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♬ Hoạt động âm nhạc của các 

đoàn: Tre Việt, Phượng Ca  

Montreal, Lạc Hồng, Tiếng Hát 

Quê Hương, Phượng Ca Paris 

và Phượng Ca Rennes 

♬ Lịch sử Thiết kế Đàn Tranh Việt 

Nam từ năm 1930 đến năm 2020 

– Lê Tuấn Hùng 

♬ Tản mạn tên gọi Sáo – Nguyễn 

Huy Vương 
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LỜI TỰA 
Nhân dịp năm mới, Diệu Sang kính chúc quý độc 

giả dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và 

vạn sự như ý! 

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 5 này, Ban Biên Tập xin phổ biến 
hoạt động âm nhạc của một số đoàn/nhóm và cá 
nhân, bài viết về tên gọi của sáo của Nguyễn Huy 
Vương và bài nghiên cứu về Lịch Sử Thiết Kế Đàn 
Tranh Việt Nam từ năm 1930 đến 2020 của Lê 
Tuấn Hùng. 

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 và Nguyễn 

Ngọc Mỹ. 

Thay mặt Ban Biên Tập, Diệu Sang hy vọng quý 

độc giả sẽ yêu thích Bản tin số 5 này và kính chúc 

quý độc giả một năm mới tràn đầy sức sống và 

niềm vui. 

Lý Diệu Sang 

PREFACE 
First, I would like to wish you all a Happy 

New Year! 

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 written 

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 and 

individuals, an article about the name of 

Vietnamese flutes by Nguyễn Huy Vương 

and an article about the History of Dan 

Tranh design from 1930 to 2020 by Lê 

Tuấn Hùng. 

I would like to thank contributors to this 

issue, particularly Thi Nguyễn and Nguyễn 

Ngọc Mỹ for their translation. 

We hope you will enjoy this issue and wish 

you a new year with plenty of energy and 

joy! 

Lý Diệu Sang 

02/2023 
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  TRE VIỆT  
Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Tre Việt đã tổ chức thành công, 
chương trình hòa nhạc dân tộc, với chủ đề Tìm Về vào 
ngày 20 tháng 8, 2022 vừa qua, tại Maja Prentice Theatre. 

Chương trình đã thành công mỹ mãn với sự đóng góp 
nồng nhiệt của quý Anh Chị Em  thành viên của đoàn và 
những thiện nguyện viên.  Ngoài ra trong chương trình 
còn có sự tham gia của Giáo Sư đàn Tỳ bà Nguyễn Thị 
Thanh, và đại diện cho các đoàn, nhóm như: Nghệ sĩ Hồng 
Việt Hải (Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt) đến từ 
Seattle, Nghệ sĩ Hạnh Dung, Thu Thảo và Thanh Mai 
Nhóm Phượng Ca Montreal đến từ Montreal và Nghệ sĩ 
Ngọc Mỹ đến từ Houston. 

Hiện nay Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Tre Việt  đang tập dợt 
để chuẩn bị cho  chương trình  Tiệc tất niên tại Trung Tâm 
Cộng Đồng Việt Nam Mississauga vào ngày 11 tháng 12, 
2022 và sẽ trình diễn trong chương trình Hội chợ Tết Quý 
Mão vào ngày 7 tháng 1, 2023 tại Capitol Banquet Center. 

Trinh Nguyen 

TRE VIỆT  
Tre Viet Group successfully held the concert 
"Enlightened Path" on August 20, 2022, at the 
Maja Prentice Theatre.  

The program was a great success, with the 
enthusiastic contributions of the members of the 
groups and the volunteers. In addition, the 
program was attended by Professor Ty Ba Nguyen 
Thi Thanh, and representatives from other 
groups, such as Hong Viet Hai (Huong Viet Group 
from Seattle), Hanh Dung, Thu Thao and Thanh 
Mai (Phuong Ca Montreal) and Ngoc My from 
Houston. 

Currently, Tre Viet Group is preparing for the 
annual party at the Vietnamese Community 
Center of Mississauga on December 11, 2022, and 
will perform during the Lunar New Year Festival 
on Jan 7, 2023, at the Capitol Banquet Center. 

Trinh Nguyen 

02/2023 
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PHƯỢNG CA MONTREAL 
Nhóm Phượng Ca Montreal đã tham dự chương trình hòa 
nhạc ngày 20/08 vừa qua với Nhóm Tre Việt ở Mississauga 
(Toronto, Canada).  

