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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong kho tàng văn hóa nghệ thuật dân tộc, Tuồng là bộ môn nghệ
thuật sân khấu truyền thống độc đáo, ẩn chứa những tinh hoa văn hoá và giá
trị nghệ thuật đặc sắc. Hàng trăm năm qua, loại hình này đã vượt qua bao
thăng trầm của lịch sử để góp phần làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam.
Tuồng được hình thành trên cơ sở ca vũ nhạc và các trò diễn xướng
dân gian phong phú vốn có từ lâu đời. Loại hình này có mặt ở cả ba miền
Bắc, Trung, Nam nhưng phát triển mạnh mẽ và phổ biến hơn cả ở Nam
Trung bộ. Âm nhạc Tuồng vừa khai thác vốn nhạc dân gian, vừa khai thác lễ
nhạc và tiếp thu những điệu nhạc từ phương Bắc. Là một loại hình kịch hát
thuộc dòng sân khấu tự sự, Tuồng mang âm hưởng hùng tráng với những tấm
gương tận trung báo quốc, xả thân vì đại nghĩa, những bài học về đạo lý, khí
tiết của người anh hùng trong các hoàn cảnh đầy mâu thuẫn và xung đột.
Tuồng Đào Tấn là đỉnh cao của nghệ thuật Tuồng Bình Định. Phong
cách Tuồng Đào Tấn là một thể thống nhất từ tư tưởng đến cấu trúc kịch bản,
từ văn học Tuồng đến nghệ thuật biểu diễn, từ Âm nhạc ca hát đến vũ đạo và
mỹ thuật sân khấu,… Đào Tấn đã khai thác những nét ưu tú của Tuồng cung
đình rồi pha trộn với Tuồng Bình Định thành phong cách riêng đặc trưng của
mình. Nói riêng trong Âm nhạc và ca hát, Đào Tấn đã Tuồng hóa một số làn
điệu dân ca và điệu lý, đồng thời tăng cường điệu nam, điệu khách, điệu
xướng,… Điều này không chỉ thể hiện ở số lượng mà còn thể hiện trong tính
chất của các làn điệu cơ bản. Từ một làn điệu nào đó có thể biến ra nhiều thể
loại khác nhau bằng thủ pháp luyến láy, nâng hay hạ hơi, thay đổi trường độ
hoặc tiết tấu để phù hợp với tính cách nhân vật,…Vì vậy, làn điệu Tuồng Đào
Tấn rất phong phú và đa dạng, số lượng các làn điệu hát được gia tăng trong
mỗi vở so với Tuồng trước đó. Sự gia tăng này đáng kể tới mức có nhà
nghiên cứu xem Tuồng Đào Tấn là Tuồng hát.
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Tuồng Đào Tấn đang đứng trước nguy cơ mai một và khó khăn tìm
cho mình hướng đi tích cực nhằm bảo tồn và phát huy được những giá trị
nghệ thuật. Tuồng Đào Tấn từng có một thời kỳ hoàng kim với những vở
diễn được đông đảo khán giả đón xem, nhưng hiện nay với sự giao thoa ngày
càng nhiều giữa các loại hình nghệ thuật hiện đại thì liệu loại hình này có tồn
tại lâu dài? Cần đặt đúng vị trí to lớn của sân khấu Tuồng trong đời sống tinh
thần của nhân dân ta. Nhìn lại chặng đường từ khi hình thành cho đến nay,
cũng giống nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác, Tuồng đang dần bị
lớp trẻ xa rời do họ được tiếp xúc với nhiều loại hình và trào lưu văn hóa mới
cũng như các hình thức vui chơi, giải trí hấp dẫn khác. Có lẽ đó chỉ là yếu tố
khách quan, cái chính là do chúng ta chưa phổ cập rộng rãi trong giới trẻ để
họ cảm nhận được cái hay, cái đẹp của loại hình nghệ thuật truyền thống này.
Là người con của quê hương Bình Định, tôi luôn trăn trở làm thế nào
để góp phần nhỏ bé của mình vào việc gìn giữ giá trị vốn quý của nghệ thuật
Tuồng Đào Tấn và có những đề xuất thiết thực giúp loại hình này gần gũi với
đời sống mới, hòa theo sự chuyển mình mạnh mẽ của thế kỷ 21. Vì vậy việc
nghiên cứu, sưu tầm, đánh giá, phân tích có hệ thống nhằm lưu truyền những
tinh hoa của Tuồng truyền thống nói chung và nghệ thuật Tuồng Đào Tấn nói
riêng là một việc làm cần thiết, cấp bách hiện nay.
Đã nhiều lần nghệ thuật Tuồng Đào Tấn được đưa vào giới thiệu ở các
trường học tại Tỉnh Bình Định, nhưng chưa phổ biến sâu rộng nghệ thuật mà
chỉ mang tính hình thức. Thế nên người thưởng thức được cái hay của loại
hình này không nhiều. Thiết nghĩ, Tuồng Đào Tấn được phát triển cao hơn,
hay hơn cần phải có nhiều người biết và hiểu về nó. Điều đó đặt ra một yêu
cầu cấp thiết là đưa Tuồng Đào Tấn đến gần với thế hệ trẻ, trong đó biện
pháp hữu hiệu nhất là đưa loại hình nghệ thuật này trở thành một trong những
nội dung giáo dục HĐNK trong nhà trường. Điều đó sẽ giúp cho lớp trẻ hôm
nay nhận ra được những giá trị tinh thần vô cùng to lớn được kết tinh trong
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các làn điệu Tuồng của quê hương Bình Định. Từ chỗ hiểu được các giá trị,
các em biết trân trọng, yêu quý và có ý thức, trách nhiệm giữ gìn và bảo tồn
di sản tinh thần to lớn đó. Là người giảng dạy chuyên ngành Âm nhạc tại
trường Đại học Quy Nhơn, tôi mong muốn được đem tâm huyết của mình để
nghiên cứu và tổ chức chương trình HĐNK cho SV nhằm đưa các làn điệu
Tuồng của quê hương vào truyền dạy và biểu diễn. Những mong góp phần
gìn giữ và phát huy những vốn quý của nghệ thuật Tuồng Đào Tấn, góp phần
hưởng ứng tích cực chủ trương “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc” của Đảng và Nhà nước.
Với những lý do trên, tôi chọn: “Nghệ thuật Tuồng Đào Tấn trong
hoạt động ngoại khóa cho sinh viên trường Đại học Quy Nhơn” làm đề tài
nghiên cứu luận văn của mình.
2. Lịch sử nghiên cứu
Tìm hiểu và nghiên cứu loại hình nghệ thuật Tuồng là điều được các
nhà nghiên cứu và phê bình quan tâm từ trước đến nay và đã đúc kết được
nhiều điều đáng ghi nhận. Chúng tôi tập hợp một số bài viết, ý kiến quan
trọng trong quá trình tìm hiểu đề tài có đề cập đến Làn điệu Tuồng như:
Cuốn sách Các làn điệu hát Tuồng khu vực miền Trung của Nguyễn
Gia Thiện, Đào Duy Kiền, Đào Phương Châm, Bùi Lợi (1996), ấn phẩm của
Sở Văn hóa thông tin Bình Định. Bài viết này được các nhà nghiên cứu phân
tích, trình bày cơ sở lý luận, các hình thức và đánh giá cơ bản về các làn điệu
Tuồng ở toàn khu vực miền Trung nhưng chưa phân tích sâu sát các làn điệu
Tuồng Đào Tấn của tỉnh Bình Định và đặc trưng nghệ thuật của chúng.
Giáo trình Đào tạo diễn viên bậc trung cấp Nghệ thuật hát Tuồng của
Hồ Đắc Bích, Dương Long Căn, Lưu Hạnh, Nguyễn Hồng Tĩnh (1995) do
trường Trung học VHNT Bình Định cung cấp. Tài liệu đưa ra những khái
niệm về Tuồng, kỹ thuật hát và cách thức biểu diễn các trích đoạn Tuồng
mẫu mực của Đào Tấn.
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Luận văn của học viên Nguyễn Thị Hương với đề tài: Truyền dạy một
số làn điệu Tuồng ở thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai,
thành phố Hà Nội. Ở luận văn này, tác giả nói lên đặc điểm chung của các
làn điệu Tuồng chứ không khu biệt ở loại hình Tuồng nào và ứng dụng
truyền dạy làn điệu nghệ thuật này tại một xã địa phương.
Hội thảo khoa học Phong cách nghệ thuật Tuồng Đào Tấn (năm 2001)
do Viện Sân khấu, Cục nghệ thuật biểu diễn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình
Định đã phối hợp tổ chức hình thức bàn và tham luận một số ý kiến phát biểu
trao đổi dựa trên tinh thần khoa học và lòng kính trọng một danh nhân văn
hóa, cũng như nỗi niềm trăn trở vì sự nghiệp bảo tồn và phát huy bản sắc dân
tộc trong sân khấu Tuồng nói chung và nghệ thuật Tuồng Đào Tấn nói riêng.
Có thể khẳng định rằng đây là vấn đề rất được quan tâm. Trong quá
trình nghiên cứu về Tuồng của Đào Tấn, hầu hết các tác giả nghiên cứu khoa
học đều nhấn mạnh đến các vở Tuồng tiêu biểu của ông, đi vào khai thác đặc
trưng cơ bản của nghệ thuật Tuồng. Tuy nhiên, hiện nay chưa có hẳn một
công trình nào nghiên cứu về việc đưa các làn điệu hát Tuồng Đào Tấn vào
HĐNK cho SV Trường Đại học. Hướng đi của luận văn được xem là mới mẻ
và có ý nghĩa tích cực trong việc đưa ra lí luận khoa học và thực tiễn nhằm
nhân rộng giá trị văn hóa nghệ thuật dân gian đến với thế hệ trẻ trong môi
trường HĐNK của trường Đại học.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu về một số làn điệu chính của Tuồng Đào Tấn trong
HĐNK cho SV trường Đại học Quy Nhơn nhằm tìm ra nét đặc trưng nghệ
thuật của Tuồng Đào Tấn.
Nghiên cứu tìm ra giải pháp tổ chức đưa một số làn điệu Tuồng Đào
Tấn vào HĐNK cho SV trường Đại học Quy Nhơn để loại hình này gần gũi
với thế hệ trẻ và được nuôi dưỡng trong chính cái nôi hình thành nên nó. Qua
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đó giáo dục truyền thống cho SV để các em thấy được trách nhiệm của mình
trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của quê hương Bình Định.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Khai thác và đánh giá những hình thức, đặc điểm và giá trị nghệ thuật
của một số làn điệu trong Tuồng Đào Tấn.
Nghiên cứu thực trạng HĐNK Âm nhạc và đưa Tuồng Đào Tấn vào
HĐNK cho SV trường Đại học Quy Nhơn.
Đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần bảo tồn giá trị văn hóa nghệ
thuật của loại hình Tuồng Đào Tấn.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Một số làn điệu Tuồng Đào Tấn.
Nghệ nhân, GV và SV có tham gia trong HĐNK Tuồng Đào Tấn.
Các biện pháp tổ chức HĐNK về nghệ thuật Tuồng Đào Tấn tại trường
Đại học Quy Nhơn. Trong đó có nghiên cứu về cách thức truyền dạy, thưởng
thức, bảo tồn, sưu tầm một số làn điệu Tuồng Đào Tấn.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu thời gian từ khi Nhà hát Tuồng Đào Tấn thành lập
(1952) đến nay.
Nghệ thuật Tuồng Đào Tấn có nội dung và hình thức đa dạng. Trong
phạm vi luận văn, chúng tôi tập trung nghiên cứu hai làn điệu chính của
Tuồng Đào Tấn: Hát Khách, Hát Nam và tổ chức truyền dạy cho những SV
có năng khiếu đặc biệt ở CLB Âm nhạc trường Đại học Quy Nhơn.
HĐNK Âm nhạc của trường Đại học Quy Nhơn, trong đó chủ yếu
nghiên cứu đối tượng SV có năng khiếu Âm nhạc.
5. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng những phương pháp nghiên cứu chính sau đây:
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Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh.
Phương pháp khảo sát điền dã thực tế.
Phương pháp nghiên cứu liên ngành: âm nhạc, sân khấu, văn hóa.
Phương pháp thực nghiệm.
6. Những đóng góp của luận văn
Đề tài của chúng tôi cung cấp một số thông tin khái quát về đặc điểm
nghệ thuật của các làn điệu trong Tuồng Đào Tấn. Từ đó khẳng định vai trò
và vị trí của nghệ thuật Tuồng Đào Tấn trong đời sống văn hóa nghệ thuật
của người dân Bình Định hiện nay.
Góp phần giới thiệu, bảo tồn và phát huy một số làn điệu truyền thống
đặc sắc của Tuồng Đào Tấn.
Đưa ra một số giải pháp tổ chức truyền dạy và hoạt động thưởng thức,
tìm hiểu làn điệu Tuồng Đào Tấn tại trường Đại học Quy Nhơn. Lựa chọn
các làn điệu phù hợp, phổ biến và đề xuất các biện pháp đưa vào truyền dạy
trong HĐNK Âm nhạc tại trường.
Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho một số nghệ sĩ, diễn viên, đặc
biệt những học viên có nghiên cứu cùng hoặc gần chuyên ngành.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận
văn gồm có 2 chương, cụ thể như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và nghệ thuật Tuồng Đào Tấn.
Chương 2: Thực trạng hoạt động ngoại khóa Âm nhạc tại Trường Đại
học Quy Nhơn.
Chương 3: Giải pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa Tuồng Đào Tấn tại
trường Đại học Quy Nhơn.
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ NGHỆ THUẬT TUỒNG ĐÀO TẤN
1.1. Các khái niệm
1.1.1. Tuồng
Tuồng còn gọi là Hát bội hay Hát bộ, là loại hình nghệ thuật sân khấu
truyền thống của Việt Nam, được hình thành trên cơ sở ca vũ nhạc và các trò
diễn xướng dân gian kết hợp sự giao lưu với văn hóa Trung Hoa. Vào cuối
thế kỷ XVIII, Tuồng đã phát triển một cách hoàn chỉnh từ kịch bản văn học
đến nghệ thuật biểu diễn. Dưới triều Nguyễn, Tuồng có vị trí quan trọng
trong sinh hoạt văn nghệ ở cung đình, thậm chí trở thành quốc kịch dưới triều
vua Tự Đức. Trong thế kỷ XIX, Tuồng đã có giai đoạn phát triển cực thịnh
trong lịch sử hình thành và phát triển.
Tuồng mang đậm âm hưởng hùng tráng với những tấm gương tận
trung báo quốc, xả thân vì đại nghĩa, những bài học về đạo lý, khí tiết của
người anh hùng trong các hoàn cảnh đầy mâu thuẫn và xung đột. Chính vì
vậy, chất bi hùng là một đặc trưng thẩm mỹ độc đáo của Tuồng. “Bi” trong
Tuồng đạt tới mức tột cùng của sự đau thương mất mát, “hùng” đạt đến đỉnh
điểm của sự hoành tráng, oai nghiêm.
Tuồng chú trọng lột tả cái thần. Tả thần làm bật lên cái cốt lõi cơ bản,
không đi sâu vào những chi tiết vụn vặt. Ðể làm được điều đó, Tuồng dùng
thủ pháp khoa trương cách điệu. Tất cả những lời nói, động tác hình thể sự đi
lại trên sân khấu Tuồng đều được khoa trương và cách điệu để trở thành
những điệu hát, điệu múa có nguyên tắc và niêm luật cụ thể. Ðặc trưng của
khoa trương cách điệu còn được thể hiện trong Âm nhạc, hoá trang, mặt nạ.
Tuồng dùng thủ pháp ước lệ tượng trưng, đây là hình thức lấy chi tiết
để thay cho toàn thể tất cả mọi sự vật hiện tượng. Chẳng hạn như: chiếc roi
ngựa thay thế cho một con ngựa, mái chèo thay cho con thuyền, vài người
lính thay thế cho cả một đội quân, một vòng đi quanh sân khấu thay cho vạn
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dặm đường trường,… Do đó, người ta nói sân khấu Tuồng là không gian giàu
sức gợi cảm và tưởng tượng.
Tuồng có hai loại: Tuồng Thầy và Tuồng Đồ. Tuồng Thầy hay còn gọi
là Tuồng Pho, là những vở Tuồng chính kịch, lấy sự tích kinh điển từ trong
sử sách và trong giả sử để phóng tác và viết ra như: Phụng Nghi đình, Sơn
hậu, Tam Quốc Chí, Vạn Hoa Lầu, Ngũ Hổ Bình Tây, v.v… Văn chương ở
đây là văn chương bác học, Tuồng tích có sẵn trong sách nên người xem
phần lớn đều hiểu biết rõ kịch bản và đến rạp chỉ xem diễn xuất của nghệ sĩ.
Tuồng Đồ là những vở Tuồng được viết bằng chữ Nôm hay Quốc
ngữ, nội dung lấy từ những sự tích văn chương trong văn học Việt
Nam rồi cải biên thành Tuồng. Tuồng Đồ nặng về giải trí, giàu tính
hài hước nên đáp ứng đông đảo thị hiếu và trình độ thưởng ngoạn
của người bình dân. Ngoài ra thì có Tuồng hài với cốt truyện tự do
hơn, không nhất thiết đề cao đạo lý đạo lý tam cương ngũ
thường như Tuồng Pho. Ví dụ như các Tuồng: Nghêu sò ốc hến,
Trần Bồ, Trinh thử, v.v... [1, tr.92].
1.1.2. Làn điệu Tuồng
Nhà nghiên cứu Nguyễn Thụy Loan cho rằng:
Làn điệu là cách gọi truyền thống của người Việt để chỉ loại cấu
trúc giai điệu bán ổn định, trong đó có những phần cứng (không
thay đổi) và những phần mềm (có thể thay đổi). Phần cứng giúp
cho người nghe nhận diện được giai điệu thuộc làn điệu nào, phần
mềm với những thay đổi đa dạng đó là dị bản của cùng một giai
điệu rất khác nhau, thậm chí có khi khó có thể nhận ra [23, tr.248].
Theo tác giả, làn điệu là một thuật ngữ dùng trong âm nhạc dân gian và
âm nhạc truyền thống để gọi tên một điệu hát, điệu hát đó có mang đặc trưng
riêng của từng địa phương và có những cấu trúc, hệ thống và tiêu chí cụ thể
khi diễn xướng.
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Làn điệu hát Tuồng rất phong phú và đa dạng. Một số làn điệu chính
trong Tuồng Đào Tấn: Hát Khách, Hát Nam.
1.1.2.1. Làn điệu Hát Khách
Hát Khách (còn gọi là hát Bắc, hát Phú lục, Bắc xướng) là một trong
những làn điệu diễn tả được nhiều cung bậc tình cảm trong sâu khấu Tuồng.
Hát Khách là loại làn điệu thường cấu trúc theo thể thơ thất ngôn tứ
tuyệt. Tức là mỗi vế đều có 7 chữ mà người ta thường gọi là khách
thơ và có loại văn phú lục từ 11 chữ trở lên người ta gọi là thể phú.
Hát Khách thường mang tính chất hùng hồn, mạnh mẽ, khoan thai,
vui vẻ. Tuy nhiên cũng có trường hợp uất ức vì số phận bị vu oan,
hay chán đời tự vận hoặc ly biệt cũng có thể Hát Khách [2, tr.29].
Ví dụ Trích đoạn Hát Khách (do nhà nghiên cứu Lê Yên ký âm):
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Hát Khách được chia ra làm nhiều loại như sau:
- Hát Khách thường bao gồm các loại như: Khách hành binh hùng
hồn, tiết tấu nhanh và áp dụng trong hoàn cảnh gấp rút; Khách tửu mang tính
nhàn hạ, vui vẻ, tiết tấu chậm hơn và được dùng trong lúc anh em chén tạc,
chén thù; Khách tẩu mang tính vội vàng và gấp rút, tiết tấu nhanh và thường
dùng trong trường hợp báo việc gấp; Khách thán mang tính ai oán, uất ức, tiết
tấu chậm và sử dụng trong trường hợp bị oan ức, nhưng lại tỏ ra cương trực.
- Khách phú lục: mang tính chất hữu tình và dùng trong trường hợp
du ngoạn, vui chơi để thưởng thức cảnh vật thiên nhiên. Phần nhiều là áp
dụng cho các nhân vật tiên nữ, đào, hoặc kép đi chơi, v.v... tiết tấu thong thả.
- Khách hồn: mang tính chất yểu, chập chờn vì là hồn ma và thường
được sử dụng cho những người trung không may bị tử vong. Khi chồng, vợ,
bè bạn hay tôi chúa bị lâm nguy thì hồn người chết hiện lên báo tin hoặc cứu
giúp để người đó thoát vòng tai nạn.
1.1.2.2. Làn điệu Hát Nam
Hát Nam được dùng khi tình cảm của nhân vật lên tới cao trào trong
tình huống kịch. Tuồng xưa chia Hát Nam ra làm ba loại chính: nam xuân
mang tính chất vui tươi, ngược lại nam ai nghe sầu thảm, nam xuân nữ là
buồn man mác. Người diễn viên khi Hát Nam được tự do thể hiện cảm xúc
của mình, không bị gò bó về nhịp phách như Hát Khách.
Dựa trên sự cấu trúc của thể thơ song thất lục bát hoặc lục bát phá
thể đối với Hát Nam, cộng với sự sáng tạo của các nhạc công về tiết
tấu, do đó đã biểu hiện được các tình huống vui tươi, buồn bã hay
đau thương. Tuy tỷ lệ Hát Nam so với Nói Lối thì rất hạn chế
nhưng Hát Nam là loại làn điệu chủ yếu trong nghệ thuật Tuồng và
nó không thể thiếu được trong bất kỳ vở Tuồng nào [2, tr.23].
Ví dụ Trích đoạn Hát Nam (do nhà nghiên cứu Lê Yên ký âm):
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Các làn điệu Hát Nam:
- Điệu nam bình: Điệu nam bình mang tính chất vui tươi. Tiết tấu thư
dãn và thường được sử dụng đối với các nhân vật như văn nhân, trí sỹ... và
thường được áp dụng trong hoàn cảnh yên bình: tự sự đời tư, tả chuyện hành
trình, bộc lộ ý chí và hoài bão trong tiền đồ, sự nghiệp, thỏa mãn với thành
tích đã đạt được hay hứa hẹn khi tiễn biệt nhau.
- Điệu Hát Nam ai: Điệu Hát Nam ai mang tính chất sầu thảm, bi ai,
diễn tả đến tận cùng của sự đau xót, gợi lên một không khí buồn bã, thê
lương. Tiết tấu chậm, nhưng không phải rề rà. Điệu Nam ai thường được sử
dụng trong những hoàn cảnh như các nhân vật phải xa lìa nhau, ra đi không
hẹn ngày tái ngộ hay đau xót vì tử biệt sinh ly.
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1.1.3. Biểu diễn Tuồng
Sự kết hợp tổng thể các yếu tố hát, múa, diễn xuất, âm nhạc tạo nên
cảm xúc mạnh mẽ đối với người xem, nhờ đó họ cảm nhận được sự tinh tế
trong nghệ thuật biểu diễn của người nghệ sỹ Tuồng.
1.1.3.1. Hát Tuồng
Là loại hình sân khấu ca kịch, hát được xem là quan trọng trong
Tuồng. Ngoài việc chuyển tải nội dung, hát là cách giải quyết tối ưu nhất
trong các lớp mà trạng thái tâm lý nhân vật được đẩy tới đỉnh điểm.
Ngữ khí trong hát Tuồng được xem là yếu tố quan trọng làm nên
phong cách riêng của Tuồng, mang kỹ thuật vận khí từ nội lực của giọng thật.
Ngữ khí phát ra khác với nói thường, nói vận khí sẽ tạo ra âm vang khác lạ.
Trong khi học cách phát âm, nhả chữ, nhấn nhá, người hát phải luôn tuân thủ
luật hát rất nghiêm ngặt. Tuồng sử dụng cách ém hơi vận khí độc đáo, lấy hơi
sâu ở bụng, sau đó từ từ vận khí giữ cột hơi đưa âm từ thanh quản và kéo
nguyên khí ra ngoài vòm miệng để phát âm to dài, vang khỏe.
Vận dụng ngữ khí và ngữ điệu là kỹ thuật hàng đầu trong việc thể hiện
bất kỳ loại tình cảm nào hoặc tình huống nào trong Tuồng. Nếu ta biết vận
dụng hợp lý thì nó sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất về mặt biểu hiện hình tượng
trong ngôn ngữ. Ví dụ:
SƠN HẬU (Trích)
Nghệ nhân: Lệ Quyên
Ký âm: Hà Thị Thanh Xuân

13

Vậy hát sao cho ra bơ thờ, biểu hiện thế nào cho ra được sững sỡ, đó
chính là vận dụng ngữ khí và ngữ điệu của người diễn viên. Vì thế không đơn
thuần hát cho người ta nghe mà phải hát để cho người ta thấy được tiếng lòng
nhân vật. Ví dụ một câu nam khác:

Bảy

chục

ư hư.

