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: Quyết định
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MỞ ĐẦU .............. ............................................................................................ 1
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1.3.3. Cơ sở vật chất và đội ngũ diễn viên ...................................................... 31
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2.4.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm .............................................................. 77
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MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Việt Nam vốn có nền âm nhạc dân gian vô cùng phong phú, độc đáo và
đa dạng với nhiều loại hình nghệ thuật và thể loại âm nhạc khác nhau trong đó
có hát Then. Có thể nói hát Then là một thể loại âm nhạc dân gian rất đặc sắc
của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái đặc biệt là đồng bào dân tộc Tày.
Một trong những nét đặc sắc của hát Then được biểu hiện ở sự kết hợp độc
đáo giữa nghệ thuật múa, hát, đàn và kể chuyện. Ngày nay, hát Then vẫn còn
có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống tinh thần của bà con đồng bào dân
tộc. Hát Then không chỉ có trong các ngày hội mà hát Then còn được đưa vào
các chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, đặc biệt là
Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc (CMNDGVB). Tuy nhiên, giống như
một số thể loại âm nhạc dân gian truyền thống khác, hát Then vẫn rất ít người
biết đến. Trong thời đại mở cửa hội nhập ngày nay, sự xuất hiện của nhiều
trào lưu âm nhạc mới đã ảnh hưởng không ít đến thẩm mỹ âm nhạc của quần
chúng, đặc biệt là giới trẻ, kèm theo đó là thái độ thờ ơ với những thể loại âm
nhạc dân gian truyền thống, trong đó có hát Then.
Nhà hát CMNDGVB có chức năng nhiệm vụ là sưu tầm và xây dựng
các chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Bắc;
Biểu diễn phục vụ chính trị, nhân dân trong nước và giao lưu đối ngoại với
các nước trên thế giới. Trong môi trường một Nhà hát dân gian chuyên
nghiệp, hát Then cũng có sự khác biệt nhất định so với hát Then đời thường
của đồng bào dân tộc. Điều khác biệt đó thể hiện rõ nhất là hát Then ở Nhà
hát CMNDGVB là Then được sân khấu hóa để phục vụ mục đích đưa hát
Then đến gần với đông đảo quần chúng hơn. Đó là một trong những vấn đề ý
nghĩa và cấp bách trong nội dung bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nghệ
thuật dân gian. Trong các chương trình biểu diễn của Nhà hát, hát Then luôn
chiếm vị trí quan trọng hàng đầu. Then cổ và Then mới được dàn dựng và sắp
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xếp khéo léo đan xen các tiết mục hát, múa làm người xem không bị nhàm
chán. Rất nhiều chất liệu Then của đồng bào dân tộc Tày các tỉnh khu vực
Việt Bắc đã được Nhà hát sưu tầm và dàn dựng thành các tiết mục biểu diễn.
Qua các chương trình biểu diễn của Nhà hát, hát Then đã có cơ hội đến với
nhiều khán giả trong nước, những kiều bào ở nước ngoài và hát Then để lại
những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả quốc tế. Tuy nhiên, thực tại vẫn
có những sự nhìn nhận khác nhau khi đưa cả Then cổ và Then mới lên sân
khấu biểu diễn chuyên nghiệp. Bên cạnh đó là các ý kiến khác nhau về vấn đề
dàn dựng tiết mục hát Then trong chương trình biểu diễn nghệ thuật của Nhà
hát, và đó chính là điều bất cập hiện nay cần phải nghiên cứu.
Bên cạnh đó, bản thân tôi rất yêu thích hát Then và đã có một thời gian
làm việc tại Nhà hát CMNDGVB, thường xuyên được tiếp xúc với việc biểu
diễn và dàn dựng hát Then nên đây cũng là một thế mạnh trong nghiên cứu
của tôi.
Với những lý do trên, tôi chọn đề tài: Dàn dựng hát Then tại Nhà hát
Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc cho luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên
ngành Lí luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc của trường Đại học Sư phạm
Nghệ thuật Trung ương.