Đây là lần đầu tiên nhóm được hòa tấu chung với các anh, 
chị, và các em của Nhóm Tre Việt với nhiều loại nhạc cụ thật 
là thích thú.  

Nhóm Phượng Ca Montreal đã góp phần trình diễn với bài 

Ngũ Điểm Mai -Tọa Ngọc Lầu - tam tấu đàn Tranh do cô Kim 

Uyên biên soạn. Riêng Hạnh Dung đã độc tấu bài Võ Văn Hội 

Oán, nhạc tài tử miền Nam, lần đầu tiên được đàn tại hải 

ngoại. 

Hạnh Dung 

PHƯỢNG CA MONTREAL 
For the first time, Phuong Ca Montreal Group 
participated in the music program on August 
20th with Tre Viet Group in Mississauga 
(Toronto, Canada). 

Phuong Ca Montreal Group performed Ngu 

Diem Mai - Toa Ngoc Lau, a trio of Dan tranh 

arranged by Kim Uyen. Additionally, Hanh 

Dung performed Vo Van Hoi Oan, a Southern 

imperial court music, for the first time on the 

overseas stage. 

Hạnh Dung 

02/2023 

NS Kim Uyên 
Quyển sách số 6 "Theo bước những nhạc sư #1" đã 

chính thức phát hành vào cuối tháng 12/2022. Các bạn 

sẽ tìm thấy được đầy đủ những bài bản nhạc miền 

Nam cho Đàn Tranh, được sắp xếp theo thứ tự đúng  

theo di nguyện của các nhạc sư Nguyễn Văn Thinh, 

Phạm Văn Nghi và Trần Thanh Tâm (tự Chín Tâm). 

Artist Kim Uyên 
Kim Uyen’s 6th book "Following the footsteps of music 

masters" was officially released at the end of 

December 2022. You will find the southern songs for 

Dan Tranh, arranged in the order according to 

traditional music masters Nguyen Van Thinh, Pham 

Van Nghi, and Tran Thanh Tam (also known as Chin 

Tam). 
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LẠC HỒNG 
Với kế hoạch trở lại với cộng đồng sau trận đại dịch, đoàn văn nghệ 
Lạc Hồng không những quy tụ các thành viên lại với nhau mà còn mở 
rộng hoạt động đến cộng đồng bạn. Trong một năm qua, các em 
thanh thiếu niên vẫn luôn tiếp tục tổ chức các buổi hội thảo tại các 
trường tiểu học, trung học, và đại học nhằm đưa âm nhạc dân tộc 
Việt Nam đến các em thế hệ mới. Từ vài tháng đổ lại, nhóm thanh 
thiếu niên đã thành công tổ chức những buổi hội thảo tại trường 
trung học Fountain Valley, và Whitney, cùng hai trường đại học 
Fullerton và Southern California tại tiểu bang California. Đây là niềm 
vui của đoàn khi nhìn thấy các em yêu thích và trân trọng việc gìn giữ 
và truyền bá âm nhạc truyền thống Việt Nam đến các cộng đồng tại 
hải ngoại.  
Năm nay, nhóm thanh thiếu niên của đoàn Lạc Hồng tập trung 
hướng dẫn và tạo điều kiện cho các đoàn viên trở nên mạnh dạn hơn 
trong vai trò lãnh đạo nhóm cũng như làm việc chung với nhau. Đây 
là một cách chuẩn bị cho thế hệ mới nổi tiếp thế hệ cũ và củng cố tổ 
chức của nhóm thanh thiếu niên. Các em được chia ra để rèn luyện 
những kỹ năng khác nhau trong từng ban ngành để lo về âm thanh, 
sách nhạc, quảng bá, và tổ chức hội thảo. Đoàn Lạc Hồng ngoài ra 
còn tổ chức các buổi Tổng Dợt và Hội Thảo nhằm giúp các em học 
sinh trao dồi kỹ năng để biểu diễn cũng như thuyết trình. Ngoại việc 
nhận được nhiều sự đồng tình từ quý phụ huynh, đoàn Lạc Hồng còn 
tìm thấy sự ủng hộ từ các thiện nguyện viên cùng với số lượng học 
sinh gia tăng qua các hoạt động biểu diễn và hội thảo. Niềm vui này 
là thành quả của việc hy sinh cả thời gian lẫn công sức mà cộng đồng 
đã quý mến dành cho đoàn Lạc Hồng. 
Để cập nhật các hoạt động mới, các em thanh thiếu niên đã nỗ lực 
truyền bá về đoàn văn nghệ Lạc Hồng qua mạng xã hội bằng việc làm 
mới lại website cũng như tạo những tài khoản để quý khán giả trẻ 
tuổi và bạn bè tiện việc theo dõi. Ngoài việc truyền bá hoạt động của 
đoàn qua những trang mạng xã hội và buổi hội thảo, các em thanh 
thiếu niên không quên việc mang món ăn âm nhạc dân tộc Việt Nam 
đến quý đồng hương tại California. Các em đã thành công biểu diễn 
tại the Aquarium of the Pacific, Union of Vietnamese Student 
Association Tết Festival, Granada Hills Public Library, và Hội Đồng 
Hương Bắc Ninh. Cho năm 2023, đoàn văn nghệ Lạc Hồng đã sẵn 
sàng cho các buổi diễn tại Tết Nguyên Đán tại Disneyland, Tết 
Nguyên Đán tại Las Vegas Resort , Lễ Hội Lồng Đèn của Pacific 
Symphony tại Segerstrom Performing Arts, và nhiều buổi diễn khác. 
Đây không những là niềm vui mà còn là niềm vinh hạnh của đoàn Lạc 
Hồng khi được mang âm nhạc truyền thống dân tộc Việt Nam đến 
với nhiều sắc tộc trên đất hải ngoại. 