ư

ư hư

thân

già

Nghiến răng cười

hư

trời

ứ

ư

ơi

chi

ha

ư

sá

hả

ừ

Tiếng cười trong câu Hát Nam trên đây không phải là tiếng cười sảng
khoái mà là tiếng cười trong đau xót, tiếng cười trong sự uất hận, căm thù.
Do đó, muốn biểu hiện được tâm trạng tính cách của nhân vật, diễn viên phải
vận dụng ngữ khí và ngữ điệu và đấy cũng chính là kỹ thuật Hát Nam.
Hát được đã khó mà hát để cho hay lại càng khó hơn. Nó khó bởi vì
muốn hát được thì phải có giọng khỏe, cao, vang và ngân dài như chuông.
Sau điều kiện trời phú cho giọng tốt phải nắm được kỹ thuật, luyến láy và hát
nhịp nhàng theo phách trống. Diễn viên hát Tuồng phải phát âm chính xác
các dấu, rõ tiếng, không bị biến âm, không nói ngọng. Hát phải đúng cao độ
trường độ và thể hiện tốt tình cảm của lời ca. Vì vậy, diễn viên phải rèn luyện
các kỹ thuật hát như một trong những phương thức nghệ thuật tinh tế nhằm
biểu hiện cảm xúc của nhân vật đến với người thưởng thức.
1.1.3.2. Múa Tuồng
Múa Tuồng là những động tác hình thể của diễn viên, tiết tấu hóa,
khoa trương và cách điệu theo nguyên tắc của vũ thuật Việt Nam, theo quan
niệm về cái đẹp và phong cách của loại hình nghệ thuật hát Tuồng.
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Múa Tuồng được chắt lọc và hình thành từ cuộc sống hiện thực, từ
những động tác sinh hoạt và hành động tâm lý trong cuộc sống xã
hội của con người. Các thế hệ diễn viên đã tiếp thu tinh hoa của
những hình thái múa dân gian, múa tín ngưỡng, tôn giáo, trong tế
lễ, hội hè, trong múa cung đình và trong võ thuật dân tộc để xây
dựng vũ đạo Tuồng [2, tr.111].
Tuồng ưa chuộng lối diễn xuất khuếch đại và ước lệ, được tiết tấu hóa,
khoa trương, cách điệu từ võ thuật dân tộc, múa dân gian, múa tín ngưỡng và
các động tác sinh hoạt lao động hàng ngày. “Lối múa, đi và đứng có những
động tác cách điệu, trong nghề gọi là bê, xiên, lỉa và lăn” [15, tr.304].
Múa Tuồng có chức năng minh hoạ, bài cảnh, có khả năng dùng điệu
hát để diễn đạt tâm trạng, tính cách của nhân vật. Để dựng được cảnh sắc
trong trí tưởng tượng của người xem, người diễn viên phải dùng những động
tác tượng trưng với giả định có cảnh thật trước mắt.
Múa Tuồng có những nguyên tắc nghiêm ngặt “nội ngoại tương
quan, tả hữu tương ứng, thượng hạ tương phù”. Nhân vật nào ra
sân khấu từ cánh gà tay mặt đều sống tới cuối Tuồng, dẫu có bị kẻ
gian hãm hại cũng không chết. Ngược lại, nhân vật nào ra sân khấu
từ cánh gà bên trái đều phải chết, dẫu làm tới Hoàng đế [1, tr.93].
1.1.3.3. Nhạc cụ
Nghệ nhân xưa từng nói: “diễn viên với nhạc như cá với nước”. Nhạc
cụ Tuồng thể hiện các tình huống, tình cảm nhân vật trong các lớp diễn
không lời và còn làm cầu nối của thế giới nội tâm nhân vật tới khán giả.
Dàn nhạc đầy đủ trong Âm nhạc Tuồng [PL1, tr.102] gồm có:
- Bộ gõ: trống chầu, trống chiến, trống lệnh, thanh la, mõ, đồng la,
cồng chiêng, não bạt, phách,…
- Bộ hơi: kèn, sáo, tiêu,…
- Bộ dây: nhị chính, nhị phụ, cò, nhị hồ, tứ đại, tiểu,…
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- Bộ gảy: tam, tứ, nguyệt, tranh, bầu, tỳ bà,…
Cơ cấu cho một dàn nhạc Tuồng truyền thống không thể thiếu ba nhạc
cụ quan trọng nhất đó là: trống, kèn và nhị. Dàn nhạc phải tuân thủ theo một
nguyên tắc chung đó là “lề lối”. Giáo sư Trần Văn Khê cho biết: “Dàn nhạc
Tuồng chủ yếu làm nhiệm vụ hỗ trợ cho biểu diễn của diễn viên, được đặt
bên tay phải sân khấu (từ trong nhìn ra). Tay phải ứng với cửa sinh trong khi
bên trái là cửa tử” [15, tr.302].
Kèn là nhạc cụ quan trọng bậc nhất và nó thể hiện tính bi hùng đặc
trưng của Tuồng. Kèn được sử dụng vào những chỗ chuẩn bị cho sự kiện
hoặc các lớp cao trào của vở diễn. Tiếng Kèn mang tính chất vang, rắn rỏi,
khí thế tác động thúc giục xung trận, hoà cùng tiếng quân reo để tạo nên cảnh
chiến trường ác liệt khiến người xem đôi khi phải nín thở, tim đập rộn
ràng,… những lớp chia li, tang tóc thì tiếng kèn như tiếng gào thét, oán than.
Trống luôn làm nhiệm vụ dẫn dắt cho mọi tình huống sân khấu; đan
xen, hoà quyện với vai diễn, làm cho trạng thái tâm lý nhân vật thêm đậm nét
và hỗ trợ cho hành động nhân vật đạt tới sự hào hùng.
Nhị là nhạc cụ hỗ trợ đắc lực cho phần hát, dẫn dắt phần giai điệu
trong dàn nhạc, thực hiện rao dạo để đưa hơi, giữ bậc, tạo cảm xúc và đệm
các bài bản, làn điệu.
1.1.4. Nghệ nhân
Trong văn hóa nghệ thuật truyền thống, nghệ nhân là danh xưng được
xã hội công nhận đối với những tài năng hoạt động gìn giữ di sản, những
người có tài năng đặc biệt về một lĩnh vực trong dân gian được lưu truyền từ
nhiều đời. Nói riêng trong lĩnh vực Âm nhạc, nghệ nhân là người nắm và
hiểu một cách tường tận loại hình nghệ thuật đặc trưng nơi họ đang sống: từ
lối hát, ngón đàn tới không gian và môi trường diễn xướng. Trong các hình
thức nghệ thuật Âm nhạc dân gian Việt Nam, hình thức nào cũng có những
người hiểu sâu và có khả năng biểu diễn xuất sắc một loại hình nghệ thuật.
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Khác với các nghề được đào tạo bài bản, nghệ nhân trưởng thành từ
cuộc sống và hoạt động nghề nghiệp, thông qua quá trình tích luỹ kinh
nghiệm và rèn luyện nghề. Họ là những người có năng khiếu nghề nghiệp, có
kỹ năng khéo léo và óc sáng tạo. Họ nắm giữ những bí quyết làm nên sự tinh
xảo, độc đáo, những bí quyết sống còn của nghề. Hiện nay, ngành văn hóa
nước ta đang trong quá trình tìm hiểu và ghi nhận danh hiệu cho các nghệ
nhân, đây được xem là việc làm cấp thiết để trả ơn những bậc thầy văn hóa.
1.2. Giới thiệu nghệ thuật Tuồng Đào Tấn
Tuồng Đào Tấn, một loại hình nghệ thuật vừa bác học lại vừa mang
tính dân gian gần gũi với quần chúng. Bao thế hệ nối tiếp nhau trên mảnh đất
này vẫn ra sức gìn giữ, trau chuốt loại hình nghệ thuật Tuồng để trở thành nét
văn hóa đặc thù của riêng quê hương Bình Định.
1.2.1. Danh nhân văn hóa Đào Tấn
Ðào Tấn, vị hậu tổ của nghệ thuật Tuồng, người có công đưa nghệ
thuật Tuồng lên đến đỉnh cao vào thế kỷ XIX. Ông là cây đại thụ đóng góp to
lớn cho bộ môn nghệ thuật sân khấu Tuồng truyền thống của dân tộc, được
vinh danh “Danh nhân văn hóa Đào Tấn”.
1.2.1.1. Cuộc đời của danh nhân Đào Tấn
Đào Tấn (1845 – 1907) tên gọi thật là Đào Đăng Tấn, biệt hiệu là Tiểu
Linh Phong Mai hoặc Mai Tăng. Ông là người ở tại thôn Vinh Thạnh, phủ
Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Nhân dân trong vùng tôn kính gọi ông là cụ Đào
Vinh Thạnh - vị hậu tổ của nghệ thuật hát Tuồng [PL1, tr.98].
Sinh thời, Đào Tấn làm thơ, viết từ khúc và soạn Tuồng nhưng xuất
sắc hơn cả vẫn là sự nghiệp Tuồng. Trong suốt quãng đời làm quan, Đào Tấn
là người đã trải qua nhiều biến cố lớn trong lịch sử cũng như của bản thân:
- Đào Tấn đậu cử nhân khoa Đinh Mão (1867) tại trường thi Bình
Định, dưới triều vua Tự Đức. Vua Tự Đức mất (1883), đất nước rơi vào cảnh
hỗn loạn “bốn tháng ba vua”. Đào Tấn bỏ quan về quê dưới thời Kiến Phúc.
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- Vua Hàm Nghi lên ngôi, năm 1885, ban hịch Cần Vương kháng
Pháp, Đào Tấn vì đang chịu tang cha không tham gia. Khi vua Đồng Khánh
lên ngôi lại triệu hồi Đào Tấn về kinh làm quan (1886).
- Từ năm 1886 đến năm 1904: ông làm Phủ doãn Thừa Thiên, kiêm
Giảng quan (dạy vua học) dưới thời Đồng Khánh, làm Thượng thư, Tổng đốc
An Tĩnh, Tổng đốc Nam Ngãi, Cơ Mật viện đại thần, hưởng phẩm hàm lên
đến bậc nhất phẩm, lại được phong Hiệp biện đại học sĩ, tước Vinh quang tử.
(Thông tin do Nhà hát Tuồng Đào Tấn cung cấp).
Nhà nghiên cứu Đặng Quí Địch cho rằng:
Trong suốt thời kì tham chánh cụ từng nổi tiếng là một ông quan
nhân từ, thanh liêm, chính trực. Nhưng nếu chỉ có thế thì cụ cũng
dễ lẫn lộn với các vị tuần lương tuy hiếm nhưng vẫn có trong thời
ông. Cái khiến cho tên tuổi cụ trở nên bất hủ chính là ở sự nghiệp
dạy hát Bội và soạn Tuồng hát Bội mà cụ không ngừng theo đuổi
từ năm 19 tuổi cho tới lìa đời [6, tr.16].
Đào Tấn luôn coi trọng đến việc quảng bá nghệ thuật Tuồng. Khoảng
thời gian ba năm trước khi mất, ông dành toàn tâm toàn ý cho Tuồng: nuôi
đoàn hát, lập “Học bộ đình Vinh Thạnh” , đào tạo bồi dưỡng cho lớp học trò
tài năng nhằm phát triển nghệ thuật hát Tuồng tại quê hương Bình Định.
Đào Tấn tạ thế ngày 23.8.1907 tại quê nhà, thọ 63 tuổi, mộ táng tại núi
Huỳnh Mai (Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định) [PL1, tr.98].
1.2.1.2. Sự nghiệp của danh nhân Đào Tấn
Đào Tấn đã dùng Tuồng như là phương tiện phản chiếu diện mạo tâm
hồn nhằm kí thác những tâm sự thời thế, gửi gắm lòng mình hướng về quê
hương. Ông là chứng nhân trong thời đại đầy biến động của lịch sử Việt
Nam, những thăng trầm gắn với triều đình nhà Nguyễn suốt bốn mươi năm.
Phần lớn cuộc đời làm quan của ông đáng chú ý nhất vẫn là những
công việc gắn với nghệ thuật hát Tuồng, đưa bộ môn nghệ thuật này
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lên đến đỉnh cao rực rỡ nhất. Ông đã nâng tầm tư tưởng và nghệ
thuật choTuồng trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của đại
chúng [34, tr.263].
Đào Tấn để lại cho đời khoảng 150 bài thơ, 59 từ khúc, câu đối và 16
kịch bản Tuồng sáng tác và chỉnh lý. Căn cứ vào các tài liệu còn lưu lại do
Nhà hát Tuồng Đào Tấn cung cấp, chúng tôi thống kê như sau [PL1, tr.122]:
* Các vở Tuồng soạn theo lệnh của vua Tự Đức: Đãng khấu (3 hồi),
Bình Địch (3 hồi), Tam Bảo Thái giám thủ bửu (3 hồi), Tứ quốc lai vương (3
hồi), Quần trân hiến thụy (3 hồi), Vạn bửu trình tường (hồi 41 đến hồi 108).
* Các vở Tuồng tự soạn: Tân Dã đồn (một hồi), Diễn võ đình (hai hồi),
Cổ thành hội (một hồi), Trầm Hương các (một hồi), Hoàng Phi Hổ quá Giới
Bài quan (một hồi), Hộ sanh đàn (một hồi).
* Các vở Tuồng cổ do Đào Tấn chỉnh lý: Sơn hậu (chỉnh hai lớp), Tam
nữ đồ vương (rút hồi hai chỉnh thành Khuê các anh hùng), Đào Phi Phụng
(chỉnh hồi thứ tư), Ngũ Hổ bình Tây (sửa hồi thứ hai).
Cuốn Tuy Phước – Lịch sử và văn hóa nhận định:
Những đóng góp về mọi mặt đã khẳng định vị trí của ông trong lịch
sử Việt Nam giai đoạn cận hiện đại. Ngoài ra, với tư cách là một
nghệ sĩ, ông đã gieo vào lòng khán giả, những người yêu mến nghệ
thuật biểu diễn Tuồng cổ một sự đam mê thật sự. Ông đã nâng cánh
thăng hoa và biến nó trở thành một loại hình nghệ thuật biểu diễn
thông minh nhất của dân tộc [45, tr.392].
Hiện nay, ở Bình Định có nhà hát mang tên danh nhân văn hóa Đào
Tấn, có giải thưởng về văn học và nghệ thuật mang tên ông, có nhiều đường
phố mang tên Đào Tấn ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng,
Bình Định, Nha Trang,… Điều đó cho thấy vị Hậu tổ của nghệ thuật Tuồng
luôn sống mãi cùng non sông đất nước.
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1.2.2. Nhà hát Tuồng Đào Tấn
Nhà hát Tuồng Đào Tấn, tiền thân là Đoàn Tuồng Liên khu V – Đoàn
Tuồng cách mạng đầu tiên trên cả nước được thành lập vào tháng 5/1952.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đoàn Tuồng Liên khu V từ miền
Bắc trở về đứng chân trên quê hương Bình Định cho đến hôm nay. Hơn 60
năm hình thành và phát triển, Nhà hát luôn giữ truyền thống là một trong
những con chim đầu đàn trong số các đơn vị biểu diễn kịch hát truyền thống
mang tầm vóc quốc gia. Nhà hát đã kế thừa phát triển có chọn lọc những giá
trị của nghệ thuật Tuồng, với đội ngũ diễn viên tài năng, giỏi nghề, Nhà hát
Tuồng Đào Tấn đảm đương nhiều chương trình, vở diễn có chất lượng cao,
đã khai thác, chỉnh lý, dàn dựng nhiều vở Tuồng có giá trị phục vụ nhân dân.
Nghệ thuật Tuồng Đào Tấn cũng đã đến với nhiều quốc gia trên thế
giới như: Liên Xô, Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, Bungari, Lào,
Campuchia,… và đã nhận được sự hoan nghênh tán thưởng của bạn bè quốc
tế. Là Nhà hát giàu truyền thống dựng 65 vở Tuồng, trong đó có 50 vở cổ
như: Hộ Sanh Đàn, Sơn Hậu, Bao công tra án Quách Hoè, Bàng Quý Phi,
Dương Chấn Tử, hàng loạt vở về người anh hùng Nguyễn Huệ, các danh
tướng Tây Sơn,… dựng lại những vở lịch sử sáng tác mới: Trời Nam – Lê
Duy Hạnh, Cội nguồn, Mặt trời đêm thế kỷ, Bùi Thị Xuân…nhằm lấy lại hào
khí Tuồng trong công chúng mới. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Nhà
hát đã giành được nhiều phần thưởng giải thưởng cấp quốc gia, rất nhiều
nghệ sỹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT. Thành tích
Nhà hát tuồng Đào Tấn đã được tặng thưởng: 2 Huân chương Kháng chiến
hạng Nhì (1954 và 1973), 2 Huân chương Lao động hạng Nhì (1960 và
1978), Huân chương Lao động hạng Ba (1986), Huân chương Lao động hạng
Nhất (1993), 23 huy chương Vàng Bạc giải thưởng cho các vở diễn tại Liên
hoan Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, 150 huy chương Vàng Bạc
Đồng giải thưởng cho các cá nhân nghệ sĩ.
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Nhà hát Tuồng Đào Tấn gắn nghệ thuật với lịch sử quê hương, nêu
gương các anh hùng dân tộc, một ý tưởng văn hóa xã hội sâu sắc đang muốn
thành hiện thực. Nhà hát cố gắng tìm lại mình, dựng theo hai hướng: bảo tồn
Tuồng cổ, dựng mới cách tân Tuồng cổ nhằm tuyên truyền, quảng bá giá trị
độc đáo của nghệ thuật Tuồng Đào Tấn đến với công chúng. Nhà hát mang
sứ mệnh giữ gìn và phát huy bộ môn nghệ thuật truyền thống độc đáo của cha
ông, cùng với các đơn vị nghệ thuật Tuồng cả nước thực hiện nhiệm vụ xây
dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xứng danh một
Nhà hát được mang tên danh nhân Đào Tấn.
(Thông tin do Nhà hát Tuồng Đào Tấn cung cấp)
1.2.3. Một số đặc điểm nghệ thuật Tuồng Đào Tấn
Nghệ thuật Tuồng Đào Tấn là đỉnh cao của Tuồng Bình Định, mang
nét đặc trưng khác biệt với các vùng khác như: Tuồng miền Bắc, Tuồng
Cung đình Huế,…
Tuồng miền Bắc thiên về những vấn đề lịch sử chính thống, gắn với
cuộc đời những anh hùng dân tộc, mang tính chất sử thi - anh hùng ca. Tuồng
Bắc không thiên về sự điêu luyện trong cách hát nhưng vẫn tinh tế. Vì thế,
không khí và đời sống diễn ra trong Tuồng Bắc gần gũi với cuộc sống đời
thường. Tuồng cung đình Huế thiên về đề tài quân quốc, ảnh hưởng sâu sắc
tư tưởng Nho giáo, văn chương bác học. Các vở diễn điêu luyện, mang tính
chất nghi lễ uy nghiêm và đầy cảm xúc ngưỡng vọng. Nghệ thuật hát mềm
mỏng, gần gũi với những làn điệu ca Huế trữ tình. Nghệ thuật Tuồng cung
đình Huế đẹp, giải trí trí tuệ và cao sang.
Tuồng Đào Tấn đề cao chủ nghĩa yêu nước và tinh thần thượng võ,
những lớp diễn ưu tiên vũ đạo, phô diễn kỹ năng võ thuật. Bố cục trong các
tác phẩm Tuồng Đào Tấn gọn gàng, phần lớn chỉ có một hồi, trong mỗi vở
không giới thiệu dài dòng như Tuồng truyền thống. Đào Tấn đã thúc đẩy
nghệ thuật Tuồng lên đỉnh cao mới, có những bước tiến và sự cách tân vượt
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bậc so với Tuồng truyền thống. Nhìn nhận vai trò của Đào Tấn, nhiều nhà
nghiên cứu cho rằng ông là người đã làm nên chiếc cầu nối giữa Tuồng Pho
với Tuồng Đồ, hoà trộn cả hai yếu tố bác học và bình dân, đem lại giá trị hiện
thực cao và được xem là văn Tuồng mẫu mực.
1.2.3.1. Thơ văn
Thứ nhất, mang ý nghĩa thời sự đất nước, tiếp cận đời sống hiện thực.
Theo giáo sư Trần Đình Hượu cho rằng: “Đào Tấn làm cho Tuồng ra
khỏi thời kì nói chuyện quân quốc mà đi vào chuyện nhân tình thế sự bằng
những câu văn vừa hợp cảnh, hợp tình, vừa trang nhã, mỹ lệ. Đến Đào Tấn,
văn chương Tuồng mới có địa vị vững chắc trong văn học” [12, tr.247].
Đào Tấn đã đưa Tuồng từ vị trí môn nghệ thuật bác học trở về với đời
thường. Những vở Tuồng của ông gợi liên tưởng về thế sự, đồng thời bộc lộ
nỗi niềm của tác giả. Tính bi kịch của Tuồng cổ được Đào Tấn xử lý tinh tế,
đan xen yếu tố hài kịch của Tuồng đồ để thể hiện cái hài tư tưởng, bộc lộ sâu
sắc bản chất xã hội thời bấy giờ đậm chất bi hài kịch.
Thứ hai, chú trọng xây dựng tính cách nhân vật.
Đào Tấn thổi hồn vào nhân vật của mình, tạo thành những hình tượng
bất hủ như: Trương Phi, Lan Anh, Tiết Cương,… tiêu biểu cho tính cách tốt
đẹp, thấm đượm tình người. Không những thế, ông còn tạo dựng những tính
cách phản diện khó quên, cuốn người xem vào trạng thái căm uất hạng người
như: Tiết Nghĩa, Trụ vương,... Cái xấu, cái ác bộc lộ trong từng lời thoại, lột
tả tính cách rõ nét, hiện ra chân tướng từng nhân vật một cách sống động.
Thứ ba, đề cao tính tự sự - trữ tình.
Những lớp Tuồng đặc tả tâm trạng, những câu hát trong Tuồng Đào
Tấn đã trở thành mẫu mực cho lớp hậu sinh học tập. Ông được gọi
là “trạng nguyên văn Tuồng”, “ông thánh của nghệ thuật hát bội”
chính vì những sáng tạo đầy nghệ thuật, mạnh dạn cách tân cả bố
cục, nhân vật, ngôn ngữ kịch bản… đạt đến đỉnh cao, vừa uyên bác
vừa tài hoa, tinh tế, kỹ lưỡng đến từng lời, từng chữ [26, tr.26].
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Nhân dân đam mê Tuồng Đào Tấn bởi họ tìm được ở đó nhiều giá trị
nhân văn. Sống trong xã hội phong kiến, nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề
bởi hệ tư tưởng Nho giáo Tam cương, Ngũ thường,… Bước vào thế giới nghệ
thuật của Đào Tấn, họ tìm được những gì mình mong ước.
Thứ tư, ngôn ngữ giàu hình tượng, mang đậm tính nhạc điệu.
Nhà nghiên cứu Quách Tấn nhận xét: “Đào Tấn sử dụng văn Hán văn
Nôm đều dễ dàng như nhau. Trong lúc cao hứng, hễ Hán đến là dùng Hán,
Nôm đến thì dùng Nôm, không cần phải cân nhắc nặng nhẹ, miễn chữ ấy
diễn tả được chính xác và đầy đủ ý mình muốn diễn tả là được” [36, tr.213].
Ngôn ngữ Tuồng Đào Tấn mượt mà, giàu hình tượng, đậm tính nhạc
điệu. Đào Tấn đặc biệt chú trọng đến sự linh diệu của ngôn từ, diễn tả khúc
chiết, lắng đọng. Ví dụ trong vở Tuồng Trầm hương các, để lột tả vẻ đa tình
của Trụ Vương, Đào Tấn diễn tả đôi câu:
Gió hương thổi lọt hoàng bào
Kiều mai tuyết điểm động đào sương giăng.
Hay trong vở Hộ sanh đàn, để nói nên hoàn cảnh nghiệt ngã và tâm
trạng của Lan Anh trên bước đường đi tìm cứu chồng bị nạn, Đào Tấn viết:
Gió lay muôn cội tùng xào xạc
Núi nhuộm màu thu cảnh tái tê.
1.2.3.2. Nghệ thuật Âm nhạc
Thứ nhất, mở rộng các làn điệu.
Tuồng Đào Tấn giàu có về làn điệu. Đào Tấn là người đưa nhiều làn
điệu Lý, Hát Nam vào Tuồng như điệu lý Thượng mà cô gái Thượng Hồ Nô
hát trong Hộ sanh đàn. Đào Tấn đã sáng tác ra bài Gia ban, là loại bài lớn và
chính trong Tuồng.
Bài Gia ban chỉ dùng độc có một lần, nằm ở khoảng 2/3 của vở
Tuồng, và thường vào lúc cứu được bạn trong tù, sau bao vật lộn
gian khổ nay hát lên một lời mừng cho cuộc gặp gỡ mong chờ từ
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lâu. Sự kịch ngừng lại trong 1, 2 phút và chỉ có một lần trong cả vở
Tuồng, nhưng là một lần đích đáng, là một chiếc cột cái đứng trụ
trong toàn bộ kiến thức của vở, một sự sáng tạo táo bạo và cực kì
bác học về cách xử lý” [46, tr.181].
Thứ hai, sáng tạo nhiều kỹ thuật hát.
“Kỹ thuật láy búng, áy rúc, láy hột, láy sa hầm và màu, mè, ý, chỉ,…
đều do trường phái Đào Tấn đề xướng” [18, tr.188]. Tuồng Đào Tấn có thêm
sự tiếp thu từ lối hát ả đào ở miền Bắc, kết hợp với cơ sở dân ca - dân vũ của
mình và sáng tạo làm cho nó thăng hoa, phát triển rực rỡ. Đào Tấn còn đưa
múa cung đình, múa bài bông vào Tuồng làm giàu ngôn ngữ biểu diễn.
Không những thế, ông còn đi sâu vào việc nghiên cứu, tìm hiểu các làn điệu,
sáng tác thêm phần Âm nhạc cho các vở diễn qua các làn điệu hát Tuồng như
Giá Ban, Quỳnh Tương…
Thứ ba, hệ thống hóa nghệ thuật Âm nhạc.
Ông rất quan tâm đến việc hệ thống hoá nghệ thuật âm nhạc. Ông đã
viết "Chương khúc điệu" cho Tuồng. Với ông, chiếc trống chầu là cầu nối
giữa sân khấu và khán giả. Người đánh chầu theo "đả cổ pháp" của Đào Tấn,
là người không chỉ làm nhiệm vụ khen chê, phê phán, mà chủ yếu là hỗ trợ
cho diễn xuất và kích thích cảm ứng của người xem. Điều đó thể hiện rõ
trong các tác phẩm của Đào Tấn như vở Tuồng Khuê các anh hùng hay vở
Sơn Hậu.
1.2.3.3. Nghệ thuật biểu diễn
Thứ nhất, chất võ trong múa Tuồng.
Tuồng Đào Tấn được ra đời và sống trên một mảnh đất có truyền
thống thượng võ, bởi vậy hành động múa và lối diễn xuất thể hiện chất võ
Bình Định mạnh mẽ. Sự kết hợp nghệ thuật Tuồng và võ Bình Định đã đưa
phong cách Tuồng Đào Tấn lên một tầm cao mới, độc đáo hơn so với cách
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diễn Tuồng của các địa phương khác. Theo Đào Tấn, muốn là người diễn
viên giỏi cần phải biết võ, do đó các nghệ sĩ hát Tuồng ở Bình Định phải học
võ. Khán giả thưởng thức tác phẩm của ông luôn được mãn nhãn với những
thế võ cổ truyền đẹp mắt, kịch tính cũng vì vậy mà được đẩy lên cao.
Nhà nghiên cứu Tuồng Vũ Ngọc Liễn cho biết: “Các nghệ sĩ trong các
gánh hát bội ở Bình Định xưa nếu chưa phải võ sĩ thì ít ra cũng là võ sinh,
không luận nam hay nữ. Không có yếu tố võ thuật thì không gian và thời gian
sân khấu hát bội không thể nới rộng đến mức có thể biểu hiện trực tiếp một
cách sinh động” [19, tr.40].
Thứ hai, mặt nạ độc đáo.
Mặt nạ Tuồng Đào Tấn có tính khu biệt và sáng tạo riêng, nhưng vẫn
dựa trên cơ sở những quy ước chuẩn mực của Tuồng. Sau đây là kiểu vẽ mặt
của một số loại hình nhân vật trong Tuồng Đào Tấn[PL1, tr.108]:
- Kép văn: mặt hồng, thay vì đôi mắt xếch ngược thì trong Tuồng Đào
Tấn, đường nét lông mày và khóe miệng của kép văn có chiều ngang hơn.
- Kép võ: mặt màu đỏ, thể hiện cho sức mạnh, sự cương trực và trung
thành. Kép võ có đôi mày và đuôi mắt được trang điểm xếch ngược.
- Kép nịnh: mặt trắng mốc, đại diện cho kẻ tiểu nhân, luồn cúi. Kép nịnh
thường có bộ râu còm, thưa và chiếc mũi khoằm.
- Kép con: mặt màu đỏ nhạt hoặc hồng. Các họa tiết trên mặt kép con
không quá phức tạp. Đôi mắt là điểm nhấn lớn nhất, được vẽ kiểu tròng xéo.
- Kép vua: gương mặt màu hồng đậm hoặc đỏ đậm. Đôi mày uốn lượn,
bộ râu ba chòm đẹp và dài. Khuôn mặt không quá cầu kỳ về họa tiết, chỉ
chăm chút vào sự ngay ngắn, nghiêm trang và thần thái hơn người.
- Kép văn pha võ: khuôn mặt hồng đậm hơn kép văn nhưng đỏ nhạt hơn
kép võ. Các nét mày, mắt, khóe môi cũng đi với những đường vẽ trung tính,
không quá xếch và không quá ngang.
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1.3. Đặc điểm âm nhạc của một số làn điệu Tuồng Đào Tấn
Làn điệu Tuồng Đào Tấn đa dạng về thể loại và hình thức thể hiện,
trong nội dung luận văn, tác giả xin phân tích đặc điểm của hai làn điệu chính
trong Tuồng là: Hát Khách, Hát Nam.
1.3.1. Lời thơ
Hát Khách thường viết theo thể Thất ngôn tứ tuyệt và thể câu đối:
- Thất ngôn tứ tuyệt:
Tha hương thác lạc sơn trình dị
Thất mã huy trì lý lộ nan
Long sơn thử dạ sơn trung nguyệt
Di hữu thâm khuê độc tự khan.
- Thể câu đối:
Xuân cảnh, xuân người khéo tả niềm vui cho hết ý
Nguyệt ngài, nguyệt bóng khôn đem ánh nguyệt vẽ nên hình.
Hát Nam được viết theo thể Song thất lục bát và Lục bát phá thể.
- Song thất lục bát:
Giọt máu đào tươi màu trung nghĩa
Chang đội trời ghi mãi thù chung
Lời thề nặng với non sông
Dầu cho sống thác cũng lòng thảo ngay.
- Lục bát phá thể
Chịu vậy đường ân nỗi ái
Tâm sự này khó hỏi Ông Xanh
Mảnh gương phút đã tan tành
Xuân vi giá lạnh thu đình trăng trong
Bước non sông ngại ngùng đâu xiết
Nợ phong trần rửa hết từ đây.
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1.3.2. Thang âm
Trong âm nhạc Tuồng, việc sử dụng thang 5 âm để hình thành và phát
triển cấu trúc giai điệu được xem là rất phổ biến. Qua khảo sát một số hệ
thống làn điệu, chúng tôi nhận thấy hầu hết các làn điệu chính của Tuồng nói
chung và Tuồng Đào Tấn nói riêng đều được xây dựng trên thang năm âm:
hò – xừ – xang – xê – cống (tức là Đồ – Rê – Pha – Son – La). Các âm đó
được sử dụng để sáng tạo thành giai điệu của làn điệu.

Ví dụ câu Hát Khách: ĐÀO PHI PHỤNG (Trích)
Nghệ nhân: Phạm Hoàng Việt
Ký âm: Hà Thị Thanh Xuân

Ví dụ câu Hát Nam:

SƠN HẬU (Trích)
Nghệ nhân: Lệ Quyên
Ký âm: Hà Thị Thanh Xuân

27

Qua hai đoạn trích trên, ta thấy cả hai bài đều sử dụng thang 5 âm: Đô
– Rê – Pha – Son – La. Các nốt trong thang âm được sử dụng để hình thành
nên giai điệu của của bản nhạc.
1.3.3. Giai điệu
Giai điệu Tuồng phụ thuộc rất nhiều vào thanh dấu của lời thơ (huyền,
sắc, hỏi ngã, nặng). Ví dụ: dấu sắc sẽ nằm ở những nốt cao, dấu nặng nằm ở
những nốt thấp,…
Việc phân chia câu trống, mái cũng ảnh hưởng đến đường đi của giai
điệu. Câu trống mang tính chất mạnh mẽ nên thường nằm ở âm khu cao và
âm khu trung, trong khi đó câu mái mang tính chất mềm mại hơn nên thường
nằm ở âm khu trung và âm khu thấp. Ví dụ:

Ngoài những giai điệu chính viết theo lời thơ, trong Tuồng còn có các
âm luyến láy đa dạng, sự xuất hiện của những âm này góp phần làm nên ngữ
khí, bắt nhịp được được hơi thở và đem lại nhiều dư vị cho mỗi chữ nhạc. Ví
dụ một câu vế trống:

Nắng

mưa

thân

hư rãi
(luyến)

hư
(luyến)

hư ừ
(luyến láy)

dầm

ứ

hư
(láy lệ)

ứ hừ hư
(láy phụ)

chẳng hư ứ ngại ứ hư ừ
(láy rẩy)
(dứt láy)
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Nhận thấy trong các làn điệu Tuồng Đào Tấn, đường nét giai điệu chủ
yếu đi từ thấp đến cao và từ cao xuống thấp, bình ổn theo hình làn sóng, tạo
sự uyển chuyển và mềm mại cho câu hát. Ví dụ trích một câu trong vở Hộ
sanh đàn, làn điệu này có cấu trúc một câu trống và một câu mái, giai điệu
chuyển động lượn sóng có lắng đọng lẫn cao trào.
HỘ SANH ĐÀN (Trích)
Nghệ nhân: Võ Thị Tuyết Mai
Ký âm: Hà Thị Thanh Xuân

hỳ

nguyệt ứ

ư

hứ

vô

ư

hứ

hoa

ứ

ư

hừ

cộng

ư

hừ

hứ hừ hư

ứ

ư

hữu

ư ừ

ự

hứ

ư

ừ

ư ừ biên

biệt

hứ hư ư

ừ

hứ thiên.

1.3.4. Tiết tấu
Trong âm nhạc, tiết tấu là một trong những nhân tố quan trọng góp phần
tạo nên sự chuyển động cho đường nét giai điệu.
Với các làn điệu Tuồng, nhịp điệu giữa thơ và nhạc có mối liên hệ mật
thiết với nhau. Nhịp thơ có tác động và chi phối tới nhịp nhạc, điều đó hòa
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quyện vào nhau tạo nên một thể thống nhất trong Tuồng. Tiết tấu trong thể
loại Tuồng nói chung và Tuồng Đào Tấn nói riêng thường không có quy tắc
rõ ràng, còn phụ thuộc vào cách thể hiện kỹ thuật hát của diễn viên, người hát
có thể co hoặc giãn tiết tấu để phù hợp với ngữ cảnh, cảm xúc của nhân
vật,…Bởi vậy, việc xác định tiết tấu của bài chỉ mang tính chất tương đối.
Làn điệu Tuồng thường viết ở nhịp 4/4, 2/4, có tiết tấu đảo phách và
nghịch phách rất nhiều.
Hát Khách là loại làn điệu có nhịp và quy định là nhịp 2, mỗi sắp có 2
nhịp (1 nhịp chẻ, 1 nhịp đóng cổng): Cắc cà rắc - Cắc cắc cắc cắc. Nhịp thứ
nhất ta đánh vào "rắc" của nhịp chẻ. Nhịp thứ hai ta đánh vào "cắc" cuối của
nhịp đóng cổng. Mỗi sắp ta hát 2 chữ rồi ta hát tiếp có chỗ láy cũng 1 sắp và
có khi 1 chữ cũng có thể 1 sắp. Chú ý là khi ta Hát Khách bao giờ cũng hát
ngoài nhịp (hát trước nhịp trường canh). Ví dụ:

1.3.5. Cấu trúc
Cấu trúc của Tuồng Đào Tấn mang tính chất âm dương đăng đối, hài
hòa giữa vế trống và vế mái. Vế trống có đặc điểm sáng khỏe, mạnh mẽ. Vế
mái mang tính chất mềm mại và trữ tình hơn. Trong một câu hát, vế trống
xuất hiện trước, vế mái xuất hiện sau.
1.3.5.1. Làn điệu Hát Khách
Hát Khách phân chia trống, mái. Vế đầu là vế trống, vế thứ 2 là vế mái
vế thứ 3 là vế trống và vế thứ 4 là vế mái. Nếu một người hát thì gồm có 2
câu và 4 vế, hai người thì có 4 câu và 8 vế. Ví dụ hai câu Hát Khách sau đây:
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ĐÀO PHI PHỤNG (Trích)
Nghệ nhân: Phạm Hoàng Việt
Ký âm: Hà Thị Thanh Xuân

Quế

cung

tay

ư hư

bẻ
chiếm

trên

ư hư hừ ư

ứ hừ ư

nguyệt

hứ

vin

hứ

ư

ừ

Mai
đầu

hư

ừ

hứ hừ ư
hứ xuân

1.3.5.2. Làn điệu Hát Nam
Trước khi Hát Nam bao giờ cũng phải chuyển điệu từ Nói Lối sang
Hát Nam, báo hiệu cho dàn nhạc biết để chuyển điệu, theo chuyên môn gọi là
vào thủ, ra vĩ. Khi vào thủ ra vĩ, vế đầu tiên của Hát Nam bao giờ cũng phải
lặp lại 2 chữ cuối hoặc 6 chữ cuối của vế Nói Lối cuối cùng. Ví dụ: sắp Nói
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Lối chuyển sang Hát Nam của nhân vật Lan Anh trong vở Hộ sanh đàn.
Nói Lối:
(Nên chi)
Chuyển Hát Nam:

Vì vương mang gánh nghĩa, gánh tình
Phải lịu địu tay bồng, tay ẵm
Lịu địu tay bồng, tay ẵm
Dõi trông người biển thẳm non xanh
HỘ SANH ĐÀN (Trích)
Nghệ nhân: Võ Thị Tuyết Mai
Ký âm: Hà Thị Thanh Xuân

Lịu

địu

ư hư

ư hư

ư

tay

Dõi

hư

non

bồng

trông người

ứ

ư

xanh

tay

biển

ư

ẵm

thẳm

ừ

1.4. Phương pháp và hoạt động ngoại khóa Âm nhạc
1.4.1. Phương pháp
Phương pháp là cách thức tổ chức thực hiện một hoạt động theo chiều
hướng tích cực nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. Để đạt được hiệu quả, hoạt
động giáo dục sử dụng nhiều phương pháp khác nhau:
1.4.1.1. Phương pháp truyền dạy
Cuốn Từ điển Bách khoa Việt Nam cho rằng:
Truyền dạy là phương pháp đào tạo người làm nghề sân khấu
truyền thống. Người thầy là những nghệ nhân có tay nghề cao, giàu
kinh nghiệm, truyền lại cho học trò vai diễn, lớp trò, những làn điệu
bài bản, ngón đàn truyền thống… có tính mẫu mực. Khi học phải
tuân theo nghiêm ngặt các chỉ bảo của người thầy, nhưng khi hành
nghề có quyền sáng tạo theo phong cách của mình [48, tr.629].