2. Lịch sử nghiên cứu
Lĩnh vực nghiên cứu nghệ thuật hát Then ở Việt Bắc trong những năm
qua cũng đã thu hút sự chú ý của nhiều tác giả, nhiều nhà nghiên cứu về văn
hóa, nghệ thuật trong đó có âm nhạc. Có thể kể đến một số tác giả với các
công trình nghiên cứu như:
Nông Thị Nhình (2000), Âm nhạc dân gian các dân tộc Tày, Nùng,
Dao Lạng Sơn, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội. Trong công trình này, tác giả
chủ yếu nghiên cứu âm nhạc dân gian của các dân tộc Tày, Nùng, Dao ở Lạng
Sơn chứ không đi sâu vào nghiên cứu hát Then.
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Hoàng Tuấn (2000), Âm nhạc Tày, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. Trong công
trình này, tác giả chủ yếu nghiên cứu chung về âm nhạc Tày chứ không
nghiên cứu riêng về hát Then.
Nông Thị Nhình (2004), Nét chung và riêng của âm nhạc trong diễn
xướng Then Tày, Nùng, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội. Công trình này chủ
yếu đề cập trong lĩnh vực diễn xướng Then.
Nguyễn Thị Yên (2006), Then Tày, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. Tác
giả nghiên cứu về Then Tày nói chung chứ không nghiên cứu sâu về Then
được sân khấu hóa ở môi trường nhà hát chuyên nghiệp.
Nguyễn Thị Hoa (2004), Nghi lễ Then giải hạn (hắt khoăn) của người
Tày, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn.
Nguyễn Thu Hằng (2011), Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nghệ
thuật Hát Then-Đàn Tính của dân tộc Tày, Nùng Lạng Sơn. Đề tài nghiên cứu
khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
Một số luận văn, khóa luận chuyên ngành văn hóa dân gian, âm nhạc
dân gian. Một số tư liệu khác qua một số tạp chí chuyên ngành Văn hóa Dân
gian, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật…
Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu kể trên chủ yếu đề cập đến
nghệ thuật hát Then ở một số vùng của tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và khu vực
Việt Bắc. Riêng hát Then ở Nhà hát CMNDGVB/một Nhà hát chuyên nghiệp
thì chưa có công trình khoa học nào đề cập có tính khoa học và hệ thống. Hơn
nữa, vẫn còn thiếu vắng những công trình nghiên cứu về nội dung chương
trình, cách thức tổ chức dàn dựng các tiết mục biểu diễn hát Then trong một
chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu biện pháp dàn dựng một số tiết mục hát Then trong chương
trình biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát CMNDGVB nhằm mục đích nâng cao
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chất lượng của tiết mục hát Then, đưa hát Then đến gần với quần chúng, qua
đó góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị của hát Then nói riêng và âm
nhạc dân gian Việt Nam nói chung.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tìm hiểu một số nét về nghệ thuật hát Then ở vùng Việt Bắc.
- Tìm hiểu thực trạng các tiết mục biểu diễn hát Then của Nhà hát
CMNDGVB.
- Nghiên cứu cách thức dàn dựng các tiết mục hát Then trong chương
trình biểu diễn nghệ thuật ở Nhà hát CMNDGVB.
4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Biện pháp dàn dựng tiết mục hát
Then trong chương trình biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát CMNDGVB.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Địa điểm nghiên cứu: Nhà hát CMNDGVB tổ 25 phường Hoàng Văn
Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 6/2015-6/2017.
Quy mô nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu biện pháp dàn dựng một số tiết
mục hát Then trong chương trình biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát
CMNDGVB.
5. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện luận văn đạt kết quả, chúng tôi sử dụng các phương pháp
nghiên cứu:
- Khảo sát.
- Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp.
- Phương pháp thực nghiệm.
6. Những đóng góp của luận văn
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Nếu luận văn được công nhận, hy vọng sẽ đóng góp những ý tưởng và
cách thức tổ chức dàn dựng tiết mục hát Then trong chương trình biểu diễn
nghệ thuật chuyên nghiệp.
Hy vọng đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho các cá nhân, tổ chức
quan tâm đến nghệ thuật hát Then, đặc biệt trong lĩnh vực biểu diễn.