Kim Sơn 
 

LẠC HỒNG 
For Lạc Hồng Performing Arts Group, last year was about 
finding ways to reconnect after the pandemic. Lạc Hồng not 
only connected with one other again, but we also reached out 
to the community. Over the past year, the youth ensemble 
has continued to provide workshops to elementary schools, 
high schools, and universities. In these last few months, we 
have provided workshops to Fountain Valley High School, 
Whitney High School, California State University, Fullerton, 
and University of Southern California. We are always 
appreciative of the opportunity to share the art of traditional 
Vietnamese music with our community. 
This year, the youth ensemble is focused on uplifting the 
students to become better leaders. Preparing the students to 
build up the future of the ensemble also fortifies the structure 
within Lạc Hồng Performing Arts Group. Students hold 
positions within various departments, such as sound and 
technology, library, social media public relations, and 
workshops. Lạc Hồng Performing Arts Group also held a 
Workshop Day for the youth ensemble to hone their skills as 
musicians, performers, and speakers. Through this designated 
day of learning, Lạc Hồng Performing Arts Group also gained 
more student and parent volunteers than ever before. The 
success of Lạc Hồng Performing Arts Group is truly a collective 
effort, and we could not be more grateful for all the assistance 
we receive. 
The youth ensemble has also made an active effort to spread 
the word about Lạc Hồng Performing Arts Group. The 
revamped website and social media presence has made a 
great impact. In addition to Lạc Hồng’s online presence, the 
youth ensemble’s performances have provided opportunities 
to share the traditional music of Vietnam. Recently, Lạc Hồng 
has performed at the Aquarium of the Pacific, Union of 
Vietnamese Student Association (UVSA) Tết Festival, Granada 
Hills Public Library, and Bắc Ninh. In the new year, Lạc Hồng 
Performing Arts Group is looking forward to many 
performances, such as Disneyland’s Lunar New Year 
Celebration, Resort World’s Chinese New Year in the Desert 
Las Vegas, Pacific Symphony’s Lantern Festival at Segerstrom 
Performing Arts, as well as many local lunar new year 
performances. It is always a joy to bring traditional 
Vietnamese music to a broad audience and represent 
Vietnamese art.  