32

Luận văn Thạc sĩ của học viên Nguyễn Thị Hương cho rằng:
Người dạy là những nghệ sĩ, những diễn viên có kinh nghiệm lâu
năm và có kiến thức sâu về chuyên môn. Truyền dạy ở môn nghệ
thuật Tuồng là truyền lại những cơ bản của cách hát, cách ngâm các
làn điệu, cách diễn các vai mẫu cho học sinh [11, tr.15].
Qua nghiên cứu và tìm hiểu, chúng tôi đồng tình với những nhận định
trên. Từ đó chúng tôi kết luận rằng: Truyền dạy là truyền lại tri thức hoặc kỹ
năng một cách có hệ thống, có phương pháp của người này cho người khác.
Với việc truyền dạy hát Tuồng, người dạy bằng những kinh nghiệm của mình
đã sử dụng cách thức, phương pháp phù hợp để truyền cho người học một làn
điệu hay một bài hát nào đó giúp người học hiểu, nắm bắt và thực hiện được
những nội dung mà người dạy hướng dẫn thông qua phương thức truyền
khẩu, ở đó phải đạt được hai tiêu chí là “truyền” và “dạy”.
Phương pháp truyền dạy truyền thống là thầy làm thị phạm trước và
trò quan sát làm theo sau. Truyền dạy hát Tuồng có đặc điểm là người dạy
(các nghệ nhân) sử dụng kinh nghiệm, sự hiểu biết của mình để truyền lại cho
người học từng câu hát theo hình thức truyền khẩu. Trong quá trình đó, người
dạy cần đưa ra những bình luận, phân tích, đánh giá song song với việc làm
mẫu. Người dạy không nhất thiết phải biết nhạc lý cơ bản bởi họ hát bằng sự
hiểu biết, tâm hồn của họ, hát bằng tình cảm chân thành nhất để người học
cảm thụ được và hát theo. Người học học tập từng câu, hát theo nghệ nhân
cho đến khi thuộc lòng bài hát hay làn điệu, học theo những ký hiệu mà nghệ
nhân hướng dẫn, luyến láy những chỗ khó, những chỗ nống hơi, cách phát
âm hay nhấn nhá trong làn điệu.
1.4.1.2. Phương pháp dạy học thường thức
Để có thể thưởng thức âm nhạc với trình độ cảm nhận và đánh giá cái
hay, cái đẹp thì phải biết thường thức. Phương pháp thường thức trong âm
nhạc chủ yếu là giới thiệu sơ lược những kiến thức cơ bản, tổng quát về âm
nhạc như:
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- Kể chuyện âm nhạc, giới thiệu tác giả, tác phẩm, nghe nhạc. Qua đó,
giúp người học hiểu biết cơ bản về cuộc đời, sự nghiệp, tác phẩm của một số
nhạc sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng.
- Giới thiệu hình thức cấu trúc, giai điệu, lời ca của một số thể loại bài
hát, giới thiệu một số nhạc cụ. Ngoài ra, còn có bài đọc thêm, câu chuyện, bài
viết nói về vai trò của âm nhạc đối với đời sống, xã hội,…
1.4.1.3. Phương pháp thực hành
Phương pháp thực hành là cách thức áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, tổ
chức cho người học hoạt động để vận dụng những điều đã học vào thực tiễn,
nhằm củng cố tri thức và tạo nên hệ thống kỹ năng, kỹ xảo thực hành.
Phương pháp này thực hiện theo nguyên tắc người dạy diễn trình làm mẫu,
người học làm theo và sau đó tiến hành luyện tập. Trong quá trình đó, SV tự
quan sát, tự phân tích, đánh giá và nhờ đó phát triển được năng lực hoạt
động. Phương pháp thực hành giúp người học nắm vững tri thức, hình thành
những kỹ năng, kỹ xảo nhuần nhuyễn trong công việc, kích thích hứng thú
học tập bộ môn và bồi dưỡng những phẩm chất cần thiết như óc quan sát,
tính chính xác, tính cẩn thận, tính cần cù, tổ chức hoạt động có khoa học.
1.4.1.4. Phương pháp kiểm tra, đánh giá
Kiểm tra, đánh giá là quá trình xác định trình độ kiến thức, kỹ năng, kỹ
xảo, trình độ phát triển tư duy của người học trong quá trình dạy học. Trong
đó, kiểm tra là thu thập bằng chứng về kết quả đạt được, đánh giá là so sánh
đối chiếu với mục tiêu dạy học nhằm đưa ra những kết luận về thực trạng và
nguyên nhân của kết quả đó. Hoạt động này còn đề xuất những quyết định
làm thay đổi thực trạng để cho nó tốt hơn. Vì vậy, kiểm tra, đánh giá được sử
dụng nhằm mục đích: làm sáng tỏ mức độ đạt được so với mục tiêu dạy học,
trình độ kiến thức, kỹ năng và thái độ của người học, xác định chất lượng
hoạt động dạy - học. Qua đó, giúp người học điều chỉnh hoạt động, giúp
người dạy kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy học sao cho phù hợp.
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1.4.2. Hoạt động ngoại khóa Âm nhạc
Việc dạy học cần quan tâm đến việc hình thành và phát triển các kĩ
năng mềm, quan hệ giao tiếp, mối liên hệ giữa người học với thực tiễn cuộc
sống. HĐNK là hoạt động nằm trong phạm vi giáo dục của nhà trường nhưng
nằm ngoài chương trình học chính khóa bao gồm: hoạt động thể thao, hoạt
động văn hóa, hoạt động nghệ thuật,… nhằm tạo dựng môi trường đa dạng về
năng lực học thuật và thỏa mãn sở thích của người học. HĐNK rèn luyện kỹ
năng toàn diện cho người học, tạo ra môi trường để SV phát huy hết năng lực
của bản thân. HĐNK góp phần đào tạo người học toàn diện về các mặt: trí đức - thể - mĩ, vừa lí luận vừa thực hành, vừa có kiến thức vừa có kĩ năng
hoạt động, vừa có văn hóa nhà trường vừa có tri thức về đời sống xã hội.
Âm nhạc là nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt xúc cảm của con
người. Đây là phương tiện tích cực để con người hình thành tâm hồn trong
sáng, tư duy sáng tạo và lối sống lạc quan yêu đời. Đối với SV đại học, Âm
nhạc góp phần phát triển những tố chất tâm sinh lý của lứa tuổi chớm trưởng
thành, tạo điều kiện để các em phát triển hoàn chỉnh, cân đối về mọi mặt. Âm
nhạc không chỉ tác động tới tình cảm của người học mà còn hình thành phẩm
chất đạo đức tốt đẹp, nuôi dưỡng tâm hồn và phát triển khả năng nghệ thuật.
Có nhiều định nghĩa về HĐNK Âm nhạc:
HĐNK Âm nhạc là hoạt động được tổ chức theo nhóm, tập thể hay
dưới hình thức CLB Âm nhạc, nhằm mục đích tạo ra các hoạt động
trải nghiệm, thực hành, rèn luyện hay củng cố mở rộng những hiểu
biết về văn hóa Âm nhạc cho người học [49].
Luận văn cao học của tác giả Nguyễn Trường Trung nhận định:
Đây được xem là hoạt động Âm nhạc tự nguyện được diễn ra theo
hình thức tổ chức có người hướng dẫn, được tiến hành ngoài giờ
học Âm nhạc chính khoá, theo chủ trương của các cấp quản lý để
đạt được các mục tiêu giáo dục, phù hợp với khả năng, sở thích,
giới tính và lứa tuổi của học sinh [43, tr.20].
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Chúng tôi đồng tình với những nhận định trên, điều đó cho thấy
HĐNK Âm nhạc có vai trò quan trọng trong công tác giáo dục. HĐNK âm
nhạc kết hợp cùng với hoạt động dạy và học chuyên ngành chính khóa là hai
hoạt động hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Thực tế cho thấy, giữa việc học các
môn học chính khóa căng thẳng, SV được múa hát, vui chơi là điều kiện tốt
nhất cho các em thư giãn, lấy lại sự cân bằng về tâm lý để tiếp thu tốt hơn các
môn học chuyên ngành. Hơn nữa, HĐNK Âm nhạc duy trì phong trào văn
hoá văn nghệ, xây dựng hình thức sinh hoạt tập thể lành mạnh, tạo không khí
vui tươi, phấn khởi. SV được tham gia vào HĐNK sẽ có điều kiện phát huy
khả năng Âm nhạc, mạnh dạn hơn trong mọi hoạt động, hoà nhập với tập thể.
Tiểu kết
Qua việc tìm hiểu lịch sử vấn đề, tìm hiểu một số đặc điểm cơ bản về
nghệ thuật Tuồng Đào Tấn, sự hình thành và phát triển của Tuồng Đào Tấn ở
Bình Định, chúng tôi rút ra một số kết luận như sau:
Tuồng Đào Tấn từ nhiều đời qua đã trở thành món ăn tinh thần của
người dân xứ nẫu. Trải qua nhiều biến thiên, Tuồng Đào Tấn vẫn còn đó
nguyên vẹn bản sắc, được coi như báu vật của nghệ thuật Tuồng truyền
thống. Phong cách Tuồng Đào Tấn là một thể thống nhất từ tư tưởng đến cấu
trúc kịch bản, từ văn học Tuồng đến nghệ thuật biểu diễn, từ Âm nhạc ca hát
đến vũ đạo,... Đào Tấn đã khai thác những nét ưu tú của Tuồng cung đình rồi
pha trộn với Tuồng Bình Định thành đặc trưng của mình. Nói riêng trong Âm
nhạc và ca hát, Đào Tấn đã Tuồng hóa một số làn điệu dân ca và điệu lý,
đồng thời tăng cường điệu nam, điệu khách, điệu xướng. Vì vậy, làn điệu
Tuồng Đào Tấn rất phong phú và đa dạng, được xem là Tuồng hát.
Bình Định là cái nôi nuôi dưỡng nghệ thuật Tuồng Đào Tấn. Đi qua
bao biến thiên lịch sử, người dân Bình Định vẫn giữ được món ăn tinh thần
của quê hương. Nơi đây tự hào có Nhà hát Tuồng mang tên Đào Tấn, nơi gìn
giữ và phát huy di sản đồ sộ của danh nhân Đào Tấn, được xem là tài sản
chung cho ngành Tuồng cả nước nghiên cứu, học tập.
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Chương 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
ÂM NHẠC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
2.1. Vài nét về tỉnh Bình Định
Bình Định là một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung bộ, có diện
tích khoảng 6.050 km2. Phía bắc giáp Quảng Ngãi, phía nam giáp Phú Yên,
phía tây giáp tỉnh Gia Lai và phía đông giáp biển Đông. Bình Định được
thiên nhiên ưu đãi bờ biển đẹp có chiều dài 134 km, vì vậy nơi đây có tiềm
năng rất lớn để phát triển du lịch.
Bình Định có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nhiều lễ hội
mang đậm bản sắc cư dân vùng Nam trung bộ cùng các loại hình nghệ thuật
đặc sắc. Nói về Bình Định, người ta thường nghĩ ngay đến các anh hùng liệt
sĩ đã làm vang danh rạng rỡ trong lịch sử Việt nam: Quang Trung Nguyễn
Huệ, Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng, Bùi Thị Xuân, Mai Xuân Thưởng,
Tăng Bạt Hổ, v.v... Nơi đó là cái nôi của Võ thuật miền Trung được diễn tả
đầy đủ trong câu ca dao:
Ai về Bình định mà coi
Con gái Bình định cầm roi đi quyền
Bình Định xưa là vùng đất thuộc bộ Việt Thường Thị với nền văn
hóa Sa Huỳnh khá phát triển. Từ năm 938 đến năm 1470 là trung
tâm của vương quốc Chăm Pa cổ đại với kinh đô là thành Đồ Bàn.
Người Chăm đã xây dựng nơi này thành một miền quê trù phú với
một nền văn hóa rực rỡ, đặc sắc mà cho đến ngày nay nhiều tháp
Chăm cổ còn lưu lại vết tích diễm tuyệt.
Bình Định hiện có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 10 huyện, một
thị xã và một thành phố loại một trực thuộc tỉnh là thành phố Quy
Nhơn. Dân số vào khoảng 1.962.500 người (theo số liệu thống kê
năm 2015). Dân cư sinh sống trên địa bàn tỉnh thì ngoài dân tộc
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kinh chiếm đa số còn có các dân tộc khác nhưng chỉ với tỉ lệ nhỏ,
chủ yếu là người Chăm, Ba Na, Hrê,…[22, tr.10].
Bình Định có một mạch nguồn văn hóa rất xa xưa, trải qua hàng nghìn
năm dựng nước và giữ nước, văn hóa Bình Định vừa lan tỏa, vừa tiếp nhận
nhiều giá trị của các nền văn hóa khác để bồi đắp làm phong phú cho mình.
Bình Định - miền đất được mệnh danh “ đất võ trời văn” này từ bao đời nay
đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng ý chí quật khởi, kiên cường của dân tộc. Bình
Định có khoảng 150 di tích lịch sử văn hóa, trong đó nổi tiếng là quần thể 13
Tháp Chăm hùng vĩ, Điện thờ Tây Sơn tam kiệt, Thành Hoàng Đế, Hầm Hô Tây Sơn, Gành Ráng tiên sa, Đèo Nhông, Núi Bà,… Bên cạnh đó, Bình Định
còn nổi tiếng bởi truyền thống thượng võ và nền văn hóa phong phú đa dạng
với các loại hình nghệ thuật đặc sắc như: Tuồng Đào Tấn, Bài chòi, nhạc võ
Tây Sơn, hò Bả Trạo của cư dân miền biển... Các lễ hội như: lễ hội Đống Đa,
lễ hội Cầu ngư, lễ Tá thổ, lễ Cầu mùa và ngày hội văn hóa - thể thao các dân
tộc miền núi,… khắc họa những nét văn hóa rất riêng của dải đất Nam trung
bộ đầy nắng và gió.
2.2. Trường Đại học Quy Nhơn
Trường Đại học Quy Nhơn nằm ở vị trí tuyệt đẹp, nằm ngay bên bờ
biển Quy Nhơn thơ mộng. Trong sứ mạng và tầm nhìn của mình, Đại học
Quy Nhơn đang tập trung phát triển thành trường đại học ứng dụng định
hướng nghiên cứu, là trung tâm đào tạo đại học trọng điểm và uy tín của khu
vực miền Trung và cả nước.
2.2.1. Sự hình thành và phát triển
Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn được thành lập theo Quyết định
số 1842/QĐ ngày 21.12.1977 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Ngày 13.7.1981,
Hội đồng Bộ trưởng đã ra Quyết định số 02/HĐBT thành lập trường Đại học
Sư phạm Quy Nhơn. Ngày 30.10.2003, trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn
được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 221/2003/QĐTTg đổi tên thành
trường Đại học Quy Nhơn (Thông tin do phòng Hành chính cung cấp).
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Trong quá trình hội nhập và phát triển, Trường Đại học Quy Nhơn đã
không ngừng phấn đấu vượt qua những khó khăn để vươn lên trở thành một
trong những trường đại học trọng điểm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đóng
góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục đào tạo tại khu vực duyên hải Nam
Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước. Quy mô và lĩnh vực đào tạo của Trường
ngày càng mở rộng; chất lượng đào tạo ngày càng nâng cao; đội ngũ GV,
viên chức không ngừng phát triển chuyên môn; cơ sở vật chất, trang thiết bị
phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học ngày càng được đầu tư
xây dựng hiện đại, đồng bộ, chuẩn hóa; công tác nghiên cứu khoa học và hợp
tác quốc tế không ngừng mở rộng, đi vào chiều sâu.
Hiện nay, trường có 16 khoa, đòa tạo 38 ngành thuộc các khối sư
phạm, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế tài chính, kỹ
thuật và công nghệ. Quy mô xấp xỉ 16.000 SV chính quy và khoảng 8.000
SV không chính quy, trường đã và đang đào tạo 17 chuyên ngành trình độ
Thạc sĩ, 03 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ với quy mô gần 800 học viên,
nghiên cứu sinh mỗi năm. Ngành sư phạm là thế mạnh của trường, hiện nay
Đại học Quy Nhơn là một trong 10 trường Sư phạm trọng điểm của cả nước,
có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong khu vực miền Trung,
Tây Nguyên. Gần 40 năm qua, Trường đã đào tạo khoảng 100.000 SV chính
quy và không chính quy, gần 2.000 học viên cao học, nghiên cứu sinh trong
và ngoài nước; đào tạo trình độ đại học, sau đại học; bồi dưỡng, cấp chứng
chỉ chương trình học tiếng Việt cho hàng trăm lưu học sinh Lào. Với kết quả
đào tạo SV tốt nghiệp ra trường với nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau,
trường Đại học Quy Nhơn đã đóng góp đáng kể vào việc cung cấp nguồn
nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu
vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước.
Việc mở rộng quan hệ hợp tác trong nước, quốc tế của trường được
tăng cường và phát triển mạnh mẽ. Hiện trường đang hợp tác với nhiều
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trường đại học, trung tâm khoa học, viện nghiên cứu của Hoa Kỳ, Pháp, Úc,
Bỉ, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… Ngoài ra, trường Đại học
Quy Nhơn còn đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng tiếng Việt cho hàng
trăm lưu học sinh Lào thuộc các tỉnh Attapư, Chămpasắc, Salavan và Sekon.
Với những thành tích nổi bật trên, Nhà trường đã vinh dự được Chủ
tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1992), hạng Hai
(năm 1997) và hạng Nhất (năm 2002), Huân chương Độc lập hạng Ba (2007).
Công đoàn Trường được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động
hạng Ba (năm 1997) và hạng Hai (năm 2007). Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của
Trường được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm
1999). Ngoài ra, Nhà trường, Công đoàn và Đoàn Thanh niên nhà trường còn
được tặng thưởng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen của các cấp... Đây là những
phần thưởng cao quý, có ý nghĩa to lớn, khẳng định sự trưởng thành vượt
bậc, sự phát triển toàn diện và ngày càng lớn mạnh của Nhà trường (Thông
tin do Phòng hành chính – Tổng hợp cung cấp).
Bước vào giai đoạn mới với những thách thức và cơ hội mới, phát huy
những thành quả đạt được, Trường Đại học Quy Nhơn quyết tâm phấn đấu
vượt qua những khó khăn, trở ngại, tiếp tục xây dựng và phát triển bền vững
để trở thành một trong những trường đại học ứng dụng định hướng nghiên
cứu trọng điểm của khu vực miền Trung, Tây Nguyên, góp phần xứng đáng
vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong khu vực, vào sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
2.2.2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
Trường Đại học Quy Nhơn có khuôn viên rộng, đẹp với diện tích đến
14 ha, có hệ thống cơ sở vật chất khang trang, đẹp đẽ với tòa nhà trung tâm
15 tầng, hệ thống giảng đường, thư viện, hệ thống phòng thí nghiệm, thực
hành trang thiết bị hiện đại đáp ứng tốt các yêu cầu đào tạo trình độ đại học,
thạc sĩ và tiến sĩ. Hệ thống giảng đường gồm 179 phòng học với diện tích
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27.458 m2, hệ thống các phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập đa năng,
phòng nghe nhìn với tổng diện tích 14.748 m2. Thư viện, trung tâm học liệu
của Trường gồm phòng đọc, phòng tra cứu tư liệu, thiết bị chuyên dụng cho
thư viện, mạng internet và hơn 3 vạn đầu sách. Trong những năm qua, được
sự đầu tư lớn của Bộ giáo dục và Đào tạo, Trường đã xây dựng nhà luyện tập
Thể dục thể thao hiện đại, diện tích gần 10.000m2, đáp ứng nhu cầu học tập,
rèn luyện nâng cao thể chất của SV nhà trường. Ngoài ra, hệ thống ký túc xá
gồm 6 đơn nguyên với sức chứa 4000 chỗ, đáp ứng khá tốt nhu cầu chỗ ở cho
SV (Thông tin do phòng Cơ sở vật chất cung cấp).
Trường Đại học Quy Nhơn là địa chỉ đăng cai, tổ chức nhiều hoạt động
khoa học, đào tạo, văn nghệ thể thao của cả nước. Năm 2016, Trường đã tổ
chức Olympic Vật lý SV toàn quốc (SPhO); Olymlic Toán toàn quốc với
1200 thí sinh tham dự; tổ chức SV 2016 và đã giành giải nhất khu vực miền
Trung, Tây Nguyên; tổ chức cuộc thi Tiếng hát SV 2016… và cuối năm 2016
sẽ tổ chức Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 9 (Thông tin do phòng
Hành chính – Tổng hợp cung cấp).
2.2.3. Đội ngũ cán bộ giảng viên
Là nơi có bề dày lịch sử, Trường Đại học Quy Nhơn với một đội ngũ
cán bộ GV, viên chức trưởng thành nhanh chóng.
Hiện nay, nhà trường có 825 viên chức, trong đó có 572 GV:
Học hàm Học vị
Số lượng

GS.TS

PGS.TS

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Cử nhân

03

16

125

405

23

Với đội ngũ cán bộ, GV ngày càng được nâng cao trình độ, năng lực
chuyên môn và ngày càng trẻ hóa, trường có khả năng đáp ứng được yêu cầu
mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học. Đây là
nguồn lực dồi dào, là nền móng vững chắc đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản,
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toàn diện giáo dục đại học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập
quốc tế.
Công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, số GV tham gia nghiên
cứu khoa học ngày càng tăng, đặc biệt đã hình thành 6 nhóm nghiên cứu cơ
bản về Toán và Hóa học, có nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học có chất
lượng. Trong 5 năm (giai đoạn 2009 – 2015), toàn trường có 10 đề tài
Nafosted, 24 đề tài cấp Bộ, 214 đề tài cấp trường; 736 bài báo, công trình
khoa học được công bố trên các tạp chí trong nước; 296 công trình đăng trên
các tạp chí khoa học quốc tế (trong đó, SCI: 115 bài; SCIE: 40 bài). Trường
đã xuất bản 19 số Tạp chí Khoa học với hơn 240 bài báo khoa học của các tác
giả trong và ngoài trường. Ngoài ra, Trường còn tổ chức nhiều hội nghị khoa
học, các lớp học chuyên đề cấp quốc gia, quốc tế (Thông tin do phòng Hành
chính – Tổng hợp cung cấp).
2.2.4. Sinh viên
Cùng với SV cả nước, những năm qua, SV Trường Đại học Quy Nhơn
đã tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống yêu nước, hiếu học, đoàn kết,
năng động, sáng tạo, nỗ lực học tập, nghiên cứu khoa học, tu dưỡng đạo đức,
chủ động chuẩn bị hành trang cho tương lai.
Hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên, SV cũng được chú trọng
và đạt được kết quả đáng kể. Trong 5 năm qua đã có 370 đề tài nghiên cứu
khoa học của SV được thực hiện, trong đó có 17 đề tài đạt giải thưởng cấp
Bộ. Nhiều hội nghị khoa học của học viên sau đại học được tổ chức có chất
lượng, hiệu quả.
Trong nhiều năm qua, Đoàn trường Đại học Quy Nhơn đã phối hợp
với Đảng ủy nhà trường tổ chức cho gần 1000 SV ưu tú học các lớp bồi
dưỡng kết nạp Đảng. Qua đó, Đoàn trường đã giới thiệu hơn 200 SV ưu tú
cho các cấp ủy Đảng xem xét và đã có 100 SV vinh dự được kết nạp Đảng.
Hiện nay, Trường Đại học Quy Nhơn có một chi bộ SV độc lập và hầu hết
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các Đảng viên là SV đều phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của
mình trong mọi hoạt động (Thông tin do Văn phòng Đảng ủy cung cấp).
Hiện nay, Hội sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đã thành lập được
26 CLB trên nhiều lĩnh vực với hơn 3.300 hội viên, chiếm gần 1/4 số SV toàn
trường. Xuất phát từ những đam mê, các CLB thực sự là những sân chơi,
giúp SV học hỏi, trau dồi thêm kiến thức, cũng như những kỹ năng mới.
Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn đã tổ chức
và tham gia nhiều chương trình, hoạt động tình nguyện. Trong 3 năm qua,
các tổ chức Đoàn, Hội đã tổ chức 376 đợt ra quân thực hiện các chương trình
tình nguyện với sự tham gia của hơn 17.600 lượt SV. Các SV đã hiến 102
đơn vị máu và 76 lần hiến tiểu cầu trực tiếp cứu các bệnh nhân đang điều trị
tại các bệnh viện trong toàn tỉnh. Phong trào thanh niên tình nguyện giúp đỡ
đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hay phong trào
thanh niên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi", các hoạt động đền ơn đáp
nghĩa,… cũng đã được đông đảo SV Trường Đại học Quy Nhơn hưởng ứng
và đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, được xã hội đánh giá cao
(Thông tin do văn phòng Đoàn Thanh niên cung cấp).
Có thể nói, SV Trường Đại học Quy Nhơn hôm nay đã tiếp tục phát
huy tốt truyền thống của các thế hệ SV Việt Nam: nỗ lực vươn lên thi đua
học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển tài năng để lập thân, lập nghiệp
trong tương lai, đồng thời luôn tràn đầy nhiệt huyết trong mọi phong trào,
tình nguyện trên mọi hoạt động để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2.3. Hoạt động ngoại khóa Âm nhạc tại Đại học Quy Nhơn
Hiện nay, HĐNK tại trường Đại học Quy Nhơn diễn ra nhiều hình thái
đa dạng với nhiều chủ đề khác nhau. Để phân loại sở trường của SV, Hội
sinh viên đã thành lập các CLB nhằm giúp các em sinh hoạt chuyên sâu về
một thể loại mà các em có năng khiếu và đam mê. Ngoài những HĐNK do
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nhà trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên phát động, các khoa hoặc nhóm
các khoa cũng thường xuyên tổ chức các chương trình ngoại khóa cho SV.
Đây được xem là tín hiệu đáng mừng trong việc phát huy vai trò của HĐNK
trong việc phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ.
2.3.1. Hoạt động chung
Phát triển toàn diện các kỹ năng, tạo cho SV nhiều sân chơi bổ ích và
lý thú là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo tại
các trường đại học. Tiếp thu tinh thần đó, Hội sinh viên Trường Đại học Quy
Nhơn đã thành lập được 26 CLB trên các lĩnh vực học tập, sở thích, kỹ năng,
thể chất,... với hơn 3.300 hội viên tham gia, chiếm gần 1/4 số SV toàn
trường. Hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, SV thỏa sức thể hiện mình cũng
như có cơ hội trau dồi, học hỏi thêm các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho việc
học tập kiến thức và kỹ năng sống. Các CLB được chia thành 5 nhóm:
STT

CÁC CLB NGOẠI KHÓA

SỐ LƯỢNG

01

CLB học thuật

16 CLB

02

CLB năng khiếu

03 CLB

03

CLB kỹ năng

02 CLB

04

CLB tình nguyện – thiện nguyện

04 CLB

05

CLB phát triển thể chất

01 CLB

Xuất phát từ những đam mê, các CLB thực sự là những sân chơi, giúp
SV học hỏi, trau dồi thêm kiến thức, cũng như những kỹ năng mới. CLB thể
hiện rất rõ vai trò kết nối những SV có chung niềm đam mê và giúp các bạn
được thỏa sức thể hiện khả năng, sở thích của mình cũng như tích lũy kiến
thức, kinh nghiệm thực tế liên quan tới ngành học. Không chỉ vậy, các CLB
còn giúp các bạn có cơ hội rèn luyện kỹ năng mềm miễn phí, trong đó có kỹ
năng làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình, lãnh đạo, xử lý tình huống, tổ
chức sự kiện,… Không chỉ gây ấn tượng về số lượng mà hoạt động CLB
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cũng rất bài bản và chuyên nghiệp, được giao đảm nhiệm nhiều chương trình
lớn của trường. HĐNK diễn ra thường xuyên đã giúp cho SV thể hiện tài
năng và duy trì, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ trong toàn trường.
Điển hình một số chương trình đặc sắc như:
Hội thi lớn giữa các chủ nhiệm CLB mang tên “Thủ lĩnh Câu lạc bộ
sinh viên” do Hội sinh viên và Đoàn Thanh niên tổ chức [PL1, tr.114].
Trò chơi lớn “Tiến về Sài Gòn” kỉ niệm ngày giải phóng đất nước do
Hội sinh viên phối hợp cùng CLB Âm nhạc và CLB thể chất tổ chức hằng
năm với hơn 1000 SV toàn trường tham gia.
2.3.2. Câu lạc bộ Âm nhạc
Trong các CLB của SV trường Đại học Quy Nhơn, CLB Âm nhạc
được xem là mô hình hoạt động hiệu quả nhất trong các HĐNK, đây là nơi
kết nối đam mê của các bạn SV yêu nghệ thuật, đặc biệt là Âm nhạc. Với
mục đích xây dựng sân chơi HĐNK lành mạnh, tạo điều kiện để SV được
phát huy sở trường và năng khiếu của mình một cách toàn diện, năm học
2012 - 2013 Hội SV trường Đại học Quy Nhơn đã quyết định thành lập CLB
Âm nhạc với hơn 100 thành viên tham gia. Đây là CLB có số lượng thành
viên nhiều nhất trường, cho tới nay con số đó đã được lan rộng đáng kể
khoảng 250 người và hoạt động chuyên nghiệp hơn [PL1, tr.113].
Qua phiếu tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến của SV và GV trường Đại
học Quy Nhơn [PL4, tr.155], chúng tôi thấy:
Câu hỏi

Việc tổ chức HĐNK Âm nhạc có vai trò như thế nào đối
với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho SV?