7. Bố cục 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 lí luận và thực tiễn
Chương 2: Biện pháp dàn dựng tiết mục hát Then trong chương trình
biểu diễn nghệ thuật.
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Chương 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Dàn dựng
Có nhiều cách hiểu về dàn dựng. Theo tác giả Nguyễn Như Ý: Dàn
dựng là tập luyện và chuẩn bị mọi mặt cho việc trình bày tác phẩm nghệ thuật
sân khấu trước khi đưa ra công diễn. [30; tr 508].
Dàn dựng là công việc của người thực hiện, biến phương hướng thành
hiệu quả của chương trình [49].
Ý kiến của tác giả Tạ Thị Lan Phương: Dàn dựng là công việc chi tiết,
cụ thể của người đứng đầu, chịu trách nhiệm cho một chương trình nghệ thuật
[34; tr11].
Dựa theo các ý kiến trên, có thể hiểu: Dàn dựng là công việc biến ý
tưởng thành sản phẩm nghệ thuật có chất lượng và hiệu ứng tốt trên sân khấu.
Quá trình thực hiện công việc này có sự tham gia xuyên suốt của người chịu
trách nhiệm dàn dựng và cũng là người quyết định màu sắc riêng cho sản
phẩm. Như vậy, người dàn dựng cần có khả năng tư duy, sáng tạo tốt và có
cái nhìn bao quát trong lĩnh vực nghệ thuật; Bên cạnh đó, có nhiệm vụ xây
dựng, thiết kế, lựa chọn các thành phần tham gia và tiến hành tập luyện hiệu
quả để sản phẩm đạt chất lượng nghệ thuật cao. Nhằm mang đến cho người
tham gia những trải nghiệm thú vị về lĩnh vực nghệ thuật, cũng như mang đến
cho khán giả giá trị ý nghĩa về tinh thần.
Trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật âm nhạc có thể phân loại dàn dựng ở
hai dạng là dàn dựng chương trình và dàn dựng tiết mục. Điểm chung giữa hai
dạng này là khi dàn dựng cần tuân thủ một số nguyên tắc chung như: Đảm bảo
nội dung tư tưởng, đảm bảo tính nghệ thuật và đảm bảo tính logic (bố cục).
1.1.1.1. Dàn dựng chương trình
Dàn dựng một chương trình nghệ thuật cần được tiến hành theo
các bước.
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Bước một, phác thảo chương trình: Đây là bước đầu tiên có nhiệm vụ
tổng hợp tất cả các tác phẩm, các tiết mục đơn lẻ sắp xếp thành một chương
trình để biểu diễn trên sân khấu sao cho có nội dung, có tính nghệ thuật. Đồng
thời chương trình đó cần phù hợp với khả năng diễn viên, điều kiện tài chính,
thời lượng biểu diễn, sân khấu, cảnh quan, môi trường, đối tượng khán giả…Để
bước một được thành công, người dàn dựng cần xác định được chủ đề, chủ
trương, mục đích của chương trình để lựa chọn tiết mục cho phù hợp; Tính toán
kinh phí giúp định hướng được chương trình sẽ tổ chức theo cách nào; Tổ chức
xem qua khả năng của diễn viên để lựa chọn diễn viên phù hợp…
Bước hai, người dàn dựng chương trình cần bám sát vào tổng thể đã được
chuẩn bị ở bước một, có thể dàn dựng từng tiết mục theo thứ tự đã sắp xếp…
Bước ba, tổng duyệt chương trình: Sau khi hoàn chỉnh các tiết mục cần
chạy từ đầu tới cuối chương trình để rút kinh nghiệm, chỉnh sửa những thiếu
sót và đưa ra những biện pháp khắc phục giúp chương trình đạt hiệu quả hơn.