Catherine Vu 

02/2023 
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TIẾNG HÁT QUÊ HƯƠNG 
Sau dịch Covid, các lớp học của CLB. THQH đã hoạt động trở lại từ tháng 03/2022. Các chương trình biểu diễn và hoạt động 
của CLB từ tháng 06/2022 đến nay: 
1. Chương trình Hoa Quê Hương 101 lúc 9h sáng Chủ nhật ngày 13/11/2022 tại Hội trường B Cung Văn Hóa Lao Động. 
Video tốp đàn Tỳ, Hoa Quê Hương lần thứ 101 https://www.youtube.com/watch?v=6iNjo6PJFtY 
2. Ngày 05/11/2022, Ban chủ nhiệm CLB Tiếng Hát Quê Hương rất vinh dự tham dự Chương trình Họp mặt Tổng kết hoạt 
động năm 2022 và Kỷ niệm 47 năm thành lập Cung Văn Hóa Lao Động Tp. Hồ Chí Minh (07/11/1975 - 07/11/2022). 
3. Ngày 31/07/2022 chương trình kỷ niệm 40 năm CLB THQH tại Cung VHLĐ 
https://nld.com.vn/van-nghe/vo-oa-hanh-phuc-sinh-nhat-lan-thu-40-cua-clb-tieng-hat-que-huong-
20220731123520579.htm 
https://www.sggp.org.vn/40-nam-clb-tieng-hat-que-huong-am-vang-nhung-giai-dieu-dan-toc-post645879.html 
4. Ngày 19/06/2022 chương trình Hoa Quê Hương lần thứ 99 và Chương trình giao lưu với các cháu của Trường Orphans' 
Future Alliance hồi chiều này tại Cung Văn Hóa Lao Động. 
 
Để tạo không khí thoải mái và gắn kết nên CLB lúc nào cũng có các hoạt động kết hợp vừa học tập vừa vui chơi. Một vài 
hoạt động được các thành viên sôi nổi thực hiện và tham gia trong giờ lên lớp: 
1. Ngày 18/12/2022, CLB Tiếng Hát Quê Hương có buổi tiệc nhẹ mừng Noel và năm mới sớm cho tất cả các thành viên và 
học viên. Không khi vui tươi, ấm áp và rộn ràng với tiếng đàn hát do toàn thể thầy cô và học viên trình bày qua nhạc phẩm 
Jingle Bell và Merry Christmas, thêm vào đó là một số các trò chơi rất hào hứng. 
2. Ngày 06/11/2022, CLB Tiếng Hát Quê Hương vui mừng đón nhận Giấy Khen của Cung VHLĐ "GIẤY KHEN Tập thể CÂU 
LẠC BỘ TIẾNG HÁT QUÊ HƯƠNG đã tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Cung VHLĐ TP HCM năm 2022". 
3. Ngày 25/09/2022 mừng thọ Cô Thuý Hoan tại lớp học 
4. Ngày 26/06/2022 lớp chúc mừng sinh nhật Cô Thuý Hoan và Cô tặng mỗi bạn 1 cuốn nhạc tác phẩm do cô sáng tác. 
5. Nhạc sĩ Nhà giáo ưu tú Phạm Thuý Hoan ấn hành sách Tiểu Phẩm Đàn Tranh 3 nhân dịp sinh nhật ngày 26/06. Sách gồm 
2 phần: phần 1 có 15 bài đàn Tranh, phần 2 có 16 bài hát. 

Phạm Thuý Hoan 

02/2023 

https://www.youtube.com/watch?v=6iNjo6PJFtY
https://nld.com.vn/van-nghe/vo-oa-hanh-phuc-sinh-nhat-lan-thu-40-cua-clb-tieng-hat-que-huong-20220731123520579.htm
https://nld.com.vn/van-nghe/vo-oa-hanh-phuc-sinh-nhat-lan-thu-40-cua-clb-tieng-hat-que-huong-20220731123520579.htm
https://www.sggp.org.vn/40-nam-clb-tieng-hat-que-huong-am-vang-nhung-giai-dieu-dan-toc-post645879.html
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TIẾNG HÁT QUÊ HƯƠNG (THQH CLUB) 
After the Covid 19 pandemic, the classes of THQH Club have been reopened since March 2022. Here are some performances 
and activities of the Club from June 2022 to present: 
1. Hoa Quê Hương 101st program on Sunday, November 13, 2022, at 9:00am, at Hall B, Cung Văn Hóa Lao Động (Labor 
Culture Palace). 
The video of Pipa group, the 101st Hoa Quê Hương Program https://www.youtube.com/watch?v=6iNjo6PJFtY  
2. On November 5, 2022, the Board of Directors of THQH Club was honored to attend the meeting to report the activities 
in 2022 and to celebrate the 47th founding anniversary of Cung Văn Hóa Lao Động (November 7, 1975 - November 7, 2022). 
3. On July 31, 2022, THQH Club celebrated its 40-year anniversary at Cung Văn Hóa Lao Động. 
https://nld.com.vn/van-nghe/vo-oa-hanh-phuc-sinh-nhat-lan-thu-40-cua-clb-tieng-hat-que-huong-
20220731123520579.htm  
https://www.sggp.org.vn/40-nam-clb-tieng-hat-que-huong-am-vang-nhung-giai-dieu-dan-toc-post645879.html 
4. On June 19, 2022, the 99th Hoa Quê Hương Program, an exchange program with the Orphans' Future Alliance School, at 
Cung Văn Hóa Lao Động 
 