Trả lời

Rất quan trọng

Quan trọng

Ít quan trọng

Tỉ lệ SV

70%

20%

10%

Tỉ lệ GV

40%

60%

0%

45

Chứng tỏ đa số SV nhận thức rõ được vai trò quan trọng của HĐNK
Âm nhạc đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho SV. Qua
trao đổi trực tiếp, một số SV cho rằng: Ở Đại học, ngoài việc học kiến thức
chuyên môn, thời gian rảnh rỗi rất nhiều, việc tham gia các HĐNK Âm nhạc
đem lại cho các em nhiều lợi ích và kĩ năng quan trọng như lập kế hoạch,
quảng cáo về CLB, phát huy năng khiếu ca hát của bản thân, xây dựng tinh
thần đoàn kết của tập thể, góp phần bảo tồn phát huy các giá trị truyền thống
của dân tộc,…
Đối với đội ngũ GV trường Đại học Quy Nhơn, hầu hết đều có nhận
thức được tầm quan trọng về vai trò của HĐNK Âm nhạc đối với việc góp
phần giáo dục toàn diện SV. Qua theo dõi GV cũng nhận thấy SV rất thích
thú đối với các hoạt động của HĐNK Âm nhạc, đã trở thành truyền thống,
mỗi Liên Chi đoàn khoa mỗi năm tổ chức ít nhất 1 lần hội diễn văn nghệ,
hoạt động này thu hút đông đảo SV tập luyện, biểu diễn, các hội diễn thu hút
đông đảo khán giả, nhiều khi Hội trường bị quá tải.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế SV cần có những sân chơi bổ ích, thiết
thực và lành mạnh, CLB Âm nhạc là nơi kết nối niềm đam mê nghệ thuật,
các bạn là những SV năng động và có đam mê Âm nhạc, vì thế CLB hoạt
động rất hiệu quả và đạt được nhiều thành tích trong các chương trình ngoại
khóa do Đoàn trường, Hội SV và các cấp tổ chức. Với nhiều người, Âm nhạc
là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, với các bạn SV trường Đại học
Quy Nhơn, CLB Âm nhạc còn là một kênh để họ thể hiện mình. Để duy trì
và phát triển CLB vững mạnh, các thành viên thường xuyên sinh hoạt và tập
luyện cùng nhau tham gia các chương trình do Đoàn trường, Tỉnh đoàn tổ
chức. Qua mỗi lần tham gia chương trình, các thành viên sẽ mạnh dạn, tự tin
biểu diễn trên sân khấu, đồng thời rút kinh nghiệm những khuyết điểm còn
tồn tại để hoàn thiện bản thân tốt hơn. Điểm chung của các thành viên tham
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gia CLB là lý tưởng và niềm đam mê ca hát, dù đứng ở sân khấu lớn hay chỉ
là những buổi giao lưu trong phạm vi nhỏ, ngọn lửa Âm nhạc luôn bùng cháy
và có sức lan tỏa lớn lao trong lòng khán giả. Các thành viên đã thắp lên và
thổi bùng ngọn lửa đam mê theo đúng phương châm khi thành lập CLB đó là:
“Mọi đam mê là nền tảng của sự kết nối, chất lượng là then chốt của thành
công, truyền thống là trọng tâm cho sự phát triển bền vững”.
Các thành viên CLB Âm nhạc là những người có năng khiếu và sở
trường trong hoạt động Âm nhạc, tuy nhiên vẫn chưa được đào tạo bài bản
qua trường lớp nghệ thuật chuyên nghiệp, họ đến từ các khoa ngành khác
nhau, mỗi người lại có một thế mạnh riêng, nên hình thành nhiều nhóm năng
lực khác nhau để các bạn SV có thể lựa chọn tham gia phù hợp với khả năng
của mình. Cụ thể có 5 nhóm lớn: nhóm nhạc cụ, nhóm hát, nhóm múa, nhóm
nhảy, nhóm kịch. Trong các nhóm năng khiếu kể trên còn được chia thành
nhiều nhóm nhỏ (mỗi nhóm nhỏ khoảng từ 7 đến 30 thành viên):
Các CLB năng khiếu

CLB ÂM NHẠC
Các nhóm nhỏ

Số lượng

- Nhóm Guitar - Keyboard.
- Nhóm đàn Tính.
- Nhóm Sáo.

23 người

CLB HÁT

-

Nhóm hát aucostic.
Nhóm hát ca khúc cách mạng.
Nhóm hát acapella.
Nhóm hát ráp.

80 người

CLB MÚA

- Nhóm múa ba lê.
- Nhóm múa đương đại.
- Nhóm múa dân gian và nhạc
cách mạng.

50 người

CLB NHẢY

- Nhóm khiêu vũ.
- Nhóm nhảy hiện đại.
- Nhóm nhảy hip hop.

60 người

CLB NHẠC CỤ

CLB DIỄN KỊCH

35 người
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Mỗi nhóm sẽ chọn ra hai thành viên làm nhóm trưởng và nhóm phó để
quản lí, phụ trách các thành viên của nhóm. Dưới sự chủ trì của nhóm trưởng,
các thành viên sẽ bàn bạc để chọn bài, trang phục, đạo cụ, thống nhất thời
gian tập luyện, nhiều tiết mục chủ yếu được SV tự biên tự diễn dựa trên tinh
thần bàn bạc, góp ý tưởng nhằm phát huy năng lực sáng tạo của mỗi cá nhân.
CLB Âm nhạc đã thực hiện thành công nhiều HĐNK, có thể kể đến các
chương trình lớn được triển khai thường niên như: cuộc thi “Tìm kiếm tài
năng sinh viên” [PL1, tr.114], “Tiếng hát thế hệ trẻ”, “Hành trình bài ca sinh
viên”, “Bay cao tiếng hát ước mơ”, “Bước nhảy xì – tai”, “Chào mừng Tân
sinh viên”, “Nhịp điệu trẻ”, “Kí ức sinh viên”, “Nhắn gửi giai điệu yêu
thương”, “Love story”, Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ,...
Thời gian luyện tập của các nhóm thường diễn ra vào ngoài giờ học
chính khóa hoặc tổ chức vào các ngày nghỉ cuối tuần. Sau những giờ học
căng thẳng, những người trẻ ấy lại cất cao lời ca tiếng hát, lan tỏa tinh thần
của mình đến với cộng đồng. Mỗi thành viên là ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê
của tuổi trẻ. Chính sự lan truyền cảm hứng của Âm nhạc đã tạo nên sợi dây
kết nối tình bạn, niềm đam mê để các thành viên phát triển năng khiếu của
mình. Các thành viên cùng nhau ôn lại những bài hát, vũ đạo đã được tập
luyện, cùng học những bài mới và tham gia biểu diễn. Qua mỗi lần tham gia
chương trình, họ sẽ mạnh dạn, tự tin biểu diễn trên sân khấu, đồng thời rút
kinh nghiệm những khuyết điểm còn tồn tại để hoàn thiện bản thân tốt hơn.
Nhà trường hiện có 2 phòng thực hành Âm nhạc trực thuộc Khoa Giáo
dục Tiểu học và Mầm non. Đây là khoa duy nhất có giảng dạy Âm nhạc
trong hoạt động chính khóa, đối tượng là các SV ngành sư phạm Tiểu học và
sư phạm Mầm non. Được sự đồng ý của Nhà trường và lãnh đạo Khoa, CLB
Âm nhạc được sử dụng các phương tiện và nhạc cụ như: micro, loa, máy phát
nhạc, các background thủ công trang trí sân khấu, đàn keyboard, đàn guitar,
trống cajon,… để hỗ trợ luyện tập và biểu diễn.
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Hiện tại ở trường Đại học Quy Nhơn có 4 sân khấu lớn nhỏ để phục vụ
cho các hoạt động chung, chương trình biểu diễn văn nghệ và HĐNK:
SÂN KHẤU

SỨC CHỨA

Sân khấu tầng 13 khu nhà Hiệu bộ

300 người

Sân khấu Hội trường A

450 người

Sân khấu Hội trường B

600 người

Sân khấu Nhà thi đấu Thể thao

1500 người

Cùng với đó là các phòng văn hóa chức năng và khuôn viên sân trường
rộng (diện tích khoảng 14ha) dùng để sinh hoạt các CLB trong nhà trường.
Các buổi tập luyện của nhóm Tuồng sẽ chủ yếu luyện tập ở địa điểm phòng
văn hóa chức năng và phòng thực hành Âm nhạc với quy mô phòng học hiện
đại. Cơ sở vật chất, âm thanh ánh sáng được trang bị tốt nên được xem là
thuận lợi trong việc tiến hành luyện tập và biểu diễn chương trình HĐNK.
Để duy trì và phát triển CLB vững mạnh, các thành viên thường xuyên
sinh hoạt và tập luyện tham gia các chương trình do Đoàn trường, Hội sinh
viên và Tỉnh đoàn tổ chức. Những thành tích mà CLB đã đạt được trong thời
gian qua như: giải Nhất Hội thi “Thanh niên Việt Nam vì đất nước không còn
tác động của bom mìn và vật nổ sau chiến tranh” do Trung ương Đoàn và Bộ
Quốc phòng tổ chức, đoạt cúp vô địch toàn quốc trong chương trình “SV
2016” do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện [PL1, tr.112], giải nhất chương
trình “Màu hoa đỏ” do Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức,... Đó là những phần
thưởng xứng đáng cho những ngày nỗ lực tập luyện của các thành viên CLB
(Thông tin do phòng Công tác sinh viên cung cấp).
Nhìn chung, HĐNK Âm nhạc tại trường Đại học Quy Nhơn đang diễn
ra sôi động và SV hưởng ứng tham gia tích cực. Các HĐNK Âm nhạc mặc
dù không đòi hỏi SV hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp mà chủ yếu là giáo
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dục văn hóa Âm nhạc. Điều đó làm cho các em yêu thích, biết cảm thụ Âm
nhạc một cách sâu sắc, hình thành ở SV tâm hồn trong sáng, thị hiếu Âm
nhạc lành mạnh và lòng khao khát yêu đời. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu
như hiện nay, hoạt động này của nhà trường sẽ định hướng các em vào các
hoạt động nghệ thuật lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội.
2.3.3. Hoạt động ngoại khóa Tuồng Đào Tấn
Trường Đại học Quy Nhơn đang sinh sống trên quê hương của cái nôi
nghệ thuật Tuồng, vì vậy việc gìn giữ và bảo tồn vốn quý của cha ông là điều
cần thiết thực hiện. Song song với các chương trình âm nhạc đương đại mang
tính chất sôi động, nhà trường đang dần hướng đến việc giáo dục phát huy
vai trò của Âm nhạc truyền thống. Đây được xem là bước đi toàn diện và tích
cực nhằm xây dựng HĐNK đa dạng màu sắc.
2.3.3.1. HĐNK Tuồng Đào Tấn tại trường Đại học Quy Nhơn.
Trong sự giao thoa giữa các trào lưu văn hóa mới của xã hội hiện đại,
Tuồng Đào Tấn dần mai một và đang tìm hướng đi mới nhằm thu hút khán
giả trẻ. Việc đưa nghệ thuật Tuồng đến với khán giả nói chung và giới trẻ nói
riêng cần phải bắt đầu từ trường học, từ những hiểu biết đơn giản đến việc
muốn xem và biểu diễn. Với ý nghĩa đó, vào tháng 12 năm 2016, HĐNK
Tuồng Đào Tấn đã được tổ chức tại trường Đại học Quy Nhơn với hai hình
thức chính là: truyền dạy hát làn điệu Hát Khách, Hát Nam và tổ chức hoạt
động thường thức âm nhạc tìm hiểu Tuồng Đào Tấn cho SV CLB âm nhạc.
Như chúng tôi được biết, ngoài HĐNK Tuồng Đào Tấn tại Đại học
Quy Nhơn, hiện nay trên tỉnh Bình Định chưa có trường học nào tổ chức lồng
ghép Âm nhạc truyền thống vào HĐNK, có chăng cũng chỉ là giới thiệu sơ
lược trong chương trình Lịch sử địa phương và Âm nhạc địa phương với thời
lượng ngắn, xem ra HĐNK Âm nhạc truyền thống nói chung và Tuồng Đào
Tấn nói riêng chưa được đầu tư tổ chức bài bản. Theo kết quả khảo sát, khi
hỏi một số GV: “Trước đây , thầy (cô) đã thấy trường học nào trên địa bàn
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tỉnh Bình Định dạy hát Tuồng Đào Tấn chưa?”, 100% GV được hỏi đều trả
lời “Không thấy”.
Theo tư liệu do Văn phòng Hội sinh viên của trường cung cấp, năm
2009, Hội sinh viên phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền mạnh
mẽ về việc gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh
Bình Định, trong đó có Tuồng. Thực hiện các hoạt động đó, trong vài năm
liên tiếp, tổ chức Đoàn Hội nhà trường đã tiến hành đưa SV đến xem Tuồng
miễn phí tại Nhà hát Tuồng Đào Tấn nhằm giúp các em có thêm nhiều nhận
thức về giá trị to lớn của loại hình nghệ thuật này. Từ năm 2009 đến đầu năm
2016, Tuồng Đào Tấn chỉ được giới thiệu cho SV nghe nhìn ở sân khấu nhà
hát Tuồng chứ chưa được thực nghiệm tại chính trường Đại học Quy Nhơn,
vấn đề đưa giá trị nghệ thuật Tuồng Đào Tấn vào HĐNK của nhà trường
trước đây chỉ được gợi lên như một sự ấp ủ ý tưởng chứ chưa có kế hoạch cụ
thể về vấn đề này. Vậy nên, chúng tôi mạnh dạn đưa ra những giải pháp để tổ
chức đưa loại hình nghệ thuật này đến gần hơn với SV bằng hai phương pháp
chính là: thường thức và truyền dạy.
HĐNK Âm nhạc của nhà trường chỉ xoay quanh những chủ đề quen
thuộc như ca ngợi cách mạng, đất nước và con người Việt Nam hoặc hướng
đến thị hiếu nghe nhạc của giới trẻ như: chủ đề tình yêu, tình bạn trong đó
trình diễn hát và nhảy các thể loại nhạc Jazz, Pop, Rock, nhảy múa hiện đại,
remix các bản nhạc trữ tình,… Hình thức HĐNK âm nhạc tại trường thường
lấy ý tưởng từ các games show truyền hình đang được giới trẻ yêu thích
nhằm dễ tổ chức hoạt động và thu hút người xem.
Nguyên nhân của những vấn đề trên là do:
- Thiếu sự định hướng, tổ chức bài bản của chủ nhiệm CLB Âm nhạc,
Liên chi đoàn Khoa. CLB Âm nhạc của trường Đại học Quy Nhơn vừa được
thành lập cách đây 3 năm, có thể xem đây là một tổ chức còn non trẻ, còn
thiếu kinh nghiệm và kĩ năng để tổ chức HĐNK mang tính truyền thống.
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- Thành viên của CLB Âm nhạc đến từ các Khoa khác nhau, nên đôi
lúc chủ nhiệm và các thành viên CLB Âm nhạc không thống nhất trong việc
lập kế hoạch, nội dung chương trình, nhất là những chủ đề âm nhạc truyền
thống thường bị bác bỏ vì khó tập.
- Việc tổ chức HĐNK Tuồng Đào Tấn đòi hỏi sự đầu tư tìm tòi khám
phá cũng như thời gian, tâm huyết, điều mà không phải ai cũng làm được.
2.3.3.2. Đội ngũ GV và nghệ nhân truyền dạy
Bình Định hiện có một nhà hát Tuồng mang tên Đào Tấn, các nghệ nhân
gạo cội hát dòng Tuồng này đều tập trung ở đây, họ là những người góp phần
quan trọng trong việc giữ lửa cho nghệ thuật Tuồng Đào Tấn. Các nghệ nhân
tiêu biểu và quen thuộc với khán giả Bình Định phải kể đến như:
STT

NGHỆ NHÂN NHÀ HÁT TUỒNG ĐÀO TẤN

NĂM SINH

1

NSND Hoàng Phương Thảo

1957

2

NSND Nguyễn Hợi

1961

3

NSND Đặng Minh Ngọc

1964

4

NSƯT Trần Văn Sáu

1955

5

NSƯT Nguyễn Gia Thiện

1957

6

NSƯT Võ Thị Tuyết Mai

1960

7

NSƯT Lê Thị Tám (nghệ danh Lệ Quyên)

1960

8

NSƯT Phạm Ngọc Châu

1964

9

Nghệ sĩ Hoàng Việt

1962

10

Nghệ sĩ Triều Dâng

1964

Các nghệ nhân mời đến trong HĐNK là những người có công lớn trong
việc giữ lửa cho nghệ thuật Tuồng Đào Tấn, họ hoạt động biểu diễn chuyên
nghiệp và có kinh nghiệm trong việc truyền dạy như: NSƯT Võ Thị Tuyết
Mai, NSƯT Lệ Quyên, nghệ sĩ Phạm Hoàng Việt và nghệ sĩ Triều Dâng.
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Để HĐNK về nghệ thuật Tuồng Đào Tấn được diễn ra thành công,
không ai khác, nghệ nhân luôn giữ vai trò nòng cốt trong việc giới thiệu về
những cái hay, cái tinh túy của nghệ thuật Tuồng, nhất là hoạt động đòi hỏi
cao hơn là cho SV trải nghiệm tập, biểu diễn một số trích đoạn trong các vở
Tuồng, do các bài bản khó như các làn điệu: Hát Khách, Hát Nam,… đòi hỏi
người dạy phải có sự trải nghiệm sâu sắc trong hát và biểu diễn mới có thể
truyền dạy chính xác và hiệu quả, nên khi đó nghệ nhân sẽ đóng vai trò là đạo
diễn, trực tiếp truyền dạy một số làn điệu Tuồng Đào Tấn cho SV.
Trong HĐNK Âm nhạc ở trường Đại học Quy Nhơn, GV Âm nhạc giữ
một vị trí đặc biệt quan trọng, là người định hướng đối với các hoạt động Âm
nhạc của SV, cố vấn để giúp CLB Âm nhạc thực hiện các nhiệm vụ, mục
tiêu, kế hoạch, là nhân tố quyết định đến thành công hay thất bại của HĐNK
Âm nhạc. Hiện nay, Trường Đại học Quy Nhơn có 3 GV Âm nhạc đang công
tác tại Tổ Nghệ thuật, trực thuộc Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non.
GV ÂM NHẠC
TS. Nguyễn Bạch Mai

ThS. Phạm Thị Thu Hà

35 năm công tác

19 năm công tác

Hà Thị Thanh Xuân
4 năm công tác

Hiểu biết về nghệ thuật Tuồng Đào Tấn của đội ngũ GV Âm nhạc vẫn
còn ở mức độ lý thuyết, nên trong các buổi giao lưu, tập luyện, GV Âm nhạc
giữ vai trò như người trợ giảng. Họ sẽ tận dụng cơ hội để tiếp cận, học tập
kiến thức và kỹ năng truyền dạy từ các nghệ nhân, đồng thời học hỏi được
quy trình tổ chức triển khai hoạt động truyền dạy và kiểm tra đánh giá theo
phương thức mà cổ nhân để lại, từ đó góp phần bảo tồn tốt hơn những giá trị
cốt lõi của Tuồng Đào Tấn một cách bài bản.
2.3.3.2. Năng lực của sinh viên
CLB hát của trường Đại học Quy Nhơn như số liệu đã nêu có 80 SV,
trong đó được chia làm nhiều nhóm năng lực khác nhau: hát nhạc dân ca –
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truyền thống (25 SV), nhạc cách mạng (27 SV), nhạc trẻ hiện đại (28 SV).
Khi khảo sát về năng lực hát và thường thức nghệ thuật Tuồng Đào Tấn,
chúng tôi tiến hành khảo sát ý kiến của 25 SV chuyên hát nhạc dân ca –
truyền thống của CLB âm nhạc, kết quả như sau:
Có 5 SV trả lời rằng: họ rất ham mê nghệ thuật Tuồng Đào Tấn và
mong muốn được học hỏi để thỏa mãn sự yêu thích và phát huy khả năng âm
nhạc truyền thống nhưng chưa có điều kiện học tập bài bản từ các nghệ nhân.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết đây là 5 em có năng khiếu và hiểu biết về
nghệ thuật Tuồng Đào Tấn, họ được sinh ra và lớn lên trong làng Tuồng và là
con em của một số diễn viên Tuồng thuộc các gánh ca nghiệp dư trong tỉnh.
Trong đó có 2 em SV quê ở An Nhơn và Tuy Phước, đây được xem là những
nơi hoạt động hát Tuồng nghiệp dư sôi nổi, cha mẹ của các em vốn là những
người nông dân nhưng lại có say mê với nghệ thuật Tuồng Đào Tấn. Lúc
rảnh rỗi họ dành thời gian cho việc tập luyện hát các tích Tuồng cổ của cụ
Đào, xem như đó là hình thức giải trí và thỏa mãn niềm đam mê. Họ là những
diễn viên nghiệp dư, có hoạt động biểu diễn tại phường xã và lưu truyền văn
hóa Tuồng Đào Tấn tại địa phương. Mỗi lần các gánh Tuồng ấy xuất hiện,
nhân dân trong vùng tụ hội đi xem rất đông, con em của các diễn viên cũng
có mặt để tham gia thưởng thức. Qua việc theo dõi cha mẹ biểu diễn, dần dần
các em thấy yêu thích và thuộc các làn điệu cũng như các bài bản Tuồng Đào
Tấn từ nhỏ, nó ngấm vào máu các em và khiến cho niềm đam mê hát Tuồng
được hình thành từ rất sớm. Ngoài những hạt nhân kể trên, 20 SV còn lại cho
rằng: Tuồng Đào Tấn hay và có nhiều nét đặc sắc nhưng ngại rằng thể loại
này rất khó để học tập.
Mặc dù đại bộ phận SV của trường sinh sống trên quê hương của nghệ
thuật Tuồng, nhưng theo kết quả khảo sát ý kiến SV toàn trường [PL4, tr.]
cho thấy:
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Câu hỏi

Trước khi vào học tại trường Đại học Quy Nhơn, em đã
biết hát các làn điệu Tuồng Đào Tấn chưa?

Trả lời

Chưa biết

Biết ít

Tỉ lệ SV

96%

4%

Số liệu trên chứng tỏ những trải nghiệm của giới trẻ đối với nghệ thuật
Tuồng là rất ít. Như vậy, nếu giới trẻ không hiểu biết gì về nghệ thuật Tuồng,
không cảm nhận được cái hay, cái tinh túy thì việc các em yêu thích, hát
được các làn điệu Tuồng là rất khó thực hiện. số người “Biết ít” chỉ chiếm tỉ
lệ 4%, vì các em được xem các vở Tuồng qua các hoạt động “Ngày hội toàn
dân” tổ chức tại các phường, hoặc lễ hội cầu ngư vào ngày 5 tháng 2 Âm lịch
hàng năm ở phường Trần Phú (Quy Nhơn), ngày 11 đến 15 tháng 2 Âm lịch
ở Nhơn Hải (Quy Nhơn),… được ông bà, cha mẹ dẫn đi xem hát, được nghe
giảng giải về các tích Tuồng, các em mới có những hiểu biết về loại hình
nghệ thuật này nhưng không sâu.
Theo kết quả khảo sát SV toàn trường [PL4, tr.] cho thấy: 60% SV
được hỏi đi theo thị hiếu thưởng thức nhạc trẻ sôi động, một bộ phận nhỏ
khác yêu thích nghe nhạc trữ tình, rất ít SV nghe nhạc truyền thống, cụ thể là
Tuồng Đào Tấn. Đây là một thách thức không nhỏ đối với việc huy động giới
trẻ đến với HĐNK Tuồng Đào Tấn. Thăm dò SV về câu hỏi: “Em có nguyện
vọng tìm hiểu và tham gia học hát các làn điệu Tuồng Đào Tấn hay không?”,
kết quả có 34% em trả lời “Có” và 66% trả lời “Không”. Thậm chí khi hỏi
“Nếu có cơ hội được các nghệ nhân hát Tuồng truyền dạy trực tiếp, em có
muốn được biểu diễn trên sân khấu không?”, có 66% SV cho rằng do mình
“Chưa tự tin” và “Không” muốn học hát các làn điệu Tuồng Đào Tấn. Đây là
thách thức vì số người chưa quan tâm đến Tuồng còn chiếm tỉ lệ khá cao.
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Nguyên nhân:
- Do quan niệm mặc định những môn nghệ thuật truyền thống như hát
Tuồng chỉ dành cho đối tượng những người lớn tuổi, còn tuổi trẻ phải năng
động, sôi nổi, hướng ngoại. Một bộ phận không nhỏ SV trường Đại học Quy
Nhơn cũng không phải là ngoại lệ.
- Trong sự phát triển hiện nay, giới trẻ Việt có nhiều lựa chọn hơn
trong việc thưởng thức các loại hình nghệ thuật, nhu cầu giải trí của họ khá
phong phú, đặc biệt là các loại hình giải trí được du nhập từ nước ngoài vào
Việt Nam. Qua các trang mạng xã hội, các em được tiếp xúc thường xuyên
nhiều thể loại nhạc trẻ sôi động, hấp dẫn, họ thần tượng ca sĩ đẹp, hát hay lại
vừa vũ đạo tốt, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của giới trẻ.
- Trong khi đó, loại hình nghệ thuật Tuồng Đào Tấn lại mang tính chất
lịch sử cổ xưa, lời thơ, giai điệu và tiết tấu khó,…nên không dễ dàng phổ

biến được lớp trẻ. Chính vì các em không hiểu biết cơ bản về nghệ thuật
này nên rất khó có thể cảm mộ và ưa thích được.
Lời cổ: lối hành văn thường theo thể biền ngẫu, mỗi câu mỗi chữ
phải đối nhau, dùng nhiều từ Hán Việt và điển tích nên rất khó hiểu, nhất
là những câu Hát Khách toàn là chữ Nho. Ví dụ:
Nhàn lai thanh nguyệt cộng vô biên
Nhất động đào hoa biệt hữu thiên
Vị vấn kỷ sinh tu đắc đáo
La thường túy trục nhật phiên phiên

Giai điệu: có nhiều chỗ luyến láy, nống chữ. Ví dụ:
HỘ SANH ĐÀN (Trích)
Nghệ nhân: Võ Thị Tuyết Mai
Ký âm: Hà Thị Thanh Xuân
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- Việc tiếp xúc với thể loại nhạc truyền thống qua nhà trường hay với
các nghệ nhân hầu như không có. Như vậy, giới trẻ không mặn mà với dòng
nhạc truyền thống có một nguyên nhân quan trọng là do sự quan tâm của các
cấp, các ngành còn chưa thỏa đáng, việc tiếp xúc với các loại hình nghệ thuật
của dân tộc ngay khi các em còn trên ghế nhà trường còn hạn chế. Khi được
hỏi “Cảm nhận của em khi nghe Tuồng nói chung và Tuồng Đào Tấn nói
riêng”, phần lớn các em cho rằng “Khó cảm nhận”.
2.3.3.4. Phương pháp truyền dạy và tài liệu
Trong dạy học hát nói chung, ta thấy có rất nhiều phương pháp dạy
học hát và mỗi phương pháp đạt được những kết quả khác nhau. Tuy nhiên
với việc dạy học hát làn điệu Tuồng Đào Tấn, phương pháp truyền dạy qua
phương thức truyền khẩu và thị phạm là phương thức truyền thống của ông
cha ta. Đây là phương thức thường được dùng để lưu truyền các điệu hát dân
ca từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cách thức truyền miệng rất đơn giản là
người dạy hát trước, người học hát lại theo và truyền cho nhau một cách tự
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nhiên, không cần ghi chép lại. Phương thức này có ưu điểm là người dạy có
thể truyền khẩu từng câu ngắn để người học dễ tiếp thu nhất, người học được
trực tiếp nghe và nhắc lại. Tuy nhiên, cũng có một số nhược điểm của cách
dạy này là người học được truyền dạy học một cách thụ động. Vẫn biết đây là
lối dạy học kiểu dân gian truyền thống, nhưng thiết nghĩ người học cũng cần
được giới thiệu về các bản ký âm của người sưu tầm, phải được tiếp cận với
bản phổ làn điệu, thậm chí là cùng một làn điệu nhưng có nhiều bản ký âm
khác nhau, nhiều cách hát khác nhau. Do đó, người học hát theo cảm xúc và
khả năng âm nhạc của bản thân, từ đó xuất hiện thêm những dị bản mới và
không tránh khỏi bị “tam sao thất bản”. Người học thiếu một chỗ dựa khoa
học và mất nhiều thời gian hơn để hát thuộc một làn điệu. Tuy nhiên, đây vẫn
là phương pháp phổ biến nhất trong việc dạy hát nói chung và dạy hát Tuồng
Đào Tấn nói riêng.
Có thể thấy, đối với bất kì các môn học văn hóa chính khóa đều có
giáo trình hoặc tài liệu liên quan, trong khi hoạt động dạy và học hát trong
giờ ngoại khóa lại không có tài liệu chính thức, chưa kể đến học hát các làn
điệu Tuồng Đào Tấn thì gặp nhiều hơn những khó khăn trong việc tiếp nhận.
Giả sử có nốt nhạc thì với trình độ cơ bản của SV không phải chuyên ngành
Âm nhạc thì không thể xướng âm hoàn chỉnh một bản nhạc Tuồng với nhiều
nốt luyến láy và tiết tấu nâng cao. Đây được xem là vấn đề nan giải đối với
GV, nghệ nhân và người học. Lúc này người GV Âm nhạc cần tìm ra phương
pháp dạy và hỗ trợ truyền đạt sao cho phù hợp với khả năng của SV.
2.3.3.5. Thời gian luyện tập
HĐNK Âm nhạc chất lượng đòi hỏi có sự đầu tư đáng kể về thời gian,
công sức luyện tập và cả về trí tuệ trong khi thời gian chính của các em dành
cho việc học tập văn hóa. Quá trình học các môn khoa học chuyên ngành của
các em đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng và đầu tư về mặt thời gian. Trong khi đó,
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HĐNK Âm nhạc chỉ là thứ yếu, vì vậy không thể đòi hỏi các em dành quá
nhiều thời gian để tập luyện một thể loại Âm nhạc khó như Tuồng, Vì vậy,
chúng tôi không tham vọng sẽ truyền dạy cho tất các em trong CLB Âm nhạc
mà chỉ lựa chọn truyền dạy cho 5 SV hạt nhân vừa kể trên.
Để tham gia tập luyện HĐNK Âm nhạc, GV cùng SV và các thành
phần tham gia khác phải luyện tập vào thời điểm ngoài giờ lên lớp chính
khóa, nghĩa là chỉ tập trung vào buổi chiều tan học hoặc buổi tối. Đối với
HĐNK Âm nhạc chủ đề Tuồng Đào Tấn, số tiết thường thức và truyền dạy
được khống chế trong 20 tiết. Mỗi buổi các em sẽ luyện tập 2 tiết (tương
đương với 1 giờ 30 phút), tổng cộng sẽ có 10 buổi để các em giao lưu làm
quen, thực hành luyện tập. Trong đó có 2 buổi thường thức âm nhạc Tuồng
Đào Tấn và 8 buổi do nghệ nhân truyền dạy hát. Thời lượng như trên vừa đủ
để thầy trò luyện tập những làn điệu cơ bản nhưng chưa đáp ứng đủ thời gian
để SV rèn luyện những kỹ năng, kỹ xảo trong nghệ thuật hát Tuồng và ứng
diễn trôi chảy.
2.3.4.. Đánh giá chung
Việc tổ chức HĐNK Tuồng Đào Tấn giống như khai hoang một vùng
đất mới, đây là HĐNK Âm nhạc truyền thống mang chủ đề riêng đầu tiên tại
trường Đại học Quy Nhơn. Dựa trên thực trạng HĐNK tại trường Đại học
Quy Nhơn, chúng tôi nhận định một số mặt tích cực để tiếp tục phát huy và
rút ra những hạn chế nhằm hoàn thiện hơn trong việc triển khai thực hiện
công tác HĐNK nói chung và HĐNK Âm nhạc nói riêng.
2.3.4.1. Tích cực
Thứ nhất, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và các tổ chức đoàn
thể rất chú ý bảo tồn, phát triển nghệ thuật Tuồng Đào Tấn.
Tuồng Đào Tấn - một “đặc sản” văn hóa truyền thống của địa phương.
Với mục đích quảng bá hình ảnh và phát triển ngành du lịch biển Quy Nhơn,