Ngoài chạy chương trình ở nơi luyện tập, khi đến địa điểm biểu diễn với
không gian, thời gian khác nhau việc tổng duyệt chương trình biểu diễn lại
càng trở nên quan trọng. Điều này giúp cho các diễn viên làm quen với môi
trường biểu diễn mới, vị trí tập kết, ra vào sân khấu, khớp nối các tiết mục, rà
soát thời gian và chất lượng nghệ thuật…
1.1.1.2.Dàn dựng tiết mục
Dàn dựng tiết mục đòi hỏi sự chi tiết, cụ thể về các yếu tố như trang
phục, số lượng người tham gia, đội hình biểu diễn, chất liệu âm nhạc, hòa âm
phối khí, bài trí sân khấu cho tiết mục…Dàn dựng tiết mục cũng cần tiến hành
theo từng nội dung:
Dàn dựng phần âm nhạc (học lời hát và giai điệu, kỹ thuật hát (đàn), bè
chính và bè phụ nếu là tiết mục hát tốp, phần solo và phần đệm nếu là tiết
mục đàn…).
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Dàn dựng phần diễn xuất (đội hình biểu diễn, sắc thái biểu cảm, phụ
họa cho tiết mục, cách xử lý các tình huống xảy ra trên sân khấu…).
Chạy tiết mục: Sau khi hoàn chỉnh phần dàn dựng cho diễn viên và bài
trí sân khấu, người dàn dựng nên yêu cầu các diễn viên biểu diễn từ đầu tới
cuối tiết mục. Việc chạy tiết mục rất quan trọng vì nó giúp cho các diễn viên
làm quen với việc chuẩn bị sức khỏe, tinh thần để biểu diễn hoàn chỉnh từ đầu
tới cuối tiết mục. Nó còn giúp cho sự phối hợp giữa các thành phần tham gia
tiết mục như MC, người hát, người đệm đàn, múa phụ họa, ánh sáng, âm
thanh, sân khấu… được thành thục và ăn ý. Nó giúp cho người dàn dựng và
diễn viên có thể chỉnh sửa và bổ sung thêm những ý kiến về kỹ thuật cũng
như thể hiện tác phẩm âm nhạc…
Căn cứ vào chất liệu của tác phẩm để dàn dựng nên tiết mục là yếu tố
rất quan trọng. Bởi nếu tác phẩm mang chất liệu âm nhạc cổ truyền, dân ca,
dân gian của vùng miền nào thì khi dàn dựng phải chú ý màu sắc, tính chất,
trang phục, đạo cụ, hòa thanh, hình thức biểu diễn…cho phù hợp với chất liệu
âm nhạc và đặc tính vùng miền đó. Người dàn dựng cần hết sức chú ý để
tránh không bị lẫn sang dàn dựng với các tiết mục mang yếu tố nhạc mới.
1.1.2. Biểu diễn
Thuật ngữ “nghệ thuật biểu diễn” đầu tiên xuất hiện trong tiếng Anh vào
năm 1711 [50]. Nghệ thuật biểu diễn sử dụng cơ thể (đầu, cổ, thân, hai tay,
hai chân), tiếng nói và sự có mặt của chính nghệ sĩ làm phương tiện trình diễn
trước công chúng. Nghệ thuật biểu diễn cũng được hỗ trợ bởi các thành viên
trong các lĩnh vực có liên quan như sáng tác, biên đạo, dàn dựng…
Như vậy, nếu theo cách hiểu cá nhân: Biểu - biểu cảm, bộc lộ cảm xúc;
Diễn - hành động xảy ra, thì cơ bản biểu diễn là việc thông qua hành động để
bộc lộ cảm xúc. Nhưng nếu chỉ đơn giản là việc thông qua hành động để bộc
lộ cảm xúc thì đó là biểu diễn mà vẫn được xảy ra hàng ngày, mọi lúc, mọi
nơi với mọi người, chưa thể được coi là nghệ thuật. Để hiểu biểu diễn theo
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góc độ nghệ thuật thì cần phải có ít nhất ba thành phần tham gia đó là: nghệ sĩ
biểu diễn, tác phẩm và khán giả.
Nghệ sĩ biểu diễn có thể hiểu là người trình bày tác phẩm nghệ thuật.
Có những nghệ sĩ chuyên và không chuyên nghiệp, nhưng điểm chung là họ
thường sử dụng phục trang, hóa trang, âm thanh, ánh sáng sân khấu để thích
ứng với chương trình biểu diễn của họ.
