, song thanh được hướng dẫn chi tiết 

cùng với hình màu minh họa rõ nét. Mỗi bài học đều có lời hát đủ cả 

ba miền Bắc Trung Nam. 

Âm nhạc Việt Nam từ góc độ văn hóa – GS Trần Quang Hải 
Một bài viết quý báu của GS. Trần Quang Hải, tổng hợp lại lịch sử âm 

nhạc Việt Nam qua bốn thời kỳ: thế kỷ 10-15, thế kỷ 16-18, thế kỷ 19 

đến trước Chiến tranh thế giới thứ hai, từ năm 1945 trở đi. Bài viết 

giới thiệu các thang âm, các thể loại âm nhạc từ nhạc cung đình đến 

nhạc hiện đại. Quý độc giả có thể đọc toàn bộ bài viết tại: 

https://tranvankhe-tranquanghai.com/2021/06/06/tran-quang-hai-

vietnamese-music-from-a-cultural-perspective-2/ 
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