To create a comfortable and connective environment, the club has numerous activities in music classes: 
1. On December 18, 2022, THQH Club had a tea party to celebrate Christmas and early New Year for all members and 
students. It was a joyful, warm, and bustling party with the songs Jingle Bell and Merry Christmas, performed by all teachers 
and students. In addition, there were several exciting games. 
2. On November 6, 2022, THQH Club received the Certificate of Commendation from Cung Văn Hóa Lao Động "Certificate 
of Commendation for the collective TIẾNG HÁT QUÊ HƯƠNG CLUB for actively participating in the movement activities of 
the Ho Chi Minh City Labor Culture Palace, 2022". 
3. On September 25, 2022, the Club celebrated Prof. Pham Thuy Hoan’s birthday 
4. On June 26, 2022, the Club celebrated Prof. Pham Thuy Hoan’s birthday. She gifted each student a book of songs 
composed by herself. 
5. Prof. Pham Thuy Hoan published the book “Songs for Dan Tranh 3” as a milestone of her birthday on June 26. The book 

consists of two parts: part 1 has 15 songs for Dan Tranh and part 2 has 16 songs. 

Phạm Thuý Hoan 

02/2023 

https://www.youtube.com/watch?v=6iNjo6PJFtY
https://nld.com.vn/van-nghe/vo-oa-hanh-phuc-sinh-nhat-lan-thu-40-cua-clb-tieng-hat-que-huong-20220731123520579.htm
https://nld.com.vn/van-nghe/vo-oa-hanh-phuc-sinh-nhat-lan-thu-40-cua-clb-tieng-hat-que-huong-20220731123520579.htm
https://www.sggp.org.vn/40-nam-clb-tieng-hat-que-huong-am-vang-nhung-giai-dieu-dan-toc-post645879.html
https://www.sggp.org.vn/40-nam-clb-tieng-hat-que-huong-am-vang-nhung-giai-dieu-dan-toc-post645879.html
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Phượng Ca Paris và Phượng Ca 
Rennes với Lễ Hội ‘Le Festival 
Les Galettes Du Monde’ 
Lễ Hội được tổ chức lần đầu tiên từ năm 2008, với ý tưởng 
ban đầu của Ban Tổ chức ở Ste Anne d’Auray chỉ là Lễ Hội 
‘La Fête Des Galettes’ trong vùng, gói gọn trong 1 ngày, với 
sự tham gia của vài Hội Đoàn, vài quốc gia với mục tiêu đem 
lợi nhuận gây quỹ xã hội và nhân đạo tùy theo mỗi Hội 
Đoàn. Hội Mầm Trẻ thì cũng tùy theo sự kiện mà đóng góp 
: có khi giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung, hoặc hội 
đoàn Maison Chance tại Việt Nam, hoặc cúng dường chùa 
Vạn Hạnh Nantes, hoặc bỏ vào ngân quỹ hoạt động cho Hội 
đầu tư lớp Việt Ngữ, hay tổ chức các Lễ Tết Nguyên Đán, 
Tết Trung Thu. 
Qua nhiều năm, từ một ngày nâng lên hai ngày week end 
với sự mở rộng tham gia của các Hội Đoàn lên đến gần 30 
quốc gia và sự tăng vọt lượng du khách thập phương hàng 
năm từ vài nghìn lên chục nghìn và năm 2019 (trước sự có 
mặt của Covid 19) là khoảng 20 nghìn người không kể đến 
số người không thể mua vé dự vì số người đã vượt số lượng 
mà ban tổ chức có thể tiếp đón. Lễ Hội ‘La Fête Des 
Galettes’ ban đầu đã trở thành Lễ Hội ‘Le Festival Les 
Galettes Du Monde’ rất được biết đến tại vùng Bretagne. 
Cứ mỗi năm thì một quốc gia được chọn làm Quốc Gia Đại 
Diện đồng hành cùng BTC, và Hội Mầm Trẻ được vinh dự 
này vào năm 2020, nhưng phải hoãn lại 2 năm vì covid. 
Năm 2022, nhân dịp này, với những đặc sắc của nhiều hội 
đoàn của các nước khác nhau, Hội Mầm Trẻ sẽ giới thiệu 
vài Bản Sắc Văn Hóa đậm nét  của Việt Nam với: 
- ẨM THỰC: bánh xèo, gỏi cuốn, chả giò, bò bún, bánh 
phồng tôm, các loại bánh tráng miệng: bánh cam, bánh bò, 
bánh khoai mì nướng, mè xửng… 
- VĂN HOÁ: biểu diển võ thuật, âm nhạc truyền thống, y 
phục dân tộc với sự hợp sức của cộng đồng người Việt, bạn 
và bằng hữu tại đia phương hoặc từ nơi xa đến: hội võ Long 
Sơn, nhóm đàn tranh Phượng Ca Rennes, Phượng Ca Paris, 
nhóm hát FAVIC và đại diện là Hội Mầm Trẻ. Phượng Ca 
Rennes vừa tròn 3 tuổi, và với sự bảo trợ của Phượng Ca 
Paris, nên  trên sân khấu với dàn nhạc khoảng 25 nhạc sĩ và 
nhóm hát FAVIC. 