59

trong những năm gần đây, cùng với sự đầu tư về hệ thống dịch vụ nhà hàng,
khách sạn, bãi tắm,… Vào dịp Tết Nguyên Đán, Lễ hội Cầu ngư, Ngày hội
toàn dân, các hoạt động biểu diễn Tuồng Đào Tấn đã được diễn ra thường
xuyên hơn, thu hút đông đảo nhân dân đến với nghệ thuật Tuồng. Vì vậy có
thể xem đây là hoạt động văn hóa trọng điểm và được Tỉnh nhà chú trọng đầu
tư xây dựng kế hoạch, các chương trình hoạt động gìn giữ và phát huy tinh
hoa văn hóa nghệ thuật Tuồng nói chung và Tuồng Đào Tấn nói riêng được
tổ chức trên quy mô sâu rộng, trong đó đang dần mở rộng đến trường học qua
các bài Lịch sử địa phương và Âm nhạc địa phương.
Thứ hai, Bình Định là cái nôi của nghệ thuật Tuồng truyền thống.
Bình Định được biết đến là quê hương của danh nhân Đào Tấn – vị hậu
tổ của nghệ thuật Tuồng, nơi đây có nhà hát Tuồng Đào Tấn ngay ở tại thành
phố Quy Nhơn, đây được xem là lợi thế của các đơn vị trường học trong việc
tiếp thu những vốn quý Tuồng từ các nghệ nhân. Các nghệ nhân hát Tuồng
Đào Tấn mặc dù cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn yêu nghề, có
ý thức truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ. Vì vậy, việc mời các nghệ nhân
tham gia trong HĐNK Tuồng Đào Tấn cho SV tỉnh nhà là điều thuận lợi.
Thứ ba, trường Đại học Quy Nhơn rất chú ý đến việc giáo dục toàn diện
đối với SV trong quá trình đào tạo.
Ngoài vai trò của các giờ học chính khóa trên lớp, hầu hết cán bộ quản lí
và GV trường Đại học Quy Nhơn đều có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò
của các HĐNK nói chung và HĐNK Âm nhạc nói riêng nên đã tổ chức được
nhiều hoạt động để SV tham gia. Mỗi hoạt động đều có nội dung giáo dục
riêng và góp phần đáng kể trong việc nâng cao chất lượng dạy - học trong
nhà trường, đặc biệt là tạo ra môi trường sống lành mạnh, góp phần định
hướng hành động tốt đẹp và ngăn ngừa được các trào lưu xấu cùng những tệ
nạn xã hội xâm nhập vào trường học.
Thứ tư, một bộ phận giới trẻ vẫn yêu thích nghệ thuật truyền thống.
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Trường Đại học Quy Nhơn may mắn có được 5 SV là con em của các
diễn viên nghiệp dư tại các làng Tuồng truyền thống của Bình Định. Thông
qua gia đình và truyền thống văn hóa của địa phương, các em đã được tiếp
thu nghệ thuật Tuồng Đào Tấn từ rất sớm và có hiều biết về loại hình này.
Dưới sự truyền dạy trực tiếp của các nghệ nhân chuyên nghiệp đến từ Nhà
hát Tuồng Đào Tấn và sự trợ giảng của GV Âm nhạc, các SV đó chính là
những hạt nhân tích cực nhất mang lại hiệu quả cao trong hoạt động truyền
dạy, góp phần truyền lửa đam mê đến với các bạn trẻ cùng trang lứa.
Thăm dò về suy nghĩ của SV về ý kiến “Theo em, có nên đưa một số
làn điệu Tuồng Đào Tấn vào trong chương trình ngoại khóa Âm nhạc trong
nhà trường hay không?”, kết quả có 20% trả lời “Rất cần thiết”, 36% “Cần
thiết”. Lý do các em đưa ra do đây là loại hình nghệ thuật truyền thống, cần
phải bảo tồn để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nếu được công chúng quan
tâm sẽ tạo điều kiện cho du lịch phát triển, thậm chí các em còn đưa ra sáng
kiến nên có một chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp gồm võ cổ
truyền Bình Định, Tuồng, Bài chòi,… lồng ghép vào các tour du lịch về Quy
Nhơn để quảng bá về Bình Định trước du khách trong nước và quốc tế. Một
số người có ý kiến: các HĐNK Âm nhạc hiện nay chỉ thiên về nhạc thị
trường, nhảy hiện đại, nhạc Rock nhiều khi rất nhàm chán, lồng ghép một số
tiết mục Tuồng sẽ làm chương trình thêm phong phú, sinh động.
Khi được tiếp xúc với các nghệ nhân Tuồng, được giao lưu, giảng giải
về Tuồng, đặc biệt được trải nghiệm tham gia hoạt động học hát và biểu diễn
Tuồng Đào Tấn ở địa phương ở Bình Định sẽ giúp các em yêu thích loại hình
nghệ thuật này. Bên cạnh đó, là thành viên của nhóm hát thuộc CLB Âm
nhạc, là những SV năng động, đầy nhiệt huyết, có năng khiếu âm nhạc và
kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu, nếu được truyền cảm hứng đam mê
Tuồng, được học hỏi và tiếp thu các làn điệu do các nghệ nhân truyền dạy sẽ
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là những hạt nhân tích cực để dần đưa Tuồng Đào Tấn đến với công chúng,
góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Bình Định.
2.3.4.2. Hạn chế
Qua việc điều tra tìm hiểu về thực trạng HĐNK Âm nhạc tại trường
Đại học Quy Nhơn, bên cạnh những hoạt động sôi nổi của thể loại âm nhạc
đương đại, chúng tôi nhận thấy thể loại âm nhạc truyền thống vẫn tương đối
mờ nhạt, sở dĩ như vậy là do một số hạn chế sau:
Thứ nhất, Tuồng Đào Tấn là chủ đề âm nhạc truyền thống đầu tiên tại
HĐNK của trường Đại học Quy Nhơn. Đi cùng với đó là việc triển khai và tổ
chức hoạt động luyện tập cũng như biểu diễn sẽ gặp nhiều khó khăn. Có thể
xem đây như chương trình tiên phong để rút ra được nhiều bài học kinh
nghiệm cho các chương trình HĐNK Âm nhạc truyền thống khác tại trường.
Thứ hai, phần lớn SV chưa hứng thú với thể loại Âm nhạc truyền
thống nói chung và Tuồng Đào Tấn nói riêng. Mặc dù, đa số SV yêu thích
Âm nhạc, nhưng một thực trạng đang diễn ra là phần lớn các em quan tâm
nhiều đến thể loại nhạc trẻ.
Thứ ba, SV chưa có điều kiện tìm hiểu sâu về Tuồng, cũng chưa từng
trải nghiệm hát và biểu diễn Tuồng Đào Tấn. Ngay từ cấp học phổ thông, các
em chưa có nhiều điều kiện tiếp xúc và tìm hiểu nhiều về những làn điệu của
thể loại này, đối với các em, Tuồng vẫn còn lạ lẫm và khó cảm nhận được.
Điều này đang đặt ra cho những người làm công tác giáo dục, đặc biệt là đội
ngũ GV âm nhạc cần có các biện pháp tích cực và hiệu quả hơn để đưa
Tuồng Đào Tấn vào giảng dạy ngoại khóa, giúp giới trẻ có những hiểu biết
và cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong các làn điệu Tuồng Đào Tấn.
Thứ tư, việc truyền dạy nghệ thuật Tuồng trong các nhà trường nói
chung và ở Đại học Quy Nhơn nói riêng còn thiếu tài liệu, phương pháp.
Thứ năm, HĐNK bị xem nhẹ và mất đi vai trò tích cực. Một số SV
mang nặng tư tưởng Đại học là môi trường học kiến thức, tham gia các
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HĐNK mất thời gian; số ít còn lại không hứng thú vì cho rằng mình không
có năng khiếu, sở thích,… Đối với các thành viên tham dự thưởng thức
HĐNK âm nhạc, không ít các SV là những người không hoạt động trong
CLB Âm nhạc nên đóng vai trò thụ động, các em đi dự ngoại khóa để hoàn
thành nhiệm vụ khi có yêu cầu của khoa và GV chủ nhiệm lớp, điều đó ít
đem lại hứng thú cho SV.
Thứ sáu, các hoạt động triển khai nhìn chung vẫn còn mang tính hình
thức. Điều quan trọng là chúng ta phải làm sao để thế hệ trẻ đang ngồi trên
ghế nhà trường thấu hiểu được nguồn gốc, ý nghĩa và giá trị to lớn của bản
sắc văn hoá quê hương. Có như vậy mới mong nâng cao được nhận thức
cũng như tinh thần trách nhiệm của các em trong việc nâng niu, giữ gìn và
phát huy di sản văn hoá do cha ông để lại.
Thứ bảy, HĐNK Âm nhạc chưa được đầu tư kinh phí xứng đáng. Tại
Trường Đại học Quy Nhơn, âm nhạc không phải là môn học chuyên ngành,
HĐNK Âm nhạc đang được đầu tư nhưng vẫn chưa được đặt đúng vị trí của
nó. Vì vậy các thành viên CLB chưa có điều điện để thỏa sức thực hiện trọn
vẹn các ý tưởng của mình. Mặt khác, trong nhà trường hiện nay, HĐNK Âm
nhạc chủ yếu được trang bị đàn keyboard và guitar, trong khi đó HĐNK
Tuồng Đào Tấn cần phải được đầu tư các loại nhạc cụ dân tộc như trống, kèn,
nhị, v.v... Rõ ràng, nhà trường hiện nay đang thiếu công cụ hỗ trợ cho việc
đưa Tuồng Đào Tấn vào trường học.
Tiểu kết
Trường Đại học Quy Nhơn không chỉ là nơi đào tạo giáo dục chất
lượng mà còn là môi trường để các SV thỏa sức thể hiện tài năng, năng khiếu
của mình trong các chương trình HĐNK. Tại đây, nhà trường đã tạo điều
kiện để các em có được sân chơi bổ ích trong các hoạt động xã hội, văn hóa,
thể thao, văn nghệ. Các CLB trong nhà trường được chia làm nhiều nhóm
năng lực khác nhau, trong đó hoạt động hiệu quả nhất là CLB Âm nhạc.
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Qua tìm hiểu thực trạng của HĐNK Âm nhạc tại Đại học Quy Nhơn,
chúng tôi nhận thấy hoạt động này vẫn còn thiếu đa dạng về thể loại, chưa
chú trọng đến việc hướng cho SV tìm hiểu và tiếp xúc dòng nhạc truyền
thống, một bộ phận lớn giới trẻ đang chạy theo thị hiếu nhạc đương thời,…
Đây cũng là nỗi trăn trở của các GV Âm nhạc của trường.
Trường Đại học Quy Nhơn đang sinh sống trên quê hương của cái nôi
nghệ thuật Tuồng, vì vậy việc gìn giữ và bảo tồn di sản văn hóa của cha ông
là viêc làm cần thiết. Để đem lại sự đa dạng và màu sắc hơn trong HĐNK của
nhà trường, chúng tôi mong muốn đưa nghệ thuật Tuồng Đào Tấn đến với
giới trẻ qua HĐNK Âm nhạc bằng phương pháp truyền dạy và thường thức.
Việc làm này được xem là cần thiết và cấp bách, nhằm bổ sung những kiến
thức về Âm nhạc Tuồng của địa phương cho thế hệ trẻ để họ trân trọng, có ý
thức gìn giữ tinh hoa của loại hình nghệ thuật truyền thống này.
Để bảo tồn, gìn giữ và phát huy nghệ thuật Tuồng Đào Tấn cần phải có
sự tham gia của tất cả mọi người, trong đó những người hoạt động trong lĩnh
vực nghệ thuật phải thực sự có tâm huyết, trăn trở. Để tổ chức HĐNK âm
nhạc hiệu quả, trường Đại học Quy Nhơn cần phải có sự phối hợp nhuần
nhuyễn giữa đội ngũ GV âm nhạc với những người đứng đầu các tổ chức,
đoàn thể và đặc biệt phải phát huy tốt khả năng sáng tạo, nhiệt huyết của SV.
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Chương 3
GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TUỒNG ĐÀO
TẤN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Đưa âm nhạc truyền thống vào học đường đang là một trong những nội
dung quan trọng và nhận được sự quan tâm của các cơ sở giáo dục trên toàn
quốc. Đây là việc làm cần thiết nhằm cung cấp cho người học những kiến
thức về nguồn gốc, nội dung, giá trị nghệ thuật của loại hình âm nhạc truyền
thống, góp phần gìn giữ và bảo tồn giá trị văn hóa của dân tộc.
3.1. Tiêu chí chọn lựa
Để thực hiện đưa Tuồng Đào Tấn vào HĐNK âm nhạc tại trường Đại
học Quy Nhơn, vấn đề chọn lựa các tiêu chí quyết định phần lớn sự thành
công của hoạt động. Vì vậy cần phải xác định tiêu chí chọn lựa ngay từ đầu
để việc tổ chức HĐNK Tuồng Đào Tấn diễn ra hiệu quả.
3.1.1. Làn điệu
Việc lựa chọn làn điệu Tuồng Đào Tấn đưa vào hoạt động truyền dạy
trong HĐNK tại trường Đại học Quy Nhơn phải đảm bảo tính nghệ thuật,
phù hợp với khả năng Âm nhạc của SV, hình thức thể hiện đơn giản để bảo
đảm tính vừa sức, đồng thời phải có sự đa dạng. Trong khuôn khổ luận văn
này, chúng tôi nghiên cứu những làn điệu Hát Khách và Hát Nam với mức độ
cơ bản để SV dễ cảm nhận và tiếp thu.
Dựa vào tính phù hợp giữa những yếu tố trên, chúng tôi xây dựng danh
sách các làn điệu Tuồng Đào Tấn thông qua một số trích đoạn như sau:
Trích đoạn

Tác phẩm

Làn điệu

Lan Anh ngồi ghế

Hộ sanh đàn

Hát Nam.

Kim Lân biệt mẹ

Sơn Hậu

Hát Khách, Hát Nam
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Bài 1: Trích đoạn Lan Anh ngồi ghế
- Về thang âm: Trích đoạn Lan Anh ngồi ghế sử dụng thang 5 âm: Đô
– Rê – Pha – Son – La.

- Về giai điệu: đường nét gia điệu đi theo hình làn sóng, có nhiều luyến
láy, chủ yếu sử dụng quãng 3, quãng 4.
- Về tiết tấu: viết theo nhịp 4/4, nhịp độ chậm rãi, thong thả.
- Nội dung lời ca: Nội dung thể hiện tâm trạng ngóng đợi, sự dằn vặt
và âu lo của Lan Anh khi hay tin Tiết Cương bị bắt trên đường về quê thăm
cha mẹ. Lời ca được viết theo chữ Nôm [PL2, tr. ].
Bài 2: Trích đoạn Kim Lân biệt mẹ.
- Về thang âm: Trích đoạn Phi Hổ nằm miếu sử dụng thang 5 âm: Đô –
Rê – Pha – Son – La.
- Về giai điệu: sử dụng quãng 2, quãng 3, quãng 4.
- Về tiết tấu: viết theo nhịp 4/4, nhịp độ vừa phải, tiết tấu của những
đoạn làn điệu Hát Khách có nhiều chỗ đảo phách và nghịch phách.
- Nội dung lời ca: gồm các lớp Mao Ất mang chiếu đi trao cho Kim
Lân truy tìm Thứ phi, lớp Kim Lân về mẹ, lớp chém Ất và Kim Lân biệt mẹ.
Trích đoạn này ca ngợi tinh thần yêu nước của những con người anh hùng
như Kim Lân, Linh Tá và Đổng Mẫu [PL2, tr.].
3.1.2. Phương pháp
3.1.2.1. Truyền dạy
Nghệ nhân sử dụng phương pháp truyền dạy truyền thống: thầy thị
phạm trước và trò quan sát làm theo sau. Truyền dạy hát Tuồng có đặc điểm
là người dạy (các nghệ nhân) sử dụng kinh nghiệm, sự hiểu biết của mình để
truyền lại cho người học từng câu hát heo hình thức truyền khẩu. Trong quá
trình đó, người dạy cần đưa ra những bình luận, phân tích, đánh giá song
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song với việc làm mẫu. Nghệ nhân dạy hát bằng sự hiểu biết, tâm hồn của họ,
hát bằng tình cảm chân thành để người học cảm thụ và hát theo. Người học
tập từng câu, hát theo nghệ nhân cho đến khi thuộc lòng bài hát hay làn điệu,
học theo những ký hiệu mà nghệ nhân hướng dẫn, luyến láy chỗ khó, những
chỗ nống hơi, cách phát âm hay nhấn nhá trong làn điệu Tuồng Đào Tấn.
3.1.2.2. Dạy học thường thức
GV giới thiệu và thuyết trình cho SV nghe về tác giả Đào Tấn, các tác
phẩm của ông, những nhân vật và vai diễn ấn tượng. Giới thiệu về các làn
điệu, kỹ thuật hát, cách thể nghiệm vai, trang phục, hóa trang, lối biểu diễn,
sự sáng tạo đỉnh cao của cha ông, một số nghệ nhân tiêu biểu của nhà hát
Tuồng,… để SV có thêm kiến thức, cảm nhận được cái hay, cái đẹp và có ý
thức gìn giữ nghệ thuật Tuồng Đào Tấn của quê hương Bình Định.
3.1.3. Thầy truyền dạy
Người thầy được mời đến trong HĐNK là những nghệ nhân gạo cội của
Nhà hát Tuồng Đào Tấn. Họ là người có công lớn trong việc giữ lửa cho
nghệ thuật Tuồng Đào Tấn, hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp và có kinh
nghiệm trong việc truyền dạy như: NSƯT Võ Thị Tuyết Mai, NSƯT Lệ
Quyên, nghệ sĩ Phạm Hoàng Việt và nghệ sĩ Triều Dâng.
3.1.4. Học trò
Chúng tôi chia làm hai đối tượng:
- Đối tượng tham gia hoạt động thường thức Tuồng Đào Tấn: 25 em
trong nhóm hát của CLB Âm nhạc. Các em là những người có ý thức tìm
hiểu và yêu thích âm nhạc truyền thống,
- Đối tượng học hát Tuồng Đào Tấn do các nghệ nhân truyền dạy:
Việc lựa chọn thành viên tham gia học tập và biểu diễn cần dựa trên
nhiều tiêu chuẩn, không nên thu hút SV với số lượng đại trà mà cần quan tâm
đến chất lượng. Cần chọn những SV sở hữu giọng hát tốt, có sự yêu thích và
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say mê với ca hát và nghệ thuật truyền thống, có tai nghe và trí nhớ Âm nhạc
tốt để nhanh chóng tập bài. Số lượng giới hạn để việc luyện tập tiến hành
được hiệu quả. Theo phần thực trạng đã nêu ở chương 2, chúng tôi lựa chọn 5
SV, các em là con cháu của những nghệ nhân trong các gánh ca nổi tiếng tại
các địa phương của tỉnh Bình Định, đã được tiếp xúc với Tuồng Đào Tấn từ
khi còn nhỏ, nghe và xem Tuồng như một thói quen thưởng thức nghệ thuật.
Bởi vậy đối với các em việc hát Tuồng là niềm yêu thích và không khó để
các em tiếp thu những kỹ thuật hát Tuồng từ sự truyền dạy bài bản của các
nghệ nhân đến từ Nhà hát Tuồng.
3.2. Biện pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa Tuồng Đào Tấn
3.2.1. Truyền dạy
Hoạt động truyền dạy là hoạt động quan trọng và mang tính chất quyết
định đến chất lượng của HĐNK Tuồng Đào Tấn. Trong phạm vi của phần
truyền dạy, chúng tôi đi sâu vào vấn đề truyền dạy hát hai làn điệu chính là
Hát Khách và Hát Nam chứ không bàn kỹ về vấn đề thể nghiệm vai diễn.
Trong hoạt động này, vai trò phối hợp giữa nghệ nhân và GV âm nhạc
đem lại sự hoàn chỉnh và hiệu quả trong quá trình truyền dạy. Nghệ nhân là
những người truyền dạy hát chủ đạo, GV đóng vai trò hỗ trợ SV thực hành
luyện tập, ghi âm nốt nhạc qua lời hát của các nghệ nhân, đặt câu hỏi cũng
như cung cấp kiến thức Âm nhạc cơ bản.
3.2.1.1. Nội dung truyền dạy
Chúng tôi truyền dạy kỹ thuật hát hai làn điệu chính trong Tuồng Đào
Tấn là: Hát Khách và Hát Nam.
3.2.1.2. Quy trình truyền dạy
Trong hoạt động truyền dạy, chúng tôi đưa ra quy trình gồm 8 bước sau:
Bước 1: Giới thiệu bài
GV thuyết trình, giới thiệu nguồn gốc nghệ thuật Tuồng, một số đặc
điểm nghệ thuật của Tuồng Đào Tấn, một số thông tin về danh nhân Đào
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Tấn, Nhà hát Tuồng Đào Tấn, giới thiệu thành tích của các nghệ nhân tham
gia truyền dạy. Giới thiệu hai làn điệu: Hát Khách và Hát Nam
GV đặt câu hỏi kiến thức giao lưu cho SV: Các em hiểu thêm được điều
gì về danh nhân Đào Tấn và sự nghiệp soạn Tuồng của ông? Tuồng Đào Tấn
có đặc điểm nghệ thuật gì? Hãy nêu một số tác phẩm Tuồng nổi tiếng của
Đào Tấn? Các em đã bao giờ gặp các nghệ nhân của Nhà hát Tuồng trên sân
khấu quần chúng chưa?,…
Nghệ nhân giới thiệu về nội dung trích đoạn trong hai tác phẩm: Lan
Anh ngổi ghế (trong vở Hộ sanh đàn), Kim Lân biệt mẹ (trong vở Sơn Hậu)
[PL2, tr.].
GV trợ giảng mở băng đĩa video về các trích đoạn biểu diễn Tuồng
Đào Tấn cho SV thưởng thức. Đây là phương pháp truyền dạy kết hợp sử
dụng các phương tiện hiện đại. Để tạo thuận lợi trong việc truyền dạy hát
Tuồng với thời gian luyện tập ngắn, GV sử dụng các phương tiện trực quan
như: đàn điện tử, máy phát nhạc, máy chiếu clip các trích đoạn và vai Tuồng
mẫu, phương tiện thu âm, ghi hình,… nhằm hỗ trợ công tác truyền dạy đạt
hiệu quả cao.
Bước 2: Chuẩn bị tư thế học hát và luyện hơi thở
GV hướng dẫn SV tư thế đứng tập hát: Mặt nhìn thẳng, ngực ưỡn phía
trước, tay chống bên eo để cân đối việc lấy và giữ hơi, hai chân khép hờ. Nếu
ngồi thì phải giữ lưng luôn thẳng, người thả lỏng tự nhiên.
Bước 3: Hát mẫu và lồng ghép phân tích
Sau khi xem xong, nghệ nhân hát mẫu cho SV nghe làn điệu (Hát
Khách/Hát Nam) khoảng 3 lượt.
Nghệ nhân phân tích về đặc điểm âm nhạc của làn điệu (Hát
Khách/Hát Nam): thang âm, cấu trúc, giai điệu, tiết tấu, lời thơ và ứng dụng
cụ thể vào đoạn trích.
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- Thang âm: Tuồng Đào Tấn nói riêng đều được xây dựng trên thang
năm âm: Đồ – Rê – Pha – Son – La.

- Giai điệu: Giai điệu Tuồng phụ thuộc rất nhiều vào thanh dấu của lời
thơ và việc phân chia câu trống, mái. Giai điệu có các âm luyến láy đa dạng,
đường nét chủ yếu đi từ thấp đến cao và từ cao xuống thấp, bình ổn theo hình
làn sóng, tạo sự uyển chuyển và mềm mại cho câu hát.
- Tiết tấu: thường viết ở nhịp 4/4, 2/4, có tiết tấu đảo phách và nghịch
phách rất nhiều. Vì vậy, khi truyền dạy nghệ nhân dành nhiều thời gian để tập
luyện tiết tấu cho SV, kết hợp với gõ đệm theo nhịp.
- Cấu trúc: Cấu trúc của Tuồng Đào Tấn mang tính chất âm dương đăng
đối, hài hòa giữa vế trống và vế mái. Ví dụ hai câu của nhân vật Đổng Mẫu
trong đoạn trích Kim Lân biệt mẹ (Sơn Hậu):

Bước 4: Đọc kịch bản
Học hát bắt đầu từ khâu đọc kịch bản. Nghệ nhân hướng dẫn SV đọc
kịch bản lời thoại để hiểu nội dung và ý nghĩa của đoạn trích hoặc hiểu được
nội dung của vở Tuồng, mối liên quan giữa các nhân vật với nhau, hiểu cho
được chủ đề tư tưởng, nghiên cứu và nhận thức về vai diễn của mình. Nghệ
nhân giải thích cho SV hiểu ý nghĩa lời cổ viết bằng chữ Nôm trong trích
đoạn, lưu ý cho SV học và phát âm những từ khó.
Bước 5: Chia câu và tập luyện
Khi vào bài, nghệ nhân là người hướng dẫn trực tiếp cho SV. Nghệ
nhân chia câu (vế trống/vế mái). Ví dụ vế trên là trống, vế dưới là mái:
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Vế trên (trống): Nhất tắc quân thần chi hỉ lạc
Vế dưới (mái):

Câu 1

Nhị tắc mẫu tử chi danh phương

Sau đó, nghệ nhân hát mẫu mỗi vế câu khoảng 2 lần và hướng dẫn các
em tập từng câu, từng đoạn theo phương pháp truyền dạy truyền thống: thầy
hát trước làm mẫu, bắt nhịp cho trò đồng thanh hát theo. Trong quá trình đó,
nghệ nhân luôn theo sát từng em để nhận xét và chỉnh sửa cao độ và tiết tấu
để các em hát sao cho đúng. Ví dụ:
- Vế trống (câu 1): Nhất tắc quân thần chi hỉ lạc

Nhất

hư

hư

quân

hư

chi

tắc

ứ

thần

ừ

ứ hừ

hỉ

hư

hư

hư ứ

lạc

ứ hư ừ

hứ

mẫu

- Vế mái (câu 1): Nhị tắc mẫu tử chi danh phương

Nhị
ư

tử

tắc hừ

hứ

chí

ư

y ý danh

phương

- Vế trống (câu 2): Kinh luận thao lược thế từng nhường

Kinh

ư

ư nhường

ư

hừ

ư

luận

ừ hự lược

ừ

ư

ứ

thế hư hừ ư

ư

ư

ứ

hứ ứ

thao

từng
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- Vế mái (câu 2): Mã sử Kinh lân đời tạc để

Mã

Kinh

lân ư hứ ừ ư

đời

tạc

sử

ư

ự

để

Sau khi tập từng câu, nghệ nhân hướng dẫn SV nối các câu lại với
nhau theo lối móc xích. Nghệ nhân nhận xét, sửa sai.
Bước 6: Xử lý kỹ thuật
Sau khi luyện tập phần hát cơ bản, nghệ nhân lưu ý SV xử lý những kỹ
thuật khó trong giai điệu, tiết tấu, ngữ khí:
- Giai điệu: nghệ nhân hướng trọng tâm vào việc truyền dạy kỹ thuật,
hát đúng đặc điểm tính chất hai làn điệu Hát Khách và Hát Nam, sử dụng
cách vận khí, ém hơi, nhả chữ, luyến láy,…
- Tiết tấu: đảo phách, nghịch phách. Để hát đúng tiết tấu, nghệ nhân
hướng dẫn SV gõ phách để giữ nhịp.
- Ngữ khí trong hát Tuồng được xem là yếu tố quan trọng làm nên
phong cách riêng của Tuồng, mang kỹ thuật vận khí từ nội lực của giọng thật.
Ngữ khí phát ra khác với nói thường, nói vận khí sẽ tạo ra âm vang khác lạ.
Trong khi học cách phát âm, nhả chữ, nhấn nhá, người hát phải luôn tuân thủ
luật hát rất nghiêm ngặt. Tuồng sử dụng cách ém hơi vận khí độc đáo, lấy hơi
sâu ở bụng, sau đó từ từ vận khí giữ cột hơi đưa âm từ thanh quản và kéo
nguyên khí ra ngoài vòm miệng để phát âm to dài, đầy đặn, vang khỏe. Lưu
ý, phải lấy hơi đúng lúc, cuối mỗi câu mới được lấy lại một lần hơi, giữ hơi
thở ấy cho vừa đủ câu hát để tránh tình trạng hụt hơi giữa chừng.
Bước 7: Hướng dẫn SV thực hành theo nhóm
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GV tổ chức cho SV thực hành theo nhóm, chia làm hai nhóm: nhóm 2
em và nhóm 3 em. Hình thức này giúp SV kiểm tra lẫn nhau, tự nhận xét và
củng cố để phát huy năng lực hoạt động. Nghệ nhân kiểm tra và nhận xét
từng em và theo nhóm.
Nghệ nhân yêu cầu SV hát đồng thanh cả đoạn trích, hướng dẫn SV thể
hiện hát có sắc thái, tình cảm để thể hiện đúng tính chất của làn điệu.
Đánh giá và chỉnh sửa lỗi cho các em sao cho thuần thục phần hát. Lưu
ý hướng dẫn kỹ thuật cho các em những đoạn thể hiện sắc thái, lúc bỏ nhỏ lúc
lên cao trào, lấy hơi, nống giọng, rung giọng, luyến láy chữ, phát âm, đặt để
tình cảm vào những câu mang ý nghĩa sâu sắc.
Bước 8: Tổng hợp kiến thức và vận dụng sáng tạo
Nghệ nhân và học trò cùng hát với đĩa nhạc nền. Nghệ nhân hát có kết
hợp vũ đạo cho SV thưởng thức.
GV hướng dẫn SV viết lời mới: GV hướng dẫn cho các em viết lời mới
với chủ đề về mái trường, quê hương, thầy cô, bạn bè.
GV đặt câu hỏi giao lưu và giao nhiệm vụ về nhà: xem các vở Tuồng
trên mail (GV gửi mail), tập hát và diễn điệu bộ, thể hiện thần thái sắc mặt.
Nghệ nhân và GV nhận xét và đánh giá từng buổi học.
3.2.2. Dạy học thường thức
Ngoài phương pháp truyền dạy, HĐNK Tuồng Đào Tấn còn thực hiện
phương pháp dạy học thường thức để giúp cho các SV của CLB âm nhạc có
những kiến thức cơ bản, cảm nhận được giá trị nghệ thuật và có ý thức gìn
giữ nghệ thuật Tuồng Đào Tấn của quê hương Bình Định . Sau đây, luận văn
đưa ra quy trình dạy học thường thức nghệ thuật Tuồng Đào Tấn.
3.2.2.1. Kiến thức chung về Tuồng Đào Tấn
GV giới thiệu và thuyết trình nguồn gốc nghệ thuật Tuồng, cho SV nghe
về tác giả Đào Tấn, các tác phẩm của ông, những nhân vật và vai diễn ấn
tượng, một số nghệ nhân tiêu biểu của nhà hát Tuồng Đào Tấn,…
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3.2.2.2. Đặc điểm âm nhạc của làn điệu Hát Khách, Hát Nam
- Lời thơ: Hát Khách viết theo thể Thất ngôn tứ tuyệt và thể câu đối, Hát
Nam viết theo thể Song thất lục bát và Lục bát phá thể.
- Thang âm: sử dụng thang 5 âm: hò – xừ – xang – xê – cống (tức là Đồ
– Rê – Pha – Son – La).
- Giai điệu: Nhận thấy trong các làn điệu Tuồng Đào Tấn, đường nét giai
điệu chủ yếu đi từ thấp đến cao và từ cao xuống thấp, bình ổn theo hình làn
sóng, tạo sự uyển chuyển và mềm mại cho câu hát.
- Tiết tấu: Làn điệu Tuồng thường viết ở nhịp 4/4, 2/4, có tiết tấu đảo
phách và nghịch phách rất nhiều.
- Cấu trúc: Cấu trúc của Tuồng Đào Tấn mang tính chất âm dương đăng
đối, hài hòa giữa vế trống và vế mái. Vế trống có đặc điểm sáng khỏe, mạnh
mẽ. Vế mái mang tính chất mềm mại và trữ tình hơn. Trong một câu hát, vế
trống xuất hiện trước, vế mái xuất hiện sau.
3.2.2.3. Kỹ thuật hát
- Làn điệu Hát Khách:
Âm khu, âm vực giọng Hát Khách:

 Vế trống: Tính chất của vế trống sáng khỏe hơn vế mái. Phần đầu hát
âm khu cao, phần giữa hát âm khu trung, phần cuối hát âm khu trầm.
Âm khu cao, mỗi dấu giọng bắt vào một nốt:

Âm khu trung:
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Âm khu trầm:

Khi hát vế trống bao giờ ta cũng phải bắt vào hai chữ đầu sau đó ngắt
giọng lấy hơi để láy lệ (ứ…ư…ứ…ứ…ừ...).
Nếu chữ thứ hai của câu trống là dấu sắc, dấu ngã thì ta phải nống lên.