Đào Tấn Anh Trúc, Kim Thương và Phương Oanh 
 

Phượng Ca Paris and Phượng 
Ca Rennes with ‘Le Festival Les 
Galettes Du Monde’ 
The original idea of the Organizing Committee at Ste Anne 
d'Auray was just ‘La Fête Des Galettes’ (Pancake Festival) in 
the local area. It was a one-day festival with the 
participation of several associations from several countries. 
The purpose of the festival is for the fund raising for the 
humanitarian. The festival was held for the first time in 
2008. Hội Mầm Trẻ contributed to different works: helping 
the flooded people in the Central region of Vietnam or the 
Maison Chance association in Vietnam, donating to Van 
Hanh pagoda in Nantes, France, funding the works for the 
Vietnamese Language Class Investment Association, and 
organizing the Lunar New Year, Mid-Autumn Festival. 
Over the years, the festival is now organized during two 
days of the weekend with the participation of many 
associations from almost 30 countries. The event attracts 
thousands of tourists per year. In 2019 (before the Covid 19 
pandemic) about 20,000 people were present. The original 
‘La Fête Des Galettes’ has become the very famous ‘Le 
Festival Les Galettes Du Monde’ (The International Pancake 
Festival) in Bretagne (Brittany). 
Every year, an association or an organization is selected to 
be a representative of a country. In 2020, Hội Mầm Trẻ was 
honored to be a representative for Vietnam, but it had to 
be postponed for 2 years because of Covid. 
In 2022, blending in the diversities with the other 
associations from different countries, Hội Mầm Trẻ 
introduced some distinctive cultural identities of Vietnam: 
- FOODS: crispy crepe, spring rolls, imperial rolls/crunchy 
spring rolls, Hue spicy beef noodle soup, and shrimp puff 
pastry. Desserts: deep-fried cake, sweet steamed rice cake, 
baked cassava cake, sesame candy… 
- CULTURE: martial arts performance, traditional music, 
ethnic costumes with the cooperation of the Vietnamese 
community, friends (locally or from far away): Long Son 
Martial Arts Association, Phuong Ca Rennes, Phuong Ca 
Paris, the FAVIC chorale and the representative of Hội Mầm 
Trẻ. On the stage with about 25 performers, Phuong Ca 
Rennes who just turned 3 years old, collaborated with 
Phuong Ca Paris and the FAVIC chorale. 

Đào Tấn Anh Trúc, Kim Thương và Phương Oanh 

02/2023 
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Tản mạn tên gọi Sáo 
Có thể nói rằng Sáo là nhạc cụ có tên gọi rất đặc biệt trong các loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam, bởi vì 
đa số tên gọi các nhạc cụ truyền thống Việt Nam đều bắt nguồn hoặc có mối quan hệ với tên các nhạc cụ 
truyền thống của Trung Quốc hoặc là phiên âm theo nghĩa Hán Việt hoặc là người Việt đọc trại chữ Hán. Ví 

dụ như: Đàn Tỳ bà được sử dụng từ âm chữ Hán đọc là PiPa 琵琶, Đàn Nhị Hồ được đọc theo nghĩa âm hán 

Việt của từ erhu 二胡 (er trong tiếng Hán là Nhị, hu nghĩa là Hồ), Đàn Tranh đọc trại từ âm Zheng 筝 trong 
tiếng Hán cũng là tên gọi của một loại đàn cùng họ với đàn Tranh Việt Nam...vv Riêng với tên gọi Sáo, nhạc 

cụ hơi thổi của Việt Nam thì sao, trong chữ Hán Sáo được gọi là dizi 笛子 (địch tử). Xét về cách đọc thì Đich 
và Sáo là hai từ hoàn toàn khác nhau nhưng đều chỉ về tên gọi của một loại nhạc cụ. Như vậy tên gọi Sáo ở 
Việt Nam bắt nguồn từ đâu. Tôi đã sưu tầm và tìm hiểu một số từ điển cũng như là giải nghĩa từ ngữ của 
các nhà nghiên cứu Âm nhạc để biết thêm về tên gọi nhạc cụ này. 

1/ Theo GS Tô Vũ (Âm nhạc Việt Nam truyền thống và hiện đại), Sáo là tên gọi do người Việt đặt, là một cái 
ống lấy từ một khúc thân cây thuộc họ cây tre có lòng rỗng và đường kính tương đối nhỏ. Thân ống khoét 
theo một hàng dọc 7 lỗ gồm 1 lỗ thổi và 6 lỗ bấm. GS. Tô Vũ “Âm nhạc Việt Nam truyền thống và hiện đại” 
Viện Âm nhạc 2002, trang 150. 

2/ Theo Huỳnh Tịnh PAULUS (Tự điển Đại Nam Quốc Âm tự vị), Sáo là ống thổi, thuộc về đồ nhạc. Huỳnh 
Tịnh PAULUS Của “Đại Nam Quốc Âm Tự Vị” nhà xuất bản Sài Gòn 1896. 

3/ Theo Việt Nam Tự điển, Sáo là nhạc khí làm bằng tre trúc, thổi thành tiếng kêu. Ban Văn Học, Hội Khai 
Trí Tiến Đức Khởi Thảo “Việt Nam Tự Điển” Hà Nội Imprimerie Trung Bắc Tân Vạn 1931. 

4/ Theo GS Hoàng Phê (Từ điển Việt Nam), Sáo là nhạc khí thổi bằng hơi, hình ống nhỏ và dài, phần dưới có 
nhiều lỗ tròn để định cung. GS Hoàng Phê “Từ Điển Việt Nam” Viện ngôn ngữ học, nhà xuất bản Đà Nẵng, 
Trung tâm từ điển học năm 2003, trang 849. 

5/ Theo Từ điển bách khoa Việt Nam, Sáo là thuật ngữ âm nhạc dân gian chỉ các nhạc cụ hơi của người Việt 
(kinh). Sáo thường chỉ các nhạc cụ hơi chi vòm như Sáo ngang hay Tiêu (Sáo dọc). Trong ý nghĩa khái quát 
hơn Sáo còn dùng chỉ các nhạc cụ hơi có lưỡi gà rung tự do như: Sáo Mông, Sáo Gáo…vv. Hội đồng Quốc gia 
chỉ đạo biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam “Từ điển bách khoa Việt Nam” nhà xuất bản từ điển Bách 
khoa Hà Nội 2003, tập 3, trang 733. 

6/ Theo Lê Huy - Huy Trân (Nhạc khí dân tộc Việt Nam), gọi là Sáo ngang vì muốn thổi được loại Sáo này 
người biểu diễn phải để ngang mà thổi. Lê Huy - Huy Trân “Nhạc khí dân tộc Việt Nam” Nhà xuất bản văn 
hóa Hà Nội năm 1984 trang 106. 

7/ Phạm Đình Hổ (Vũ trung tùy bút) có viết rằng 竹笛俗名哨 zhu di su ming shao (Trúc địch tên thường gọi 
là Sáo) trong dân gian cây Địch được gọi là Sáo. “Vũ trung tùy bút” Hán Văn, Thế kỷ 17,18 trang 24. 