Hoặc chữ thứ hai là dấu nặng, dấu hỏi:

Trường hợp chữ thứ hai không dấu, ta không láy lệ (hay còn gọi là “láy
lệ buông xuôi”). Ví dụ:

Trường hợp chữ thứ hai dấu huyền ta vẫn giữ láy lệ. Ví dụ:
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Nếu hai chữ đầu của vế trống không có dấu, ta phải biến đổi sao cho
hai chữ đó không lặp nhau về cao độ, không láy lệ. Ví dụ:

Câu trống có 2 từ điệp dấu thì ta không thể bắt 2 chữ đầu để hát được.
Mà phải bắt hát cả 3 chữ cùng một lúc, sau đó ngắt và lấy hơi để hát tiếp láy
lệ. Ví dụ: Lòng bối rối ứ. ư..ứ. ư. ừ... nếu ta chỉ bắt hát 2 chữ "lòng bối" sau
đó ta hát tiếp láy lệ rồi hát tiếp chữ "rối" thì sẽ không hát được vì không rõ ý.

Khi hát đến chữ cuối cùng của vế trống nếu chữ ấy mang dấu gì thì ta
phải láy theo âm hưởng của chữ ấy, nhưng sau cùng phải láy về chữ ừ...Ví
dụ: Giữ ứ ừ vững ứ ư ứ ư ừ đồng ư ừ quan. Đưa ưa… dân chúng, thoát ứ ừ
vòng ừ ư tai ai...nạn...ạn ừ.
 Vế mái:
Hát xong câu trống ta hát tiếp câu mái. Vế mái có phần giữa hát ở âm
khu trung, phần cuối hát ở âm khu trầm (kết về âm chủ).
Âm khu trung:

Dấu: nặng nặng

ngã

Dấu: không không

huyền huyền không không không

hỏi

hỏi

sắc

sắc

sắc

không

sắc

Âm khu thấp:

Dấu: huyền huyền nặng ngã

không không không

hỏi

sắc
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Hai chữ cuối cùng của vế mái láy không giống như chữ cuối cùng của
câu trống, mà ta phải láy (ừ ừ ự ừ ư ừ). Ví dụ: Cầm ư ừ binh, vang ư ừ dội
tiếng anh ừ ừ ự ừ ư ừ hùng.
Kỹ thuật nhả chữ và chuyền chữ: Chữ không dấu ta chuyền láy từ âm
hưởng của chữ ấy rồi láy sang dấu sắc, sau đó láy về không dấu. Ví dụ:
Non...ón...cao...cáo...ao, Vâng ứ...ừ theo éo...eo... Chữ dấu huyền ta hát từ
không dấu rồi láy trở lại về dấu huyền. Ví dụ: Bạo.. ứ.. ừ.. tàn..an..àn..., Ta...
ứ…ừ… về..ê.. ề… Chữ dấu sắc ta cũng hát theo âm hưởng của chữ ấy sau đó
ta láy về dấu sắc. Ví dụ: Thế ứ ừ nước... ước... Chữ dấu nặng ta cũng láy theo
âm hưởng của chữ ấy rồi trở về dấu nặng. Ví dụ: Bạo ứ ừ ngược... ược... Chữ
dấu hỏi hát giống như chữ dấu sắc. Chữ dấu ngã hát theo âm hưởng của chữ
ấy rồi chuyền láy trở về dấu huyền. Ví dụ: Thân ứ ừ dẫu... âu... ầu...
 Làn điệu Hát Nam
Âm khu, âm vực giọng Hát Nam:

Âm khu cao:

Âm khu trung:

Hát Nam có nhiều loại láy và đều có chức năng khác nhau. Nhưng láy,
luyến dựa vào dư âm của từng thanh âm của chữ đó để chuyển giọng từ chữ
này sang chữ khác theo nhạc điệu v.v... Hát Nam có hai loại láy chính:
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Láy trống: tức là hát câu trống, phần lớn láy ở độ cao cao hơn và lấy
dấu sắc làm chính. Tuy nhiên gặp những chữ dấu ngã, dấu nặng, dấu huyền
và những chữ không dấu cũng phát âm ra hoàn thành về âm ấy rồi láy lên dấu
sắc. Ví dụ: Ai nhạn ứ..ư.. ư.. ứ.. từ... từ... - ơ ơ v ọ t … ứ . . ư . . ư . . ứ ..
Gẫm ... sự ư tình... chua xót ứ ư ư ứ đòi ư cơn ứ..ư.. ư.. ư.. ư.. ứ..
Láy mái: tức là hát câu mái láy ở độ cao thấp hơn, âm hưởng không lên
cao và bất kỳ gặp dấu gì cũng phải hoàn âm hưởng của chữ ấy rồi láy đi về
giọng trung. Ví dụ:
Vì... ai... chia rẽ... đôi... đường...
Tam cang... chẳng trọn... ngũ thường... lại...vong...
3.2.2.4. Thể nghiệm vai
- Đoạn trích Lan Anh ngồi ghế:
Lan Anh: vai đào võ mang tính chất sắc sảo bình tĩnh; múa mướt, khỏe,
chững chạc, dứt khoát, oai phong; đôi mắt sắc sảo, hát vang, nhả chữ sắc nét.
- Đoạn trích Kim Lân biệt mẹ:
Kim Lân: vai kép văn võ song toàn mang tính chất nghiêm nghị, bình
tĩnh trong ứng xử, luôn luôn tỏ ra phong nhã hào hoa; múa chững chạc, sắc
nét mà mướt; giọng trong trẻo, nói hát mực thước.
Linh Tá: vai kép võ mang tính chất quắc thước, oai hùng; múa khỏe mà
sắc sảo, hát hàng chấn mà vang.
Đổng Mẫu: vai Mụ mang tính chất chững chạc, mực thước, sử dụng
thành thạo gậy và quạt, động tác cứng mà sắc sảo. Hát nhả chữ chậm, sắc nét.
Mao Ất: vai hề nịnh mang tính chất méo mó, méo mó từ nói năng đi
đứng đến cách hành xử.
3.2.2.5. Trang phục, hóa trang
Đổng Mẫu: son phấn nhẹ nhàng gần như mặt thật, lông mày màu trắng,
gương mặt vẽ nếp nhăn.
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Linh Tá: mặc long chấn, gấu dài quá gối, đội Văn đàn cân, đi hia, đai
dùng để đeo quanh bụng bên ngoài mãng, bào. Hóa trang: mặt tròng xéo đen,
hai bên thái dương có vết đỏ.
Kim Lân: mặc áo Bào lam đen hay lục có thêu rồng hay phụng, đội
văn đàn cân, đi hia. Khi ra trận, mặc Long chấn đỏ, gấu dài quá gối màu đỏ
hoặc đen thêu rồng. Hóa trang: mặt đỏ, lông mày ngang, đuôi hơi vết lên.
Mao Ất: mặt trắng, hai bên má và sóng mũi điểm son, lông mày cụp,
mặt tam giác, cằm nhọn.
Quân lính: đội mão quạ, mặc áo đỏ, kẹp nẹp xanh dài quá mông, ống
quần quấn gọn.
3.3. Các giải pháp khác
3.3.1. Tiếp cận và giao lưu nghệ nhân
Để chuẩn bị cho HĐNK Tuồng Đào Tấn sắp tới, tác giả cùng chủ nhiệm
CLB Âm nhạc đã đặt vấn đề với một số nghệ nhân của Nhà hát Tuồng Đào
Tấn tham gia để tham vấn, truyền dạy, cùng tổ chức HĐNK cũng như
chương trình báo cáo trình diễn sân khấu. Các nghệ nhân là người sống tại
địa phương và rất tâm huyết với nghề nên khi gặp gỡ và trao đổi, trình bày ý
tưởng, chúng tôi vui mừng vì các nghệ nhân này đều vui vẻ nhận lời, các
nghệ nhân chia sẻ chỉ cần đưa nghệ thuật Tuồng Đào Tấn đến với khán giả
thì dù khó khăn trở ngại đến mấy họ cũng sẵn lòng. Theo kế hoạch, dự kiến
các nghệ nhân sẽ có 1 buổi giao lưu nói chuyện, 1 buổi thường thức cho SV
của CLB Âm nhạc, 10 buổi truyền dạy và cùng tập luyện với 5 SV CLB Âm
nhạc, 1 buổi tồng duyệt và 1 buổi trình diễn báo cáo tại chương trình ngoại
khóa chủ đề Tuồng Đào Tấn.
Các nghệ nhân mời đến là những người có công lớn trong việc giữ lửa
cho nghệ thuật Tuồng Đào Tấn, họ hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp và có
kinh nghiệm trong việc truyền dạy như: NSƯT Võ Thị Tuyết Mai, NSƯT Lệ
Quyên, nghệ sĩ Phạm Hoàng Việt và nghệ sĩ Triều Dâng [PL1, tr.101].
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Nội dung chương trình bao gồm các nội dung sau:
- Mời nghệ nhân biểu diễn một vài làn điệu Tuồng Đào Tấn.
- Giao lưu nói chuyện xoay quanh việc tìm hiểu về kiến thức Tuồng,
Danh nhân Đào Tấn và các tác phẩm Tuồng của ông. SV được trò chuyện,
đặt câu hỏi với nghệ nhân để giữa họ có sự làm quen trước khi bước vào quá
trình truyền dạy và tập luyện.
- Tổ chức trò chơi đố vui về Âm nhạc truyền thống.
Kịch bản buổi giao lưu được thực hiện như sau:
Mục đích, ý nghĩa buổi giao lưu:…………………………………………
Thời gian, địa điểm diễn ra buổi giao lưu:……………………………….
Thành phần:………………………………………………………………
Công tác chuẩn bị:………………………………………………………..
Nội dung chương trình buổi giao lưu:
STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

1

14g – 14g05

2

14g05 – 14g15

3

14g15 – 15g15 Giao lưu nói chuyện với nghệ nhân, chơi trò chơi.

4

15g15 – 15g30 Mời nghệ nhân hát vài làn điệu Tuồng.

5

15g30 – 16g20 Giao lưu nói chuyện và chơi trò chơi.

6

16g20 – 16g30 Tổng kết, kết thúc chương trình.

Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời.
Nhóm chơi nhạc cụ đàn tính và nhóm hát Lipit
trình diễn 2 tiết mục.

3.3.2. Biểu diễn trên sân khấu
Nghệ nhân và SV là hai đối tượng trình diễn Tuồng Đào Tấn trên sân
khấu của trường Đại học Quy Nhơn. Đây là một hoạt động rất quan trọng và
mang tính đánh giá chất lượng của HĐNK Âm nhạc, đòi hỏi ban tổ chức và
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GV Âm nhạc phải hội tụ đầy đủ các kiến thức, kỹ năng thực hành cá nhân để
vận dụng cho việc tổ chức hoạt động này nhằm đảm bảo 3 yếu tố: tính phong
trào, tính nghệ thuật, tính giáo dục. Để tổ chức thành công buổi biểu diễn trên
sân khấu, cần tổ chức thực hiện theo các bước sau:
3.1.1.1. Lên kế hoạch tổ chức và phổ biến chương trình
Xác định mục đích, ý nghĩa của chương trình: duy trì HĐNK Âm nhạc
theo chủ đề cho SV trường Đại học Quy Nhơn, biểu diễn Tuồng Đào Tấn
trên sân khấu nhằm báo cáo kết quả thực nghiệm sau một quá trình tập luyện.
Đáp ứng nhu cầu yêu thích Âm nhạc của SV, từ đó giúp các em tích lũy thêm
kiến thức về Âm nhạc Tuồng. Làm phong phú sở thích nghe nhạc, mở rộng
hơn khả năng tác động của nghệ thuật Âm nhạc truyền thống vào giới trẻ
nhằm giúp các em tự hào và yêu quý nghệ thuật truyền thống của Bình Định.
Xác định chủ đề của chương trình: Tuồng Đào Tấn. Loại hình chương
trình: diễn kịch, giao lưu. Hình thức: sân khấu hóa.
Lập kế hoạch HĐNK: Đây là công việc quan trọng vì khi thực hiện
chương trình ta phải căn cứ vào đó để tuần tự thực hiện đúng tiến độ và hoạt
động chi tiết. Lập bảng phân công công việc và giao nhiệm vụ cụ thể cho các
thành viên Ban tổ chức sao cho các thành viên cùng tham gia phù hợp với
khả năng của mình. Sau khi hoàn thành kế hoạch cần phải báo cáo xin ý kiến
chỉ đạo của lãnh đạo để hoàn chỉnh kế hoạch ban đầu. [PL3. tr.132].
Soạn thảo kế hoạch dàn dựng chương trình HĐNK Tuồng Đào Tấn để
các nghệ nhân và SV cùng tập luyện [PL3, tr.136].
Đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với Ban tổ chức và đối tượng tham gia:
Chương trình phải được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, sinh động. Nội dung phản
ánh về câu chuyện trong các trích đoạn dưới hình thức sân khấu hóa, chắt lọc
những mẩu Tuồng hay, lồng ghép được nét tinh hoa của nghệ thuật Tuồng
Đào Tấn được thể hiện qua các làn điệu và lỗi diễn.
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Sắp xếp, bố cục chương trình: Khi đã chọn được các đoạn trích, cần phải
sắp xếp các tiết mục thành một chương trình có tính logíc, hài hoà. Thời gian
cần được xác định rõ ràng.
Phổ biến chương trình đến các bộ phận, người tham gia: phổ biến chủ
đề, yêu cầu, nội dung của chương trình đến toàn thể những người tham gia
HĐNK để họ có thời gian chuẩn bị và luyện tập.
Tuyên truyền về chương trình biểu diễn đến toàn thể GV và SV trong
toàn trường để họ tham gia thưởng thức bằng cách: phát thanh trên loa đài
của nhà trường, treo băng rôn và pa nô, viết thông báo lên bản tin, phát tờ
quảng cáo, quảng bá trên trang thông tin điện tử điện tử của nhà trường,
Chọn người dẫn chương trình có khả năng dẫn dắt linh hoạt, có sự hài
hoà cả về mặt hình thức và giọng nói sao cho lôi cuốn người nghe. Lời giới
thiệu nên cô đọng, hấp dẫn và sát với nội dung của chương trình.
Công tác phục vụ phải được chuẩn bị chu đáo: trang trí sân khấu, âm
thanh ánh sáng, trang phục và đạo cụ cho các nhân vật trong từng tiết mục,
bàn ghế, phông màn, câu hỏi, quà thưởng,… Các bộ phận phục vụ phải là
những người thạo việc.
3.1.1.2. Tiến hành chương trình
Trước khi buổi biểu diễn được chính thức cần phải tổ chức các buổi
báo cáo sơ duyệt, tổng duyệt có đầy đủ các thành phần tham dự để đóng góp
ý kiến cho chương trình và sau đó phải bổ sung, khắc phục những điều còn
chưa hoàn thiện về mặt nghệ thuật, tác phong, trang phục, đạo cụ...có như
vậy khi chương trình biểu diễn chính thức mới đạt kết quả cao.
Ngày biểu diễn chính thức thực hiện theo đúng trình tự kế hoạch
chương trình (đây là nội dung đã được duyệt, được người tham gia chấp nhận
và đã chuẩn bị từ trước).
Công bố công khai thể lệ, nội dung hoạt động.
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GV phụ trách và ban tổ chức kiểm tra lại quân số diễn viên trước giờ
diễn, động viên tinh thần và đôn đốc chuẩn bị các tiết mục biểu diễn. Các
khâu hóa trang, thay trang phục, sử dụng đạo cụ phải được chuẩn bị đầy đủ
trước khi hiện diện trình diễn trên sân khấu.
Chương trình giao lưu giữa các nghệ nhân hát Tuồng Đào Tấn với SV
tham gia thưởng thức cần được đầu tư về thời gian. Phần này nên diễn ra một
cách tự nhiên bởi đây được xem là phần trao đổi mở giữa các nghệ nhân và
khán giả giúp những người trẻ tuổi nói lên những thắc mắc, trăn trở hoặc
nhận định của mình khi thưởng thức Âm nhạc truyền thống.
Có bộ phận thường trực giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh,
khi xử lí cần tuân thủ theo quy định của chương trình ngoại khóa.
Cần tạo không khí thoải mái, nhẹ nhàng, vui tươi, sinh động nhưng
không quá thoát ly nội dung giáo dục.
3.1.1.3. Đánh giá kết quả hoạt động
Đánh giá là dịp để SV tự rút ra bài học cho riêng mình từ kiến thức, nội
dung đến kĩ năng có được thông qua hoạt động. Hình thức đánh giá: SV tự
nhận xét về ý thức tham gia của mình, viết thu hoạch (một bài tự luận nhỏ)
sau hoạt động nhằm thể hiện mức độ nhận thức vấn đề tiếp thu được, thông
qua câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá thái độ của SV khi tham gia HĐNK.
3.1.2. Tuyên truyền
Thứ nhất, giáo dục tuyên truyền nghệ thuật Tuồng Đào Tấn tại trường
học và cộng đồng.
Một trong những giải pháp cần đưa ra đó là thực hiện các chương trình
tuyên truyền có tính tương tác, cho phép giới trẻ tìm hiểu cặn kẽ hơn về nội
dung ca ngợi tính “trung quân ái quốc”, tính đạo lý, ngôn ngữ văn học trong
tuồng, làn điệu cũng như vũ đạo và trang phục,… là những điều tạo nên cái
hay của nghệ thuật Tuồng. Khi khán giả hiểu được cái hay cái đẹp trong
Tuồng thì họ sẽ dần đón nhận loại hình nghệ thuật này một cách tự nhiên.
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Đội ngũ giáo viên Âm nhạc ở cấp Tiểu học, Trung học cơ sở chú ý đến
các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đưa học sinh giao lưu với các nghệ nhân
Tuồng. Quan trọng nhất là phải gieo tình yêu Tuồng Đào Tấn vào trong tim
của các em, có tình yêu đó thì tự thân các em sẽ biết cách gìn giữ. Bằng nhiều
cách khác nhau cần phải trao cho giới trẻ những giá trị cổ truyền để họ biết
sử dụng âm nhạc như một phương tiện đối thoại hòa bình giữa người với
người, giữa thế hệ trước với thế hệ sau, giữa dân tộc này với dân tộc khác.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có sự phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và
Du lịch đẩy mạnh việc tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục di sản văn hóa,
gắn liền với từng địa phương. Do đó, các trường tại địa bàn thành phố Quy
Nhơn, huyện Tuy Phước, các địa phương nơi diễn ra Lễ hội Cầu ngư là nơi
có điều kiện nhất để thực hiện đưa Tuồng Đào Tấn vào học đường nhất. Để
làm được điều này, giáo viên Âm nhạc của các trường phải đề xuất, tham
mưu và xây dựng chương trình ngoại khóa để trình với Ban Giám hiệu từ đầu
năm. Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định hỗ trợ kinh phí và khoán cho các
trường luân phiên nhau tổ chức các HĐNK về Tuồng Đào Tấn.
Việc đưa Tuồng Đào Tấn vào giảng dạy tại địa phương sẽ góp phần
nâng cao thẩm mỹ âm nhạc, nuôi dưỡng tình cảm, tình yêu quê hương. Nếu
Tuồng Đào Tấn trở thành niềm yêu thích của các em nhỏ, thì sẽ dần hình
thành nên một nền tảng âm nhạc truyền thống cho các em. Từ đó, lực lượng
công chúng, khán giả trẻ tương lai mới có thể chung tay phát triển văn hóa
nghệ thuật nước nhà bằng cách thưởng thức văn hóa nghệ thuật có chọn lọc.
Thứ hai, đào tạo đội ngũ kế cận cho nghệ thuật biểu diễn truyền thống.
So với các loại hình nghệ thuật khác, bộ môn nghệ thuật Tuồng đòi hỏi
thời gian đào tạo dài hơn để có được độ chín trong nghề. Do vậy, đứng trước
nguy cơ mai một của bộ môn nghệ thuật truyền thống này, việc hình thành
đội ngũ kế cận với những diễn viên trẻ là điều vô cùng cần thiết và cấp bách.
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Để có thể đào tạo được đội ngũ kế cận, cần có một cách nhìn cụ thể trong
quản lý sân khấu Tuồng Đào Tấn, chế độ, cách đào tạo, quản lý và xây dựng
đội ngũ nghệ sĩ trẻ. Từ đó, cần mạnh dạn trao cho họ những vở Tuồng truyền
thống để công chúng ngày nay được thưởng thức. Bên cạnh đó, cần xây dựng
những vở Tuồng hiện đại để phù hợp với thẩm mỹ của khán giả hôm nay.
Các tổ chức Đoàn Thanh niên, các trường học, phường xã nên tổ chức
Hội thi hát Tuồng để tạo sân chơi và tìm kiếm tài năng trẻ kế cận. Nên phát
huy hơn nữa mô hình đưa Tuồng Đào Tấn đến với nhân dân qua các ngày lễ
lớn của dân tộc, Ngày hội toàn dân, Lễ Cầu ngư, Lễ hội văn hóa miền biển…
chỉ cần với sân khấu dã chiến, đơn giản các nghệ nhân đã đưa các vở Tuồng
Đào Tấn đến với đông đảo công chúng.
Thứ ba, tăng cường gắn kết giữa bảo tồn, phát huy nghệ thuật Tuồng
Đào Tấn với phát triển du lịch bền vững.
Trong những năm gần đây, Quy Nhơn đang là một trong những điểm
du lịch biển hấp dẫn đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Đây được
xem là lợi thế lớn và là nền tảng để các loại hình văn hóa và nghệ thuật của
địa phương cùng kết hợp phát triển. Bình Định đang nhắm tới việc xây dựng
mô hình biểu diễn quần chúng biểu diễn tích hợp ba loại hình di sản văn hóa
phi vật thể: Võ cổ truyền, Bài chòi và Tuồng Đào Tấn nhằm phục vụ khách
du lịch và bảo tồn giá trị tinh thần to lớn của người dân Bình Định.
3.2. Thực nghiệm sư phạm
Trong hai phương pháp tổ chức HĐNK Tuồng Đào Tấn tại trường Đại
học Quy Nhơn là truyền dạy và thường thức, chúng tôi xin lựa chọn phương
pháp truyền dạy làm cơ sở nghiên cứu thực nghiệm sư phạm của luận văn.
3.2.1. Mục đích thực nghiệm
Với những biện pháp nêu trên, chúng tôi tiến hành thực nghiệm truyền
dạy cho 5 em SV có năng khiếu hát Tuồng Đào Tấn. Việc tổ chức thực
nghiệm này nhằm những mục đích sau:
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Phát huy tối đa tư duy và khả năng Âm nhạc của SV, qua đó hiểu được
những kiến thức cơ bản cũng như tư tưởng, tình cảm thể hiện trong các làn
điệu Tuồng Đào Tấn.
Truyền dạy cho SV nắm bắt được một số hiểu biết về hai làn điệu Hát
Khách và Hát Nam, kỹ thuật hát, màu sắc âm nhạc Tuồng.
Giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thị hiếu Âm nhạc cũng như óc sáng tạo Âm
nhạc cho SV. Mở rộng hơn khả năng tác động của nghệ thuật Âm nhạc
truyền thống vào giới trẻ, cụ thể là các làn điệu Tuồng Đào Tấn nhằm giúp
các em tự hào và yêu quý nghệ thuật truyền thống của quê hương Bình Định.
3.2.2. Đối tượng thực nghiệm
05 SV có năng khiếu hát Tuồng Đào Tấn của CLB Âm nhạc (có danh
sách kèm theo PL3, tr.].
Người tiến hành thực nghiệm:
- Nghệ nhân là những người đóng vai trò chủ lực trong việc truyền dạy
thực nghiệm trong HĐNK Tuồng Đào Tấn. Nghệ nhân Nhà hát Tuồng Đào
Tấn: NSƯT Võ Thị Tuyết Mai, NSƯT Lệ Quyên, nghệ sĩ Phạm Hoàng Việt
và nghệ sĩ Triều Dâng.
- GV Âm nhạc của trường Đại học Quy Nhơn đóng vai trò trợ giảng,
phối hợp tổ chức thực nghiệm. GV: Phạm Thị Thu Hà, Hà Thị Thanh Xuân.
3.4.3. Thời gian thực nghiệm
- Thời gian triển khai: thực hiện trong năm học 2016 – 2017.
- Thực nghiệm đối chứng: 20 tiết dạy (10 buổi) tiến hành vào các buổi
HĐNK Âm nhạc.
3.2.3. Tổ chức thực nghiệm
3.2.3.1. Tiến trình thực nghiệm
Thực nghiệm truyền dạy được tổ chức trong 5 tuần, mỗi tuần 2 buổi.
Tiến trình tổ chức như sau:
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Tuần 1
Buổi thứ 1: Giao lưu với các nghệ Buổi thứ 2: Học kỹ thuật hát hai làn
nhân, SV xem nghệ nhân hát mẫu, điệu Tuồng Đào Tấn: Hát Khách,
chọn bài, chia nhóm.

Hát Nam.
Tuần 2

Buổi thứ 3: Tập hát hai làn điệu Hát Buổi thứ 4 : Ôn luyện các làn điệu
Khách, Hát Nam và phân vai nhân và thể nghiệm vai diễn.
vật.
Tuần 3
Buổi thứ 5: Tiếp tục tập hát các làn Buổi thứ 6: Chia nhóm tập lời thoại
điệu kết hợp với nền nhạc thu sẵn.

và hát thoại của các nhân vật dựa
trên nền nhạc thu sẵn.

Tuần 4
Buổi thứ 7: Ôn luyện các lời thoại Buổi thứ 8: Ôn tập các động tác
của từng vai, kết hợp với các động múa, đi đứng ghép với đạo cụ. Các
tác múa. Việc luyện tập sẽ tổ chức nhân vật hát kết hợp với múa thành
theo từng tiết mục.

vai diễn hoàn chỉnh.
Tuần 5

Buổi thứ 9: Tiếp tục tập luyện phần Buổi thứ 10: Mặc trang phục, chạy
diễn của từng vai, lúc này các nghệ chương trình nháp toàn bộ 5 tiết
nhân và GV sẽ chỉnh sửa cho SV chi mục trước khi duyệt và biểu diễn
tiết hơn, từ đó mỗi cá nhân sẽ tự trên sân khấu. Cả đội góp ý và chỉnh
luyện tập và rút kinh nghiệm.

sửa từng tiết mục cho hoàn thiện.
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3.4.4.2. Kế hoạch tổ chức bài giảng
KẾ HOẠCH TRUYỀN DẠY
Nghệ nhân: NSƯT Võ Thị Tuyết Mai.
Giảng viên: Hà Thị Thanh Xuân.
Tên bài dạy: Làn điệu Hát Nam trong trích đoạn Lan Anh ngồi ghế
Thời gian: 90 phút.
Lớp: Nhóm SV Tuồng.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nắm được hiểu biết cơ bản về Tuồng Đào Tấn và làn điệu Hát Nam.
- Hiểu được cách hát và đặc trưng của làn điệu này.
- Hát đúng và thể hiện tình cảm, sắc thái của nhân vật Lan Anh.
2. Kỹ năng:
- Vận dụng các kiến thức và kỹ năng thực hành luyện tập.
- Lắng nghe và quan sát nghệ nhân truyền dạy và hát mẫu.
3. Thái độ:
- Có tinh thần học hỏi.
- Nghiêm túc tiếp thu lời giảng của nghệ nhân.
II. Phương tiện, đồ dùng dạy học:
1. Giảng viên và nghệ nhân: tài liệu liên quan, bản nhạc, loa, máy phát nhạc.
2. Sinh viên: tài liệu để ghi chép, dụng cụ ghi âm.
III. Phương pháp dạy học:
- Trực quan.
- Thực hành.
- Thảo luận.
IV. Các hoạt động truyền dạy:
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Nội dung

Hoạt động của

Hoạt động của

nghệ nhân và GV

SV

Hoạt động 1: - GV thuyết trình, giới thiệu phong cách - SV lắng nghe.
Giới thiệu

Tuồng Đào Tấn, một số thông tin về danh

Tuồng Đào

nhân Đào Tấn, Nhà hát Tuồng Đào Tấn,

Tấn.

giới thiệu thành tích của các nghệ nhân.

Hoạt động 2: - Nghệ nhân giới thiệu về nội dung trích - SV lắng nghe.
Học hát làn

đoạn Lan Anh ngồi ghế trong vở Tuồng

điệu Hat Nam Hộ sanh đàn.
dựa trên nền

- Nghệ nhân gải thích cho SV hiểu lời cổ - SV lưu ý.

thoại trong

trong trích đoạn, những từ khó.

trích đoạn

- Nghệ nhân hát mẫu cho SV nghe làn

Lan Anh ngồi

điệu Hát Nam hoặc qua băng, đĩa.

ghế

- Nghệ nhân giới thiệu chung về đặc điểm

- SV lắng nghe.

cấu trúc, giai điệu, tiết tấu, kỹ thuật của - SV ghi nhớ.
làn điệu Hát Nam nói chung và ứng dụng
vào đoạn trích.
- Khi vào bài, nghệ nhân là người hướng
dẫn trực tiếp cho SV. Hướng dẫn tập từng
câu, từng đoạn, sau đó móc xích các đoạn
lại với nhau cho hoàn chỉnh.

- SV tập hát.

89

- SV lưu ý.

- Sau khi luyện tập phần hát cơ bản, nghệ
nhân hướng trọng tâm vào việc truyền dạy
kỹ thuật hát: hát đúng đặc điểm tính chất

- SV ghi nhớ.

của làn điệu Hát Nam, sử dụng cách vận
khí, ém hơi, nhả chữ, luyến láy,…
- Nghệ nhân hướng dẫn SV thể hiện hát có
sắc thái, tình cảm để thể hiện đúng tính
chất của làn điệu.
- Nghệ nhân yêu cầu SV hát đồng thanh cả
đoạn trích.
- Nghệ nhân chỉnh sửa lỗi cho các em và

- SV thực hiện
hát.
- SV lưu ý
những chỗ khó
và chỉnh sửa kỹ
thuật.

hoàn thiện lại cho đến khi thuần thục phần
hát. Lưu ý hướng dẫn kỹ thuật cho các em
những đoạn thể hiện sắc thái, lúc bỏ nhỏ
lúc lên cao trào, lấy hơi, nống giọng, rung
giọng, luyến láy chữ, phát âm, đặt để tình
cảm vào những câu mang ý nghĩa sâu sắc.
- GV hướng dẫn SV hát cùng đĩa nhạc nền
sao cho đảm bảo chất lượng về mặt âm
thanh.

- SV thực hiện.
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Hoạt động 3: - GV đặt câu hỏi trao đổi:
Tổ chức trao

- SV trả lời

+ Bước đầu tiếp xúc với làn điệu Tuồng cảm nhận bản

đổi, thảo luận Đào Tấn, các em có yêu thích hát thể loại thân.
rút kinh

này không?

nghiệm

+ Các em cảm nhận làn điệu Hát Nam và
đoạn trích như thế nào?
- GV yêu cầu các thành viên trong nhóm - SV nhận xét.
nhận xét lẫn nhau.
- Động viên các SV cố gắng kiên trì và
luyện tập thêm ở nhà.