Với những tư liệu ở trên chúng ta có thể nhận định rằng Sáo là tên gọi được sử dụng và lưu truyền trong 
dân gian theo cách riêng của người Việt Nam cũng có thể làm sáng tỏ phần nào về lịch sử “Sáo” một loại 
nhạc cụ hơi thổi ở Việt Nam. 

Nguyễn Huy Vương (giảng viên Sáo trúc trường Đại học FPT, TPHCM) 

 

02/2023 

Lịch sử Thiết kế Đàn Tranh Việt Nam từ năm 1930 đến 2020 - Lê Tuấn Hùng 

History of Vietnamese Dan Tranh design from 1930 to 2020 - Lê Tuấn Hùng 

https://drive.google.com/file/d/19fn7pneG30N8l4fEE5e-9wIRh6CwuJvi/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/19fn7pneG30N8l4fEE5e-9wIRh6CwuJvi/view?usp=sharing
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About the name of Sáo 

It can be said that Sáo is a very special name among traditional Vietnamese musical instruments because 

most of the names of traditional Vietnamese musical instruments are either derived from or related to the 

names of traditional Chinese musical instruments or are phonetically translated from Han-Vietnamese 

meanings or Vietnamese reading of Han characters. For example: Dan Ty Ba is used from the Han character 

read as PiPa 琵琶, Dan Nhi Ho is read from the Han-Vietnamese meaning of erhu 二胡 (er in Han is Nhi, hu 

means Ho), Dan Tranh is read from the Han character Zheng 筝 which is also the name of a type of 

instrument of the same family as Dan Tranh, etc. For the name Sáo, a Vietnamese wind instrument, in Han 

character it is called dizi 笛子 (dich tu). In terms of reading, Dich and Sáo are two completely different 

words but both refer to the name of a musical instrument. So, where does the name Sáo come from? I have 

researched and studied some dictionaries as well as explanations of music researchers to know more about 

the name of this instrument. 

1/ According to Prof. Tô Vũ (Traditional and Modern Vietnamese Music), Sáo is a name given by the 

Vietnamese, a tube taken from a branch of the bamboo family with a hollow inside and relatively small 

diameter. The tube is hollowed out with a row of 7 holes including 1 blowing hole and 6 pressing holes. 

Prof. Tô Vũ "Traditional and Modern Vietnamese Music" Music Institute 2002, page 150.  

2/ According to Huỳnh Tịnh PAULUS (Dictionary of Dai Nam National Musical Terms), Sáo is a flute, a musical 

instrument. Huỳnh Tịnh PAULUS of "Dai Nam National Musical Terms" Saigon Publisher 1896.  

3/ Sáo is a musical instrument made of bamboo that produces sound according to the Vietnamese 

Dictionary published by Van Hoc, Hoi Khai Tri Tien Duc Khoi Thao in Hanoi in 1931. 

4/ According to Prof. Hoang Phe (Vietnamese dictionary), Sáo is an air-blown musical instrument, small and 

long in shape, with many round holes in the lower part for fingering. Prof. Hoang Phe "Vietnamese 

Dictionary" Institute of Linguistics, Da Nang Publishing House, Center for Dictionaries 2003, page 849. 

5/ Sáo is a folk music term for Kinh people’s wind instruments such as horizontal flute or Tiêu (vertical flute). 

In a more general sense, Sáo also refers to free-reed instruments such as Sáo Mông, Sáo Gáo, etc. This 

definition was provided by the National Commission for the Compilation of the Vietnamese Encyclopedia 

"Vietnamese Encyclopedia" published by Bách Khoa Hanoi in 2003, volume 3, page 733. 

6/ Acording to Le Huy and Huy Tran (Vietnamese Musical Instrument). It is called Sao Ngang because to 

play this flute, the performer must blow horizontally. Le Huy and Huy Tran “Vietnamese folk wind music” 

published by the Hanoi Culture Publishing House in 1984, page 106. 

7/ Pham Dinh Ho wrote in Vu Trung Tuy But that "zhu di su ming shao" (Bamboo Flute commonly known as 

Sao) in folk culture, the Bamboo Flute is called Sao. "Vu Trung Tuy But", Han Van, 17th-18th century, page 

24.  

With the above documentation, we can conclude that Sao is a name used and passed down in folk culture 
in a particular way by Vietnamese people, which can also prove on the history of Sao that it is a kind of flute 
instrument in Vietnam. 

Nguyen Huy Vuong (Prof. of Flutes at FPT University, Ho Chi Minh City)  

02/2023 