Hoạt động 4: Nghệ nhân và GV nhận xét tiết học.

SV rút kinh

Nhận xét tổng

nghiệm.

kết tiết học
3.2.4. Kết quả thực nghiệm
Đây là lần đầu tiên trường Đại học Quy Nhơn đưa Tuồng Đào Tấn vào
HĐNK âm nhạc vì vậy hoạt động này mang tính chất mới mẻ. Kết thúc 10
buổi truyền dạy, chúng tôi tiến hành phòng vấn nghệ nhân và SV về vấn đề
truyền dạy hát và đưa ra nhận định về kết quả tiếp thu của SV để đánh giá
tính khả thi của việc đưa Tuồng Đào Tấn vào trường học.
Kết quả phòng vấn:
Nghệ nhân Võ Thị Tuyết Mai: “Qua việc truyền dạy hát Tuồng Đào
Tấn, tôi thấy năng lực học hát của SV tiến bộ qua từng buổi học, kỹ năng hát
thành thạo hơn. Có vẻ như các em hứng thú và hào hứng hơn sau khi được
học một số làn điệu Tuồng”.
Sinh viên Nguyễn Thị Ánh (Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non –
K36): “Sau khi được các nghệ nhân Nhà hát Tuồng Đào Tấn truyền dạy hát
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Tuồng, em đã học được rất nhiều kiến thức bổ ích từ hoạt động này. Trong số
các làn điệu, em đã lĩnh hội sâu sắc làn điệu Hát Nam, vì làn điệu này được
đặt đúng vào những chỗ cao trào của đoạn trích nên nó có sức biểu hiện cảm
xúc khá mạnh mẽ và lôi cuốn. Ngoài ra em đã mạnh dạn và tự tin để cùng với
các nghệ nhân trình diễn trên sân khấu”.
Chúng tôi nhận thấy các làn điệu và phương pháp truyền dạy thực
nghiệm vừa mang tính nghệ thuật, vừa mang tính giáo dục và phù hợp với
khả năng tiếp thu của các em. Sự hết lòng truyền dạy của các nghệ sĩ, sự say
mê và tự giác tập luyện của SV đã giúp cho việc học tập của các em đạt hiệu
quả. Các em đã hát được hai làn điệu Hát Khách và Hát Nam để ứng dụng
vào các trích đoạn Tuồng Đào Tấn.
Tiểu kết
Tuồng Đào Tấn sẽ đối mặt với nhiều thách thức nếu nó không được
lưu truyền và phát huy đúng cách. Khoảng cách giữa Tuồng và giới trẻ đang
ngày càng xa. Cách duy nhất để tránh cho xu hướng này phát triển quá nhanh
chính là làm sao giúp giới trẻ hiểu được cái hay, cái đẹp trong Tuồng và chủ
động hơn trong tìm đến với môn nghệ thuật này.
Vấn đề phát triển hoạt động nghệ thuật Tuồng Đào Tấn không chuyên
là điều cần thiết. Làn điệu Tuồng Đào Tấn được đưa vào cơ sở đào tạo giáo
dục đại học trên đất Bình Định nhằm duy trì và gây dựng lớp khán giả cho
nghệ thuật Tuồng. SV tham gia HĐNK Tuồng Đào Tấn không chỉ được học
hát các làn điệu, học múa mà còn được các nghệ nhân chuyên nghiệp truyền
dạy cho những kỹ năng sáng tạo vai diễn trong các trích đoạn mẫu mực nhằm
giúp SV bước đầu tiếp cận với sân khấu Tuồng truyền thống.
Việc truyền dạy và học tập Tuồng Đào Tấn hiệu quả, có chất lượng là
một vấn đề lớn. Để làm được điều đó đòi hỏi sự đầu tư của CLB Âm nhạc,
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các nghệ nhân và GV tham gia dạy hát, đặc biệt đòi hỏi sự nỗ lực tự thân của
người học. Việc đưa một số làn điệu và đoạn trích vào hoạt động truyền dạy
cần có những phương pháp khác nhau, trong đó phương pháp truyền dạy của
nghệ nhân là đặc biệt quan trọng cần phải được khai thác tốt. Người GV Âm
nhạc phối hợp với các nghệ nhân truyền dạy cái hay, cái đẹp của Tuồng Đào
Tấn nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học những kỹ năng hát và
trình diễn cơ bản loại hình nghệ thuật truyền thống của cha ông.
Đề ra kế hoạch tổ chức và thực hiện chương trình hoạt động chi tiết, rõ
ràng và có tính khả thi. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát ý kiến của SV và GV
trong nhà trường trong việc đưa nghệ thuật Tuồng Đào Tấn vào chương trình
ngoại khóa Âm nhạc. Kết quả là đa số đồng tình với những nội dung đưa ra.
Thiết nghĩ, nếu các biện pháp này được triển khai và thực hiện tốt,
chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ trong thực hiện thành công việc đưa Tuồng
Đào Tấn vào HĐNK trong trường học.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Qua quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi đã dựa trên những cơ sở lý
luận của một số công trình nghiên cứu khoa học trước đây, kết hợp với việc
nghiên cứu tình hình HĐNK Âm nhạc tại trường Đại học Quy Nhơn và điền
dã thực tế tại nhiều địa phương trong tỉnh Bình Định, từ đó chúng tôi rút ra
kết luận như sau:
KẾT LUẬN
Nghệ thuật Tuồng Đào Tấn đã phát triển rực rỡ trên đất Bình Định.
Mặc dù có những biến động lịch sử và trải qua chiến tranh nhưng Tuồng Đào
Tấn vẫn giữ được nét đặc sắc của mình, kiên quyết chống lại những cuộc
xâm lăng văn hóa khác để Bình Định vẫn là điểm hội tụ tài năng của nghệ
thuật Tuồng. Phong trào hát Tuồng Đào Tấn đã cắm rễ trong đời sống tinh
thần của người Bình Định và trở thành nét văn hóa đặc sắc của vùng đất này.
Với nguyện vọng đóng góp vào việc bảo tồn di sản văn hóa Tuồng nói
chung và gìn giữ tinh hoa Tuồng Đào Tấn nói riêng, chúng tôi mong muốn
đưa các làn điệu Tuồng Đào Tấn vào chương trình HĐNK Âm nhạc cho SV
Trường Đại học Quy Nhơn. Bằng nhiều hình thức, HĐNK này mang mục
đích giới thiệu những cái hay cái đẹp trong loại hình nghệ thuật độc đáo của
quê hương Bình Định cho thế hệ trẻ hiểu, trân quý và tự hào. Vấn đề đưa các
loại hình nghệ thuật truyền thống vào trường học hiện đang là hướng đi mới
và tích cực. Đề tài của chúng tôi đang tìm đến việc truyền dạy các làn điệu và
giá trị nghệ thuật Tuồng Đào Tấn thông qua HĐNK nhằm tạo sân chơi lành
mạnh cho SV, giúp các em thể hiện năng lực của mình. Những người hát
Tuồng Đào Tấn không còn nhiều, các nghệ nhân ở đoàn Tuồng chính là
nguồn lực rất quan trọng vì vậy cần phải được khai thác để truyền dạy cho
thế hệ trẻ nhằm góp phần gìn giữ loại hình nghệ thuật truyền thống.
Kết quả đề tài mong muốn đánh dấu bước quan trọng và góp phần bảo
tồn, chấn hưng loại hình nghệ thuật dân tộc của cả nước nói chung và tỉnh
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Bình Định nói riêng. Nghệ thuật Tuồng Đào Tấn cùng với nhiều loại hình sân
khấu truyền thống là di sản văn hóa đã và đang tiếp tục tỏa sáng. Tinh hoa
của văn hóa Việt Nam sẽ luôn được bảo tồn và phát huy để xứng đáng là nền
tảng tinh thần, là động lực phát triển xã hội tốt đẹp hơn.
KIẾN NGHỊ
Để những biện pháp mà chúng tôi đưa ra trong luận văn mang tính khả
thi và đem lại hiệu quả, chúng tôi xin được đề xuất một số kiến nghị dành cho
trường Đại học Quy Nhơn như sau:
Tích cực tuyên truyền và nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của
HĐNK Âm nhạc nhằm giúp SV có ý thức tự giác tham gia tích cực hơn. Phối
hợp chặt chẽ với các Phòng, Ban như: Phòng Công tác sinh viên, Đoàn
Thanh niên, Hội sinh viên,… tuyên truyền nâng cao nhận thức cho SV để họ
nhận thức đúng về vai trò, vị trí của hoạt động này trong việc đào tạo phát
triển con người toàn diện. Việc rèn luyện phát triển các kỹ năng Âm nhạc góp
phần hình thành tâm hồn, nhân cách, phẩm chất cao đẹp cho thế hệ trẻ. Để từ
đó các em sẽ tự giác, chủ động, sáng tạo, luôn đề cao trách nhiệm và quyền
lợi của mình khi tham gia các HĐNK Âm nhạc. Tuyền truyền bằng các hình
thức đưa tin, ảnh của các hoạt động ngoại khóa lên các bản tin và trang thông
tin điện tử của nhà trường nhằm tạo sự hưởng ứng tham gia tích cực của SV.
Đa dạng hóa các HĐNK hướng theo sở thích của SV và phù hợp với
điều kiện cơ sở vật chất của Nhà trường. Các CLB Âm nhạc hoạt động dưới
sự chỉ đạo của GV Âm nhạc, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và hoạt động
theo lịch định kỳ mỗi tuần, theo qui chế chung của CLB. Qua đó lôi cuốn SV
vào hoạt động Âm nhạc theo sở trường hay nguyện vọng, thúc đẩy phong
trào Âm nhạc của nhà trường ngày càng phát triển và lớn mạnh. Tổ chức
nhiều hơn nữa các chương trình văn nghệ lớn nhỏ theo chủ đề: Chúc mừng
ngày phụ nữ Việt Nam, Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, Giáng sinh, Tết
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nguyên đán, ngày Học sinh Sinh viên Việt Nam, Lễ tình nhân Valentine,
ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Giải phóng đất nước,… Tăng cường tổ chức giao
lưu văn nghệ với các trường bạn. Thông qua các hoạt động đó thu hút được
đông đảo các SV tham gia tập luyện và trình diễn, đồng thời tuyển chọn được
những cá nhân có năng khiếu Âm nhạc của Nhà trường.
Nhà trường cần quan tâm và đầu tư cơ sở vật chất hơn nữa cho các
HĐNK Âm nhạc của SV. Cần có biện pháp kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết
quả, khen thưởng, động viên kịp thời đối với những SV và tập thể có thành
tích tốt trong các HĐNK Âm nhạc. Tăng cường vận động, thuyết phục, kích
thích lòng nhiệt tình và sự say mê hoạt động trong các em, đồng thời nghiêm
khắc phê bình đối với những cá nhân làm ảnh hưởng không tốt đến hoạt động
giáo dục chung của tập thể.
Để thành công hơn nữa, HĐNK Âm nhạc tại Đại học Quy Nhơn nên
được tổ chức, sắp xếp lại và xây dựng thành một chương trình có hệ thống,
qua sự điều hành, hướng dẫn của người GVÂm nhạc, có sự bố trí thời gian
thích đáng của nhà trường thì SV có nhiều hiểu biết hơn về cái hay cái đẹp
của Âm nhạc. Từ đó gợi mở ở các em sự hứng thú và yêu thích đối với loại
hình nghệ thuật này, giúp cho quá trình học Âm nhạc của các em thêm hào
hứng, sáng tạo và là tiền đề đắc lực cho công tác thúc đẩy các môn học văn
hoá tốt hơn. Do đó, nhà trường cần thiết phải thường xuyên xây dựng các
hoạt động Âm nhạc ngoại khoá cho SV phù hợp với hứng thú, đặc điểm và
khả năng thực hành Âm nhạc của các em.
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PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ HÌNH ẢNH
1.1. Danh nhân Đào Tấn

Danh nhân Đào Tấn (1845 - 1907)

Nhà cụ Đào Tấn tại Vinh Thạnh, Mộ Đào Tấn tại núi Huỳnh Mai,
Tuy Phước, Bình Định Tuy Phước (Ảnh sưu tầm).
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Di tích đình làng Vinh Thạnh (Ảnh sưu tầm)

Nguyên tác vở Tuồng Trầm hương các của Đào Tấn do bà Chi Tiên - thứ nữ cụ
Đào Tấn duyệt định (bản gốc hiện lưu tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định)
Ảnh chụp năm 2015 của Nhà báo Huỳnh Văn Mỹ.
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1.2. Một số nhà nghiên cứu và nghệ nhân hát Tuồng Đào Tấn

Nghệ sĩ, nhà nghiên cứu Tuồng Đào Tấn Vũ Ngọc Liễn (1924 – 2013),

người được mệnh danh là “Nhà Đào Tấn học” (Ảnh sưu tầm).

Soạn giả, nhà nghiên cứu Tuồng Đào Tấn Mịch Quang (trái) trong lễ mừng
thượng thọ 98 tuổi vào tháng 7/2014 (Ảnh sưu tầm)
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NSƯT Võ Thị Tuyết Mai – Diễn viên

NSƯT Lê Thị Tám (Lệ Quyên) – Diễn viên

(sinh năm 1960)

(sinh năm 1960)

Nghệ sĩ Phạm Hoàng Việt – Diễn viên

Nghệ sĩ Triều Dâng – Nhạc công

(sinh năm 1962)

(sinh năm 1964)

Ảnh do Phòng truyền thống Nhà hát Tuồng Đào Tấn cung cấp
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1.3. Nhạc cụ

Trống Chầu

Trống Chiến

Cồng

Thanh la

Não bạt

Mõ

Trống bảng

Chuông
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Kèn

Sáo

Nhị chính và Nhị phụ

Đàn bầu

Đàn tam
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Đàn nguyệt

Đàn tứ đại

Đàn tỳ bà

Dàn nhạc Tuồng sử dụng các loại nhạc cụ Nhị chính, Nhị phụ,
Kèn, Thanh la, Trống chiến, Trống chầu (ảnh sưu tầm)
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1.4. Đạo cụ, trang phục

Y trang Vua + Quan + Tướng

110

Cung trang Hoàng hậu

Trang phục nữ tướng

Nữ Tướng và dàn nữ binh
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Xiêm giang

Xây cổ

Cờ lệnh

Xiêm giáp

Xa Phu (bó chân)

Đai lưng
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1.5. Sân khấu

Sơn hậu

Sơn hậu (hồi 2)

Hộ sanh đàn

Đào Phi Phụng

Trầm hương các

Diễn võ đình
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1.5. Trường Đại học Quy Nhơn

Khuôn viên trường Đại học Quy Nhơn
(Ảnh chụp tháng 6/2016)
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Đội Tuyển SV trường Đại học Quy Nhơn vô địch toàn quôc SV 2016
(Ảnh chụp tháng 9/2016 do văn phòng Hội sinh viên cung cấp).
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1.6. Hoạt động ngoại khóa Âm nhạc tại trường Đại học Quy Nhơn

Buổi họp thường kỳ của CLB Âm nhạc trường Đại học Quy Nhơn
(Ảnh chụp tháng 12/2016).

Một buổi tập luyện của các thành viên Câu lạc bộ Âm nhạc
(Ảnh chụp tháng 8/2016).
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Chương trình Tìm kiếm tài năng sinh viên 2016 do Hội sinh viên
và chủ nhiệm CLB Âm nhạc tổ chức (ảnh chụp tháng 9/2016).

Cuộc thi “Thủ lĩnh Câu lạc bộ sinh viên 2017” (ảnh chụp tháng 5/2017).
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PHỤ LỤC 2
BẢN NHẠC VÀ LỜI THOẠI
2.1. Các loại rao dạo cho đàn Nhị (do tác giả ký âm)
RAO DẠO DỰNG

RAO DẠO THƯỜNG

RAO DẠO XUÂN

RAO DẠO AI
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2.2. Một số làn điệu Tuồng Đào Tấn (nguồn: Giáo trình đào tạo diễn viên
bậc trung cấp Nghệ thuật hát Tuồng)
BÀI NÓI LỐI BÓP 1
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BÀI NÓI LỐI BÓP 2
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BÀI HÁT KHÁCH

bắn

thủng ư hứ trổ

Quế

cung

tay

ư hư

bẻ

chiếm

ư

hự

trên

ư

tài

hư ừ

ư hư hừ ư

ứ hừ ư

nguyệt

hứ

vin

hứ

ư

ừ

Mai

đầu

tay.

hư

ừ

hứ hừ ư

hứ xuân
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BÀI HÁT KHÁCH 2

BÀI HÁT NAM
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2.3. Lời thoại của các nhân vật trong các trích đoạn (Nguồn: Nhà hát
Tuồng Đào Tấn)
2.3.1. Đoạn trích Lan Anh ngồi ghế (Trích trong vở Hộ sanh đàn)
LAN ANH: Hảo thanh hứng a…
Nhàn lai thanh nguyệt cộng vô biên
Nhất động đào hoa biệt hữu thiên
Vị vấn kỷ sinh tu đắc đáo
La thường túy trục nhật phiên phiên
Như tôi:
Dữ Tiết gia công tử đề duyên
Xưng Trần Thị Lan Anh tiểu hiệu
Từ phu tướng Trường An tế tảo
Luống thâm khuê vĩnh dạ ưu sầu
Khéo loi thoi dương liễu mạch đầu
Càng thảnh thót hoành oanh chi thượng
LÂU LA:

Phu nhân ! cấp sự, dạ…

LAN ANH: Hà sự hử ?
LÂU LA:

Dạ dạ…

Từ trại chủ kinh đô tiềm vấn
Xảy tam tư xuất chúng công vi

LAN ANH: Uý chao ôi !
LÂU LA:

Nhưng cũng may là:
Đã thoát vòng viễn tẩu cao phi
Còn lạc lối sơn nhai hải giác

LAN ANH: Uý chao ôi !
LÂU LA:

Bẩm phu nhân, khốn lắm, số là:
Binh muôn đội truy cầm rất ngặt
Người một mình kháng cự chín khôn
Phải về đây tỏ nỗi căn nguyên
Xin người kíp lo mưu cứu giải

LAN ANH: Ối chao ôi!
Bất thăng kinh hãi, kinh hãi
Mần răng mà Chí thử gian nan, gian nan
Phu nhân ơi ! Cửu khúc trường lửa đốt xốn xang
Song hàng lụy mưa tuôn lã chã
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Phu quân ôi, nay phu quân tôi chích thân ngộ nạn, tặc chúng lai
truy, phu quân tôi biết chạy đi đường mô, phu quân ôi, á thương hại:
Qua Xuyên quận giang trình hiểm trở
Về Long Sơn lại lâm lộ đa kỳ
lắm phu quân ơi ! Như ri là:
Vì hiếu tình nên nôn nả quyết ra đi
Chừ chừ
Cơn hoạn nạn bơ vơ ai giúp đỡ
Phu quân ơi ! Chừ tôi biết tính liệu răng đây, ế vong đi
Bước anh hùng đã lỡ
Gan nhi nữ càng dày
Nếu chẳng liều sinh tử giữa chông gai
thì
Ai còn kẻ ân tình trong nước lửa
Đại tiểu lân la, tựu tướng tiền thính lệnh:
Kim trại chủ đông tây bôn bá
Chừ ta
Xuất nhữ môn nam bắc biến tầm
Ấy
Các nghi hiệp lực đồng tâm
Vật khả từ gian ty hiểm (nghe à !)
LÂU LA:

Uý a
Phen này

LAN ANH: Vậy thôi

Bất thăng hân cảm, hân cảm
Nguyện các tùy hành, tùy hành
Hộ phu nhân thiên lý đăng trình
Tầm trại chủ nhất đường hoan hội

Lưu nhứt đội canh tuần sơn trại
Khá hết lòng gìn giữ Tiết Giao
Tuyển bách nhân dự bị yêu đao
Tua gắng sức dòi theo chủ mẫu…( đây)
Hồ Nô,
Lãnh bửu kiếm Hồ Nô con tùy hậu
Lâu la
Trương điêu cung, thần mã hiến lai
mau đây
Lâu la, chỉnh túc rồi a ! Vậy nữa
Mang mang xuất liễu sơn ôi
Tốc tốc tầm lai lý lộ...( đi đi hè)
Thử cảnh thử tình, tâm tự khổ
Khả Nam khả Bắc lộ đa kỳ
Phu quân ôi ! Hải giác sơn nhai, lạc lạc cô trung thùy khẩn cố
Thiên cao địa hậu....
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Trăm lạy thiên địa quỷ thần, cho tôi gặp phu quân tôi kẻo mà
Mang mang sầu hận cánh kham bi.
2.3.3. Đoạn trích Kim Lân biệt mẹ (trích trong Hộ sanh đàn)
MAO ẤT:

Chao ôi là sống ! Như tôi mà sống cũng nhờ cái lỗ miệng.
Chẳng là Đức Thiên Tử bảo rằng bà Thứ trốn mất là tại tôi.
Ngài thét “ Đao phủ quân, chém”. Úi úi, khi rứa chừ tôi mới
trăm lạy, ngàn lạy: “ Ất có công với bệ hạ lắm ”. Người mới
nghĩ lại xá tội cho tôi, nên tôi mới đang sống. Ôi cái miệng,
chuyến này…
Vâng lệnh trên chỉ phán
Trương nhất đạo chiếu văn
Kíp thẳng tới doanh trung
Truyền họ Đổng Kim Lân tìm kiếm
- Mao Ất vào - Cảnh nhà mụ Đổng -

KIM LÂN:

Ơ mẹ, con đã về đây, ớ mẹ !

ĐỔNG MẪU: Ừ, ừ để mẹ ra đó.
- Đổng Mẫu ra mở cửa. Kim Lân vào đóng cửa lại -

Vậy chớ con đi có thành công không con ?
Nhìn thấy khôn cùng thương cảm
Cúi xin đón rước Hoàng nương

KIM LÂN:
THỨ PHI:

Vâng, xin cảm ơn lão bà

- Mụ mời Thứ phi vào nhà, Kim Lân rót trà. Mao Ất xuất hiện -

ĐỔNG MẪU: Con, Long nhi đâu, con đưa mẹ hầu viếng chút nào. Người
sởn sơ lắm. Cam khổ chưa. Ơ con, con đi về nhọc, con đi vào
nghỉ để mẹ hầu thế cho.
KIM LÂN:

Dạ dạ mẹ hầu thế cho con. Nhưng… có ai gõ cửa xin mẹ cứ
mở, đó là anh con đó.

ĐỔNG MẪU: Thôi được, con nghỉ để mẹ hầu thế cho. Xin mời bà thời trà.
THỨ PHI:

Thưa lão bà, tôi đây
Khó trông mong thoát lũ bạo tàn
May nhờ có Đổng tướng quân
Mới cứu giúp khỏi cơn nguy khốn.

MAO ẤT:

Tôi đây

Đã mấy lần trà trộn
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Nay đến đây lại
Nghe rõ tiếng xì xào
Phải tìm cách lẻn vào
Xem tận nơi cho hãng.
Chà cửa đóng chặt… À tôi nghe Kim Lân vừa dặn bà già là
nếu có ai gõ cửa thì cứ mở. Tôi thừa đó cứ gõ là vào được.
- Mao Ất gõ cửa -

ĐỔNG MẪU:

Ù, ừ, để mụ ra đó.

- Mụ mở cửa. Mao Ất nhảy vào Mụ hốt hoảng gọi Kim Lân.
Kim Lân ra đón Mao Ất. Mụ và Thứ phi vào -

MAO ẤT:

Tặc thần họ Đổng
Người hỡi Kim Lân
Giấu Thứ Phi phản tạ giang sơn
Sự đã hẳn người đừng có chối

KIM LÂN:

Thứ phi đâu chẳng có
Mao Ất đến hại ta
Không thể dung tha
Chém đầu lập tức.
- Lân chém Ất, Linh tá nhảy vào –

LINH TÁ:

Bước chân ra khỏi cửa
Nghe tiếng hét vang dầy
Do nào Mao Ất chết đây,
Lưỡi kiếm còn cầm tay đó?

KIM LÂN:

Thứ Phi đâu chẳng có
Mao Ất đến hại ta
Quyết chẳng dung tha
Lấy đầu cho đáng số.
- chém cả Linh tá, Linh tá bắt gươm –

LINH TÁ

Việc chi không báo
Cho tớ đặng hay
Do nào Mao Ất chết đây
Lưỡi kiếm còn cầm tay đó?

KIM LÂN:

Vậy chớ ai?

LINH TÁ:

Em là Linh Tá đây.
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KIM LÂN:

Nào, ủa sao qua lại không vào, làm ba hồn bảy vía tôi bay
xa lắc vậy anh. Nào, mời anh vào.

LINH TÁ:

Sao, té ra anh không biết việc gì à?

KIM LÂN:

Nào, chứ việc gì?

LINH TÁ:

Tại sao anh giết thằng Ất đi?

KIM LÂN:

Tôi giết nó bao giờ?

LINH TÁ:

Không giết sao nó chết đây ?

KIM LÂN:

Nào ! … Úy chao ôi !
Trời nỡ nào dứt mối
Ta đành chịu lậu mưu
Quả cơ nghiệp Tề triều
Đã nhứt triêu hưu hỷ
rồi anh ơi !

LINH TÁ:

Ơ, anh giết thằng Ất mà anh sợ đó chi?

KIM LÂN:

Lậu sự rồi anh ơi !

LINH TÁ:

Uý, hay chưa
Anh hùng đừng nản chí
Nản chí chẳng anh hùng

KIM LÂN:

Vậy chớ anh liệu làm sao

LINH TÁ:

Chừ thời

KIM LÂN:

Anh phân vậy nếu quân Tạ tặc nó đuổi theo thì liệu sao?

LINH TÁ:

Uả, can chi

Anh khá phò mẫu tử Thứ cung
Mau ra chốn Đồng quan lánh nạn

Ví dù Tạ tặc
Binh mã tiến truy (đi nữa thì)
Đã có chước giải nguy
Mặc tài này ngăn trở (cho).
KIM LÂN:

Anh phân làm vậy chớ Tạ tặc nó đông binh đông tướng,
còn anh một người một ngựa đánh làm sao được anh ơi !

LINH TÁ:

Uả, hay.. hả hả, can chi anh lại lo
Sức này dầu xô ngã
Anh chạy đã xa đường

KIM LÂN:

Nói vậy thì anh chết đi anh ơi !
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LINH TÁ:

Ủa, hay chưa. Người anh hùng xem cái chết như lông
hồng, trọng điều nghĩa như núi Thái Sơn kia mà. Dù em
có chết đi nữa là
Miếu trung thần tạc để dường gương
Dầu sống…(cười ha hả) sống chết quyết theo kịp bạn.

KIM LÂN:

Vậy nữa
Em xin

Anh về tu binh mã
Mà ngăn chúng tặc binh
Đưa Thứ phi, Long tử lánh mình
Nếu chậm trễ e khi lậu sự

- Kim Lân và LinhTá tiễn nhau. Linh Tá đi khỏi, Kim Lân gọi mẹ -

ĐỔNG MẪU:

Ơ có mẹ đây

KIM LÂN:

Mẹ ơi ! Vì nghĩa chúa tôi nặng nợ
Phải đành con mẹ cách phân
Xin mẹ về quê cũ nương thân
Ngày sum họp chờ cơ sẽ liệu
Ngay vua con đốc báo
Thảo thân trẻ khôn toàn
Cúi đầu lạy huyên đàng
Xin mẹ về quê cũ

ĐỔNG MẪU:

Con ơi ! Miễn trọn ngay cùng chúa
Đừng lo lỗi đạo nhà
Xá chi một nắm cốt già
Quyến luyến cho phiền lòng trẻ
Con lên ngựa phò bà lánh nạn, sau ngày khôi phục có phải
tôi gặp chúa, mẹ gặp con là:
Nhất tắc quân thần chi hỉ lạc
Nhị tắc mẫu tử chi danh phương
Kinh luân thao lược thế từng nhường
Mã sử Lân kinh đời tạc để
Thôi thôi Về quê mặc mẹ
Phò chúa cậy con
Nghĩa là nước, khí là non
Non nước ấy là bia nghĩa khí
Thôi con ơi, mẹ về đây…
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KIM LÂN:

Mẹ chậm đã mẹ ơi. Nay mẹ về quê cũ, mẹ để sắc phục
làm ri, quân Tạ tặc nó biết mẹ là mẹ của con, nó bắt, nó
giết đi còn chi mẹ ơi !

ĐỔNG MẪU:

Ớ Kim Lân! Con nói mẹ về quê ăn mặc thế này, Tạ tặc nó
biết, nó bắt, nó giết mẹ đi à? Ủa, chớ mẹ có để chi vầy mà
con ngại. Này này con coi đây. Tao bứt, tao xé, tao bỏ, tao
quăng. Nào con ngó mẹ thế này đã được chưa nào?
Quần xài áo xể
Nón sắn gậy lê
Con cho mẹ gởi lời chào lệnh bà
Sắp lưng mẹ về quê
Vững lòng con giúp nước
- Đổng Mẫu đi, Kim Lân nói với theo –

KIM LÂN:

Hảo mẫu từ chí khí , ha hả !)
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PHỤ LỤC 3
KẾ HOẠCH
3.1. Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa
Căn cứ Kế hoạch giáo dục hoạt động ngoại khóa năm học 2016 – 2017
của Ban Giám hiệu trường Đại học Quy Nhơn, CLB Âm nhạc xây dựng kế
hoạch chương trình báo cáo hoạt động ngoại khóa Tuồng Đào Tấn, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đáp ứng nhu cầu yêu thích Âm nhạc của SV, từ đó giúp các em tích lũy
thêm kiến thức về Âm nhạc truyền thống nói chung và Âm nhạc Tuồng nói riêng,
các khả năng hoạt động Âm nhạc, phát triển tư duy Âm nhạc. Qua đó hiểu được
tư tưởng, tình cảm thể hiện trong các làn điệu hát Tuồng Đào Tấn.
- SV nắm bắt được một số khái niệm đơn giản về thể loại các làn điệu
và hình thức Âm nhạc Tuồng, các phương tiện biểu diễn Âm nhạc, màu sắc
của các nhạc cụ. Qua đó tiếp thu được một số kỹ thuật hát các làn điệu và kỹ
năng biểu diễn Tuồng Đào Tấn.
- Giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thị hiếu Âm nhạc cũng như óc sáng tạo
Âm nhạc cho SV.
- Phát huy khả năng Âm nhạc của SV. Qua đó GV đánh giá được năng
lực hoạt động Âm nhạc của các em, đồng thời phát hiện ra những cá nhân có
năng khiếu và yêu thích hát nhạc truyền thống để có kế hoạch bồi dưỡng hạt
nhân tiêu biểu, làm nòng cốt trong phong trào văn nghệ của nhà trường.
- Làm phong phú sở thích nghe nhạc, mở rộng hơn khả năng tác động
của nghệ thuật Âm nhạc truyền thống vào giới trẻ, cụ thể là các làn điệu
Tuồng Đào Tấn nhằm giúp các em tự hào và yêu quý nghệ thuật truyền thống
của quê hương Bình Định.
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2. Yêu cầu
- Chương trình ngoại khoá phải được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, sinh
động, hấp dẫn. Nội dung phản ánh về câu chuyện hoặc lời thoại trong các
trích đoạn Tuồng Đào Tấn dưới hình thức sân khấu hóa.
- Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo về nội dung và hình thức biểu diễn.
- Các SV trong toàn trường tham gia tích cực và đông đủ.
- Chương trình biểu diễn ngoại khoá phải chắt lọc những mẩu Tuồng
hay, lồng ghép được nét tinh hoa của nghệ thuật Tuồng Đào Tấn được thể
hiện qua các làn điệu và lỗi diễn. Qua đó tuyên truyền cho SV và giới trẻ thấy
được cái hay, cái đẹp của Tuồng Đào Tấn để họ có ý thức gìn giữ và bảo tồn.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
1. Nội dung: gồm 4 nội dung chính:
- Biểu diễn các trích đoạn Tuồng Đào Tấn.
- Giao lưu với các nghệ nhân Nhà hát Tuồng Đào Tấn.
- Tiểu phẩm hài.
- Tổ chức trò chơi.
2. Hình thức: sân khấu hoá.
III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Thành phần biểu diễn:
- Các nghệ nhân nhà hát Tuồng Đào Tấn.
- 8 thành viên nhóm hát Tuồng (có danh sách kèm theo), có sự phân bố
nhiệm vụ chi tiết cho từng tiết mục.
2. Thành phần tham dự:
- Ban giám hiệu trường Đại học Quy Nhơn.
- Giảng viên và sinh viên trường Đại học Quy Nhơn.
- Ngoài ra còn có sự tham gia của các bạn trẻ đến từ các trường học
khác trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.
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3. Thời gian và địa điểm
- Thời gian triển khai thông qua kế hoạch ở CLB Âm nhạc: ngày
15/10/2017.
- Thời gian và địa điểm biểu duyệt chương trình báo cáo: 17g00 ngày
1/12/2016 tại Hội trường A của trường Đại học Quy Nhơn.
- Thời gian và địa điểm biểu diễn báo cáo trên sân khấu: 19g00 ngày
3/12/2016 tại Hội trường B của trường Đại học Quy Nhơn. Dự kiến chương
trình diễn ra trong khoảng 120 phút.
IV. CÁC TIẾT MỤC THAM GIA BIỂU DIỄN VÀ GIAO LƯU
Tên tiết mục

1

Đoạn trích Lan Anh ngồi ghế

Thời gian
10 phút

2

Giao lưu với nghệ nhân Nhà hát Tuồng Đào Tấn (P1)

20 phút

3

Hài kịch: Bao công xử án (kịch bản CLB tự dàn dựng)

15 phút

4

Giao lưu với nghệ nhân Nhà hát Tuồng Đào Tấn (p2)

20 phút

5

Đoạn trích Kim Lân biệt mẹ

15 phút

6

Tổ chức trò chơi: Hóa trang mặt nạ Tuồng

10 phút

STT

V. DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA HĐNK TUỒNG ĐÀO TẤN
Họ tên

STT
1
2
3
4
5

Nguyễn Thị Ánh (Đội trưởng)
Lâm Thị Mỹ Hạnh
Ngô Anh Dũng
Đỗ Thị Lam Kiều
Đoàn Thị Thanh Tâm

Lớp
Giáo dục Mầm non - K36A
Tài chính ngân hàng- K37A
Giáo dục chính trị - K37
Tâm lý giáo dục - K39B
Sư phạm Ngữ văn - K38A

VI. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Công việc
Dựng kịch bản
Chỉ đạo nội dung và
biểu diễn

Người phụ trách
Cơ quan – Đơn vị
Nhà hát Tuồng Đào Tấn cung cấp
TS. Nguyễn Bạch Mai
GV Khoa GDTH & MN
Nghệ sĩ Hoàng Việt
Nhà hát Tuồng Đào Tấn
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Chỉ đạo hành chính

ThS. Lê Thanh Hải
Phụ trách quản lý đội ThS. Phạm Thị Thu Hà
hát
Hà Thị Thanh Xuân
NSƯT Tuyết Mai
Phụ trách truyền dạy NSƯT Lệ Quyên
hát và dựng múa
Nghệ sĩ Hoàng Việt
Nghệ sĩ Triều Dâng
Dẫn chương trình
Trần Thị Thanh Viên
Đỗ Văn Ba
Sân khấu, đạo cụ
Trần Duy Phong
Nguyễn Văn Bình
Âm thanh, ánh sáng
Lưu Quốc Vinh
Hà Thị Thanh Xuân
Trang phục, hóa trang Lê Thị Mộng Kiều
Lê Thị Phương Thương
Phạm Thị Hồng Lê
Hậu cần
Võ Thị Oanh

Phó chủ tịch Hội Sinh viên
GV Khoa GDTH & MN

Nhà hát Tuồng Đào Tấn
Giáo dục Tiểu học – K38A
Nhà hát Tuồng Đào Tấn
Cán bộ phòng Cơ sở vật
chất
GV Khoa GDTH & MN
Cán bộ Văn phòng Đoàn
Chủ nhiệm CLB Âm nhạc
Sư phạm Lịch sử - K37
Sư phạm Lịch sử - K38

3.2. Kế hoạch dàn dựng hoạt động ngoại khóa
I. BIÊN TẬP CHƯƠNG TRÌNH
1. Tiết mục 1: Lan Anh ngồi ghế
a. Nhân vật: Lan Anh (vợ của Tiết Cương) và Lâu la.
b. Nội dung và chủ đề tư tưởng
- Vở Tuồng Hộ sanh đàn:
Võ Tam Tư nguyên soái nhà Châu kéo quân đuổi bắt Tiết Cương trong
dịp Tiết Cương lén về thăm mộ cha mẹ.
Trần Thị Lan Anh, Vợ Tiết Cương đương ở sơn trại, đợi chờ chồng thì
có tin lâu la báo Tiết Cương bị vây khốn. Lan Anh đem quân đi đánh cứu,
đưa nhau về sơn trại. Nhưng Tam Tư lại vây kín sơn trại. Trong lúc phá vòng
vây, vợ chồng Tiết Cương lạc nhau.
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Lan Anh cùng tỳ nữ Hồ Nô, một tớ, một thầy tìm đường trốn tránh, và
vào đến giữa rừng Lan Anh đã sinh Tiết Quỳ trong một miếu cổ. Sinh đẻ
xong họ lại lên đường. Tiết Cương một mình thất lạc, đến Đăng Châu thì nhớ
ra ở đây có Tiết Nghĩa, người đã được mình cứu khỏi án tử hình và kết làm
anh em nên xin vào tá túc. Không ngờ Tiết Nghĩa biết Võ Hậu đang tìm Tiết
Cương, đã phục rượu cho Tiết Cương say, bắt giải nộp triều đình mong được
thăng quan tiến chức. Tú Hà vợ Tiết Nghĩa không tán thành việc làm của
chồng, sai kẻ tâm phúc là Tiết An lén lên Hùng Sơn báo tin cùng Ngũ Hùng,
Tần Hán đón đường cướp tù xa cứu Tiết Cương. Tiết An đi xong, Tú Hà nghĩ
rằng vì cứu Tiết Cương mà hại chồng nên treo cổ tự tử. Tiết Cương được cứu
và Tiết Nghĩa bị giết. Tiết Cương cùng Ngũ Hùng, Tần Hán đi tìm Lan Anh
rồi cùng về Hùng Sơn gặp Trình Giảo Kim để chung lo việc lớn.
- Trích đoạn Lan Anh ngồi ghế : Ở sơn trại, Lan Anh đang trông đợi
tin chồng là Tiết Cương đương lén về kinh đô thăm mộ cha mẹ. Bỗng lâu la
vào báo là Võ Tam Tư, nguyên soái nhà Châu kéo quân đuổi bắt, Tiết Cương
đã thoát khỏi vòng vây, nhưng còn đang chạy lạc, còn quân Tam Tư thì
đường ráo riết truy tầm. Lan Anh hốt hoảng lo âu vì đường xá hiểm trở, phức
tạp, bọn giặc thì đông, Tiết Cương thì chỉ một người một ngựa biết sẽ ra sao.
Rồi Lan Anh thấy ân hận vì đã để chồng ra đi một cách phiêu lưu. Nhưng sự
việc đã rồi thì đàn bà con gái cũng phải xăn tay lao vào cuộc chiến thôi. Lan
Anh tập hợp lâu la lại , phân công người ở nhà giữ gìn cháu là Tiết Giao, còn
lại sắp xếp đội ngũ cùng Lan Anh lên đường tìm cứu Tiết Cương.
2. Tiết mục 2: Giao lưu với nghệ nhân Nhà hát Tuồng Đào Tấn (phần 1)
Dẫn chương trình giao lưu: Trần Thị Thanh Viên.
Nghệ sĩ giao lưu: NSƯT Tuyết Mai và nghệ sĩ Hoàng Việt.
Người dẫn chương trình sẽ đặt câu hỏi để nghệ nhân trả lời, những
câu hỏi có nội dung liên quan đến thành tích và hoạt động biểu diễn của Nhà
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hát Tuồng Đào Tấn, những hiểu biết về Tuồng, các tác phẩm tiêu biểu của
danh nhân Đào Tấn, quá trình các nghệ nhân truyền dạy cho SV Đại học Quy
Nhơn và sự tiến bộ của các em qua các buổi tập luyện…
Trong quá trình giao lưu có thêm sự tham gia của khán giả, họ sẽ trả
lời những câu hỏi của Ban tổ chức và nghệ nhân. Cùng với đó, khán giả sẽ
được đưa ra những câu hỏi thắc mắc của mình về Tuồng nói chung và Tuồng
Đào Tấn nói riêng để các nghệ nhân giải đáp.
3. Tiết mục 4: Hài kịch Bao công xử án
a. Nhân vật: Bao Công, Triển Chiêu, Công Tôn Sách, lính, nhân chứng,
người phạm tội.
b. Nội dung: Vở hài kịch mượn việc xử án của Bao Công và các nhân vật có
thật để dựng nên một buổi phán xử với nhiều tình tiết, câu thoại mới lạ và hài
hước nhằm đem lại tiếng cười giải trí cho khán giả.
4. Tiết mục 5: Giao lưu với nghệ nhân Nhà hát Tuồng Đào Tấn (phần 2)
Dẫn chương trình giao lưu: Trần Thị Thanh Viên.
Nghệ sĩ giao lưu: NSƯT Lệ Quyên và nghệ nhân Triều Dâng.
Nghệ nhân Triều Dâng cùng dàn nhạc đánh hòa tấu một làn điệu.
Nội dung giao lưu tương tự phần 1.
5. Tiết mục 6: Kim Lân biệt mẹ
a. Nhân vật: Kim Lân, Linh Tá, Đổng Mẫu, Mao Ất, Thứ phi.
b. Nội dung tư tưởng
- Vở Tuồng Sơn Hậu:
Vua Tề đã già mà chưa có người nối nghiệp. Thái sư Tạ Thiên Lăng
muốn chiếm ngôi vua, lập khu điện các riêng gọi là Tiểu giang sơn để phô
trương thanh thế. Nhân dịp vua ốm, Tạ tổ chức cuộc yến, mời các quan đến
dự để thăm dò thái độ.
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Đổng Kim Lân, một trung thần, kéo quân đến đánh phá Tiểu Giang
Sơn, đánh không lại nên phải trá hàng Tạ Thiên Lăng. Khương Linh Tá bạn
thân của Kim Lân, kéo quân đến giúp bạn , nhưng thấy sự tình đã thế cũng trá
hàng theo.
Vua chết, Thiên Lăng lên ngôi và hạ ngục Thứ phi đương bụng mang
dạ chửa. Thứ phi sinh được con trai. Bọn gian thần lại mưu giết cả hai mẹ
con, Kim Lân và Linh Tá họp cùng Thái giám Tử Trình cứu Thứ Phi, đưa về
tạm trú tại dinh Kim Lân để ra thành Sơn Hậu. Tên chủ ngục là Mao Ất phát
hiện mất tù Thứ hậu, chạy vào báo với Thiên Lăng và được Thiên Lăng sai đi
truyền lệnh cho Kim Lân truy bắt Thứ phi. Tình cờ Mao Ất gặp bà Thứ tại
dinh Kim Lân. Hắn hô hoán lên, Kim Lân giết Mao Ất. Vừa lúc ấy Linh Tá
đến, Tá nhủ Lân đưa mẹ con Thứ Phi ra Sơn Hậu gấp, Đổng Mẫu (mẹ Kim
Lân) khuyến khích con gắng làm tròn việc nước, và để Kim Lân khỏi lo âu,
phần mẹ, mẹ cũng về quê lánh mặt quân thù. Mẹ con tiễn biệt nhau. Anh em
Ôn Đình đuổi theo Kim Lân, Linh Tá chặn đường binh tướng Ôn Đình, nhằm
kéo dài thời gian cho Kim Lân tẩu thoát. Linh Tá bị Ôn Đình chém chết.
Điều kỳ lạ là Linh Tá chết rồi lại ngồi dậy chắp đầu để đánh với Ôn Đình rồi
chạy theo Kim Lân, hiện thành ngọn đèn soi đường cho Kim Lân qua đèo,
vượt khỏi trùng vi của anh em họ Tạ, ra thành Sơn Hậu.
- Trích đoạn Kim Lân biệt mẹ: Gồm các lớp: Mao Ất mang chiếu đi
trao cho Kim Lân truy tìm Thứ phi, lớp Kim Lân về mẹ, lớp chém Ất và Kim
Lân biệt mẹ. Trích đoạn này ca ngợi tinh thần yêu nước của những con người
anh hùng như Kim Lân, Linh Tá và Đổng Mẫu.
6. Tiết mục 7: Trò chơi Hóa trang mặt nạ Tuồng
Hoạt náo viên mời 5 SV lên sân khấu để tham gia trò chơi.
Nội dung thể lệ: Trong thời gian 5 phút, các người chơi sẽ hoàn thành
việc hóa trang gương mặt mình thành mặt nạ Tuồng. Ban tổ chức sẽ chuẩn bị
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màu và cọ vẽ. Hình ảnh mẫu xuất hiện trên màn hình slide trên sân khấu để
các người chơi tham khảo và hóa trang như nhân vật trong hình. Khán giả lựa
chọn ra nhân vật hóa trang đẹp nhất bằng cách giơ tay, ai hóa trang đẹp nhất
sẽ là người chiến thắng. 5 người chơi sẽ nhận quà từ Ban tổ chức.
II. PHÂN CÔNG VAI DIỄN
1. Tiết mục 1: Lan Anh ngồi ghế
- Dàn dựng hát: NSƯT Tuyết Mai.
- Dàn dựng múa: nghệ sĩ Hoàng Việt và NSƯT Tuyết Mai.
- Số lượng diễn viên: 02.
- Phân vai: NSƯT Tuyết Mai trong vai Lan Anh, Anh Dũng vai Lâu la.
2. Tiết mục 2: Giao lưu với nghệ nhân Nhà hát Tuồng Đào Tấn (phần 1)
- Dẫn chương trình giao lưu: Trần Thị Thanh Viên.
- Nghệ sĩ giao lưu: NSƯT Tuyết Mai và nghệ sĩ Hoàng Việt.
3. Tiết mục 4: Hài kịch Bao công xử án
- Dàn dựng: Nhóm kịch dựa trên các tích xử án của Bao Thanh Thiên
để tự dàn dựng diễn xuất và lời thoại sao cho hài hước, vui nhộn, đem lại
tiếng cười cho khán giả.
- Số lượng diễn viên: 07.
- Phân vai: Ngọc Duy trong vai Bao Công, Quốc Tuấn trong vai Triển
Chiêu, Thanh Tuyền trong vai Công Tôn Sách, Kim Yến và Minh Nguyệt
trong vai lính, Tuấn Anh trong vai phạm nhân, Hồng Hạt vai nhân chứng.
4. Tiết mục 5: Giao lưu với nghệ nhân Nhà hát Tuồng Đào Tấn (phần 2)
- Dẫn chương trình giao lưu: Trần Thị Thanh Viên.
- Nghệ sĩ giao lưu: NSƯT Lệ Quyên và nghệ nhân Triều Dâng.
- Nghệ nhân Triều Dâng cùng dàn nhạc đánh hòa tấu một làn điệu.
5. Tiết mục 6: Kim Lân biệt mẹ
- Dàn dựng hát: NSƯT Tuyết Mai và nghệ nhân Triều Dâng.
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- Dàn dựng múa: nghệ sĩ Hoàng Việt và NSƯT Tuyết Mai.
- Số lượng diễn viên: 05.
- Phân vai: Hồng Lê trong Kim Lân, Mỹ Hạnh trong vai Linh Tá,
NSƯT Tuyết Mai trong vai Đổng Mẫu, Khánh Ngọc trong vai Thứ phi, Minh
Ngân trong vai Mao Ất.
6. Tiết mục 7: Trò chơi Hóa trang mặt nạ Tuồng
- Hoạt náo viên: Lê Tuấn Anh (Cán bộ văn phòng Hội sinh viên).
- Người tham dự chơi: 05.
III. NỘI DUNG LUYỆN TẬP
1. Thời gian
- Thời gian luyện tập: Từ ngày 17/10/2016 đến 30/11/2016.
- Tập hát, tập múa, dàn dựng hoàn thiện các tiết mục: 10 buổi, chia đều
trong 5 tuần (mỗi tuần 2 buổi).
- Tổng duyệt: 1 buổi (ngày 1/12/2016).
- Biểu diễn: 1 buổi (ngày 3/12/2016).
- Tổng buổi luyện tập và biểu diễn: 12 buổi.
2. Thực hiện kế hoạch luyện tập
Tuần 1
Buổi thứ 1: Giao lưu với các nghệ Buổi thứ 2: Học kỹ thuật hát các làn
nhân, SV xem nghệ nhân hát mẫu, điệu Tuồng Đào Tấn:
chọn bài, chia nhóm.

- Làn điệu Hát Khách
- Làn điệu Hát Nam
Tuần 2

Buổi thứ 3: Tập hát các làn điệu và Buổi thứ 4 : Ôn luyện các làn điệu
phân vai nhân vật.

và thể nghiệm vai diễn.
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Tuần 3
Buổi thứ 5: Tiếp tục tập hát các làn Buổi thứ 6: Chia nhóm tập lời thoại
điệu kết hợp với nền nhạc thu sẵn.

và hát thoại của các nhân vật dựa
trên nền nhạc thu sẵn.

Tuần 4
Buổi thứ 7: Ôn luyện các lời thoại Buổi thứ 8: Ôn tập các động tác
của từng vai, kết hợp với các động múa, đi đứng ghép với đạo cụ. Các
tác múa, đi đứng. Ai đảm nhiệm vai nhân vật hát kết hợp với múa thành
nào sẽ luyện tập vai đó, việc luyện vai diễn hoàn chỉnh.
tập sẽ tổ chức theo từng tiết mục.
Tuần 5
Buổi thứ 9: Tiếp tục tập luyện phần Buổi thứ 10: Mặc trang phục, chạy
diễn của từng vai, lúc này các nghệ chương trình nháp toàn bộ 5 tiết
nhân và GV sẽ chỉnh sửa cho SV chi mục trước khi duyệt và biểu diễn
tiết hơn, từ đó mỗi cá nhân sẽ tự trên sân khấu. Cả đội góp ý và chỉnh
luyện tập và rút kinh nghiệm.

sửa từng tiết mục cho hoàn thiện.

IV. KỊCH BẢN BIỂU DIỄN TRÊN SÂN KHẤU
TT
01

Thời
Gian
5p

Nội dung

Âm

Ánh

thanh

sáng

Ghi chú

Chuẩn bị bắt đầu chương trình Chuẩn bị Đèn màu MC, diễn viên
mic MC. hoạt động và dàn nhạc
tiết mục số 1
chuẩn bị.

02

10p MC giới thiệu đại biểu và

- Mở mic Ánh sáng Bài cảnh sân
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mở đầu chương trình

MC.

rực rỡ.

- Đưa mic

khấu của tiết
mục 1.

diễn viên.
03

04

15p Tiết mục 1: Lan Anh ngồi ghế - Mở mic Đèn trắng Hai nghệ
- Lan Anh

diễn viên chiếu vào nhân giao

- Lâu la.

- Dàn nhạc Lan Anh. lưu chuẩn bị.

20p Tiết mục 2: Giao lưu với
nghệ nhân (phần 1)

05

- Mở mic Ánh sáng - Bàn ghế được
MC và

rực rỡ.

đặt giữa sân

- Nghệ sĩ giao lưu: NSƯT diễn viên

khấu trong lúc

Tuyết Mai, nghệ sĩ Hoàng Việt.- Chuyển

MC giới thiệu

- MC và khán giả đặt câu hỏi.

mic cho

- Tiết mục 3

- Tặng hoa cho hai nghệ nhân.

khán giả

chuẩn bị.

15p Tiết mục 4: Bao công xử án

- Mở mic Đèn màu - Bài cảnh sân

- Bao Công.

diễn viên hoạt động khấu.

- Triển Chiêu.

- Bật nhạc

- Hai nghệ

- Công Tôn Sách

nền.

nhân chuẩn bị

- Người phạm tội.
06

20p Tiết mục 5: Giao lưu (phần 2)- Mở mic Ánh sáng - Bàn ghế được
- Nghệ sĩ giao lưu: NSƯT Lệ MC và

07

rực rỡ.

đặt giữa sân

Quyên, nghệ nhân Triều Dâng. diễn viên

khấu trong lúc

- MC và khán giả đặt câu hỏi. - Chuyển

MC giới thiệu

- Tặng hoa cho hai nghệ nhân.

mic cho

- Tiết mục 7

- Nghệ nhân Triều Dâng và

khán giả

chuẩn bị.

dàn nhạc đánh một làn điệu.

- Dàn nhạc

15p Tiết mục 6: Kim Lân biệt mẹ - Mở mic Đèn màu - Bài cảnh sân
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08

- Kim Lân.

diễn viên hoạt động khấu.

- Linh Tá.

- Dàn nhạc và di

- Đổng Mẫu.

chuyển

- Mao Ất.

hiệu ứng.

tiết mục 8.

10p Tiết mục 7: Hóa trang mặt nạ - Mở mic - Đèn màu - Tiết mục 9
- Hoạt náo viên công bố thể lệ MC.

09

- Chuẩn bị

5p

di chuyển chuẩn bị.

trò chơi và chọn người chơi.

hiệu ứng

- 5 SV tham gia trò chơi.

liên tục.

- Chọn người chiến thắng và

- Mở slide

trao quà cho 5 người chơi.

mặt nạ.

Kết thúc chương trình

- Mở mic Ánh sáng

- MC dẫn lời kết và cảm ơn.

MC.

- Tất cả diễn viên cùng ra sân

- Bật nhạc

khấu vẫy chào.

kết thúc.

rực rỡ.
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PHỤ LỤC 4
PHIẾU ĐIỀU TRA
4.1. Phiếu khảo sát
4.1.1. Sinh viên
Họ và tên sinh viên: ........................................... Sinh năm: .............
Khoa: ......................... Ngành học: ......................... Lớp: ..............
Để giúp chúng tôi nghiên cứu việc tổ chức hoạt động ngoại khóa
(HĐNK) Âm nhạc về nghệ thuật Tuồng Đào Tấn tại trường Đại học Quy
Nhơn, đề nghị các em sinh viên (SV) vui lòng cộng tác và cho biết thêm ý
kiến về một số vấn đề sau đây:
Câu 1: Việc tổ chức HĐNK Âm nhạc cho SV có vai trò như thế nào
đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho SV? (Xin đánh
dấu X vào câu phù hợp)
 a. Rất quan trọng

 b. Quan trọng

 c. Ít quan trọng

 d. Không quan trọng

Câu 2: Em có năng khiếu về Âm nhạc hay không?
 a. Có

 b. Bình thường

 c. Không

Câu 3: Em yêu thích thể loại nhạc nào?
 a. Nhạc dân gian, truyền thống
 b. Nhạc trữ tình, lãng mạn
 c. Nhạc trẻ đương đại
Câu 4: Em có thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ trong
nhà trường không?
 a. Thường xuyên
 b. Không thường xuyên
 c. Không tham gia
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Câu 5: Cảm nhận của em khi nghe Tuồng nói chung và Tuồng Đào
Tấn nói riêng:
 a. Hay và đặc sắc

 b. Dễ nghe

 c. Bình thường

 d. Khó cảm nhận

Câu 6: Trước khi vào học tại trường Đại học Quy Nhơn, em đã biết
hát các làn điệu Tuồng Đào Tấn chưa?
 a. Đã biết
 b. Biết ít
 c. Chưa biết
 d. Không quan tâm đến vấn đề này
Câu 7: Theo em, có nên đưa một số làn điệu Tuồng Đào Tấn vào
trong chương trình ngoại khóa Âm nhạc trong nhà trường hay không?
 a. Rất cần thiết

 b. Cần thiết

 c. Ít cần thiết

 d. Không cần thiết

Câu 8: Suy nghĩ của em về vấn đề Tuồng Đào Tấn chưa đến gần với
thị hiếu thưởng thức nhạc của người trẻ tuổi?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Câu 9: Theo em, đối tượng nào nên bảo tồn, gìn giữ và phát huy
nghệ thuật Tuồng Đào Tấn?
 a. Những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
 b. Người lớn tuổi (trên 45 tuổi)
 c. Người trẻ tuổi
 d. Tất cả mọi người
Câu 10: Em có nguyện vọng tìm hiểu và tham gia học hát các làn
điệu Tuồng Đào Tấn hay không?
 a. Có

 b. Không

Câu 11: Nếu có cơ hội được các nghệ nhân hát Tuồng truyền dạy
trực tiếp, em có muốn được biểu diễn trên sân khấu không?
 a. Có

 b. Chưa tự tin

 c. Không

Câu 12: Em có ý kiến gì về việc nhà trường sẽ đưa làn điệu Tuồng
Đào Tấn vào chương trình ngoại khóa Âm nhạc trong thời gian sắp tới?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Quy Nhơn, ngày

tháng

năm 2017
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4.1.2. Giảng viên
Để giúp chúng tôi nghiên cứu việc tổ chức hoạt động ngoại khóa
(HĐNK) Âm nhạc về nghệ thuật Tuồng Đào Tấn tại trường Đại học Quy
Nhơn, đề nghị quý thầy (cô) vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây bằng cách
đánh dấu (X) vào ô vuông thích hợp.
Họ và tên: ........................................................ Sinh năm: ...............
Phòng, Khoa: ........................................ Chức vụ: ..............................
Giảng dạy bộ môn: ..........................................................................
NỘI DUNG
Câu 1: Thầy (cô) cho biết, vấn đề tổ chức HĐNK Âm nhạc cho sinh
viên có vai trò như thế nào đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn
diện cho sinh viên?
 a. Rất quan trọng

 b. Quan trọng

 c. Ít quan trọng

 d. Không quan trọng

Câu 2: Trong quá trình dạy học, thầy (cô) có thấy sinh viên yêu thích
tham dự chương trình HĐNK Âm nhạc do nhà trường tổ chức?
 a. Rất yêu thích
 b. Bình thường
 c. Không yêu thích
Câu 3: Thầy (cô) cho biết thêm những thuận lợi và khó khăn của nhà
trường khi tổ chức HĐNK cho sinh viên.
* Thuận lợi:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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* Khó khăn:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Câu 4: Thầy (cô) có thích các làn điệu Tuồng Đào Tấn hay không?
 a. Có

 b. Bình thường

 c. Không

Câu 5: Theo thầy (cô), việc đưa một số làn điệu Tuồng Đào Tấn vào
chương trình ngoại khóa tại trường Đại học Quy Nhơn có cần thiết không?
 a. Rất cần thiết
 b. Cần thiết
 c. Không cần thiết
Câu 6: Cảm nhận của thầy (cô) khi nghe Tuồng nói chung và Tuồng
Đào Tấn nói riêng:
 a. Hay và đặc sắc

 b. Dễ nghe

 c. Bình thường

 d. Khó cảm nhận

Câu 7: Thầy (cô) đã thấy trường học nào trên địa bàn tỉnh Bình Định
dạy học hát Tuồng nói chung và Tuồng Đào Tấn nói riêng chưa?
 a. Có thấy

 b. Không thấy

Câu 8: Suy nghĩ của thầy (cô) về vấn đề Tuồng Đào Tấn chưa đến gần
với thị hiếu thưởng thức nhạc của người trẻ tuổi.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….............................
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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Câu 9: Theo thầy (cô), đối tượng nào nên bảo tồn, gìn giữ và phát huy
nghệ thuật Tuồng Đào Tấn?
 a. Những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
 b. Người lớn tuổi (trên 45 tuổi)
 c. Người trẻ tuổi
 d. Tất cả mọi người
Câu 10: Theo thầy (cô), chương trình HĐNK Âm nhạc Tuồng Đào Tấn
do đối tượng nào thiết lập tổ chức hoạt động?
 a. Người đứng đầu đoàn thể, câu lạc bộ
 b. Nghệ nhân
 c. Sinh viên
Câu 11: Thầy (cô) có ý kiến gì về việc nhà trường sẽ đưa làn điệu
Tuồng Đào Tấn vào chương trình ngoại khóa Âm nhạc trong thời gian tới?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Quy Nhơn, ngày

tháng

năm 2017
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4.2. Phiếu tổng hợp kết quả khảo sát
4.2.1. Sinh viên
Số lượng

Tỉ lệ

Số lượng

Tỉ lệ

Tổng

35
10
5
0
50

70%
20%
10%
0%
100%

Tổng

0
2
48
0
50

0%
4%
96%
0%
100%

Câu 2

Số lượng

Tỉ lệ

Câu 7

Số lượng

Tỉ lệ

Tổng

20
27
3
50

40%
54%
6%
100%

Tổng

10
18
20
2
50

20%
36%
40%
4%
100%

Câu 3

Số lượng

Tỉ lệ

Nhạc truyền thống

2

4%

Câu 9

Số lượng

Tỉ lệ

36%
60%
100%

Người làm nghệ thuật

10

20%

Tổng

18
30
50

Câu 4

Số lượng

Tỉ lệ

Tất cả mọi người

10

20%

Tổng

5
5
30
50

10%
10%
60%
100%

44%
36%
100%

Câu 10

Số lượng

Tỉ lệ

Tổng

22
18
50

17
33

34%
66%

Câu 5

Số lượng

Tỉ lệ

Tổng

50

100%

Hay và đặc sắc

15

30%

Câu 11

Số lượng

Tỉ lệ

Dễ nghe

5

10%

Có

17

34%

Bình thường

10

20%

Chưa tự tin

25

50%

Khó cảm nhận

20

40%

Không

8

16%

50

100%

50

100%

Câu 1
Rất quan trọng
Quan trọng
Ít quan trọng
Không quan trọng

Có
Bình thường
Không

Nhạc trữ tình
Nhạc trẻ

Thường xuyên
Không thường xuyên

Không tham gia

Tổng

Câu 6
Đã biết
Biết ít
Chưa biết
Không quan tâm

Rất cần thiết
Cần thiết
Ít cần thiết
Không cần thiết

Người lớn tuổi
Người trẻ tuổi

Có
Không

Tổng
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4.2.2. Giảng viên
Số lượng

Tỉ lệ

Câu 6

Số lượng

Tỉ lệ

8

40%

Hay và đặc sắc

10

50%

12

60%

Dễ nghe

0

0%

Ít quan trọng

0

0%

Bình thường

0

0%

Không quan trọng

0

0%

Khó cảm nhận

10

50%

Tổng

20

100%

Tổng

20

100%

Câu 2

Số lượng

Tỉ lệ

Câu 7

Số lượng

Tỉ lệ

Rất yêu thích

20

100%

Có thấy

0

0%

Bình thường

0

0%

Không thấy

20

100%

Không yêu thích

0

0%

Tổng

20

100%

Tổng

20

100%

Câu 9

Số lượng

Tỉ lệ

Câu 4

Số lượng

Tỉ lệ

Hoạt động nghệ thuật

5

25%

Người lớn tuổi

2
0

10%
0%

Bình thường

15

75%

Người trẻ tuổi

0

0%

Không

0

0%

Tất cả mọi người

18

90%

Tổng

20

100%

Tổng

20

100%

Câu 5

Số lượng

Tỉ lệ

Câu 10

Số lượng

Tỉ lệ

Rất cần thiết

10

50%

Đoàn, Hội, CLB

13

65%

Cần thiết

10

50%

Nghệ nhân

1

5%

Không cần thiết

0

0%

Sinh viên

6

30%

Tổng

20

100%

20

100%

Câu 1
Rất quan trọng
Quan trọng

Có

Tổng