“Biểu diễn tác phẩm được hiểu là trình diễn một tác phẩm thông qua
hành động như là diễn xuất, trần thuật kể truyện, hát, khiêu vũ hoặc
trình chiếu trước sự có mặt của một nhóm khán giả, thính giả hoặc
là thông qua việc truyền dẫn bằng các thiết bị hoặc quy trình kỹ
thuật như micro, phát sóng truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật
số…” [50].
1.1.3. Diễn xướng
Diễn xướng là thuật ngữ được dùng khá quen thuộc trong nghiên cứu
văn học nghệ thuật và đặc biệt là trong nghiên cứu văn hóa dân gian. Song
trong quá trình nhận diện, nhiều vấn đề liên quan đến thuật ngữ này còn chưa
thật sự thống nhất.
Tác giả Nguyễn Thị Yên viết: Về khái niệm diễn xướng, nếu hiểu trong
nghĩa hẹp thì đó là các hoạt động sân khấu, nhảy múa, âm nhạc, còn hiểu theo
nghĩa rộng thì đó là các hoạt động văn hóa của con người, là những hoạt động
hết sức sống động [45; tr 98].
Trong bài viết Từ diễn xướng truyền thống đến nghệ thuật sân khấu
Tác giả Lê Trung Vũ đã xác định: Diễn xướng vừa là hình thức sinh hoạt văn
hóa xã hội định kỳ (như Hội Gióng, Hội Xoan, Hội chùa Keo, Lễ mở đường
cày đầu năm…) quy mô làng xã; lại vừa là hình thái sinh hoạt văn hóa xã hội
không định kỳ, nhưng định lệ (lễ làm nhà mới, đám cưới, đám tang, lễ thành
niên, lễ thượng thọ…) quy mô một gia đình hoặc việc của một người; lại cũng
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vừa là lối trình diễn rất tự nhiên không định kỳ cũng không định lệ mà do nhu
cầu sinh hoạt, lao động (Ru con, hát trong lúc lao động, vì lao động hoặc để giải
trí). Tác giả cũng lưu ý rằng: “đã gọi là diễn xướng thì thường phải có diễn
(múa, động tác, âm nhạc) và xướng (nói, ngâm ngợi, ca hát)” [43; tr35-36].
Tìm hiểu về diễn xướng, tác giả Nguyễn Hữu Thu quan niệm: Thuật
ngữ diễn xướng là để chỉ chung việc thể hiện, trình bày những sáng tác văn
nghệ của con người gồm nhiều yếu tố hợp thành (…) diễn xướng là tất cả
những phương thức sinh hoạt văn nghệ mang tính chất nguyên hợp của loài
người từ lúc sơ khai cho đến thời đại văn minh hiện nay [39; tr56-58].
Năm 1997, Hội nghị khoa học chuyên đề: Mối quan hệ giữa diễn
xướng dân gian với nghệ thuật sân khấu, Viện Nghệ thuật - Bộ Văn hóa, với
sự tham gia của nhiều tác giả cũng đưa ra khái niệm: Diễn xướng dân gian là
hình thức sinh hoạt văn nghệ của nhân dân gắn bó chặt chẽ với cuộc sống vật
chất và tinh thần của nhân dân trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Diễn
xướng dân gian là cái nôi sinh thành của nền văn nghệ dân tộc, có quan hệ
mật thiết với hầu hết các bộ môn nghệ thuật dân tộc trước cũng như sau khi
chúng trở thành những bộ môn riêng biệt. Bàn về khái niệm này, nhà nghiên
cứu Hoàng Tiến Tựu cho rằng: Thuật ngữ diễn xướng dân gian có thể và cần
được hiểu với hai nghĩa rộng và hẹp khác nhau. Với nghĩa rộng, diễn xướng
dân gian là tất cả mọi hình thức biểu diễn và ít hoặc nhiều đều mang tính chất
tổng hợp tự nhiên, mà lâu nay ta quen gọi là văn học dân gian; còn nghĩa hẹp
nó chỉ bao gồm các thể loại diễn (như trò diễn, trò tế lễ dân gian...).
Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên) năm 2003 đã định nghĩa diễn
xướng một cách ngắn gọn là “Trình bày các sáng tác dân gian bằng lời lẽ,
âm thanh, nhịp điệu”[33].
Trong bài “Diễn xướng dân ca - Phương thức trao truyền dân gian
trong bối cảnh hiện nay” được đăng trên Website trường ĐHSPNTTW
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(http:/www.spnttw.edu.vn), PGS.TS. Trần Hoàng Tiến đã viết: Nghệ thuật
diễn xướng do người Việt sáng tạo nên, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh,
môi trường sống. Các trò diễn dân gian, cách thức tổ chức hội làng, đồng dao
trẻ em… xuất phát từ quan niệm cộng sinh, cộng cảm, nhằm thỏa mãn nhu
cầu tinh thần. Diễn xướng là sự liên kết, gắn bó tất cả mọi người tham gia,
hình thành nên cộng đồng bền vững với ý thức cùng chung sống. Như vậy,
theo PGS.TS.Trần hoàng Tiến thì “diễn xướng mang tính nguyên hợp không
phân tách, gồm hai thành tố cơ bản đặc hữu cùng tham gia theo dẫn giải: Diễn: Hành động xảy ra; - Xướng: Hát lên, ca lên”. Với nội hàm trên, khái
niệm diễn xướng theo ông có nghĩa sau: “Diễn xướng là tổng thể các phương
thức nghệ thuật, cùng thể hiện đồng nhất giữa ca hát và hành động của con
người theo chiều thẩm mỹ” [38].
Những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã quan tâm đến nội hàm khái
niệm diễn xướng; đã ít nhiều nhận ra sự khác biệt giữa diễn xướng truyền
thống và diễn xướng hiện đại; đã lưu tâm đến việc ghi chép, miêu tả diễn
xướng bằng nhiều hình thức khác nhau để lưu giữ. Và luôn trăn trở, tìm tòi để
có một khái niệm thực sự bao chứa được đối tượng như nó vốn thế.
Qua tìm hiểu các ý kiến bàn về diễn xướng và những vấn đề có liên
quan đến diễn xướng, chúng tôi đồng ý với ý kiến chung của các nhà nghiên
cứu rằng: Diễn xướng là hình thức biểu hiện, trình bày các sáng tác dân gian
bằng lời lẽ, âm thanh, điệu bộ, cử chỉ...; Diễn xướng có sự biến đổi theo thời
gian, cần phải linh hoạt khi tìm hiểu về diễn xướng và lưu ý đến tính ước lệ
của thuật ngữ này.
1.2. Khái quát về hát Then ở Việt Bắc
1.2.1. Nguồn gốc xuất xứ của hát Then
Tuy còn tồn tại những quan niệm khác nhau về Then song đa phần
những người yêu thích Then và cả những người làm Then đều cho rằng: Then
nghĩa là Tiên, là người Trời. Những người làm Then được trời ban cho sứ
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mệnh giữ mối liên hệ giữa trần gian với Ngọc Hoàng và Long Vương. Vì vậy, khi
làm Then, họ đại diện cho người của Trời được cử xuống giúp người trần gian,
những người cầu mong sự tốt lành hoặc tai qua nạn khỏi. Người làm Then được
coi là một pháp sư có phép mầu liên hệ được với thế giới thần linh.
Theo một số người làm Mo, Then và nhiều người am hiểu về Then thì
hầu hết mọi người đều cho rằng Then đã có từ thuở khi mới hình thành các
làng, bản. Sự tích về Then thì khá đa dạng, tuy nhiên hiện nay tài liệu rất hiếm
mà chủ yếu qua truyền miệng dân gian. Có một câu chuyện về hát Then
thường được bà con kể lại rằng: Từ cuối thế kỷ XVI, khi Mạc Kính Vũ thất
thủ lên chiếm cứ Lạng Sơn, Cao Bằng làm căn cứ chống lại nhà Lê. Quân sĩ
phần vì nhớ nhà, phần thì lạ nước, lạ non sinh bệnh tật ốm đau rất nhiều. Nhà
vua bèn sai Bế Văn Phụng và Nông Quỳnh Văn sáng tác điệu hát để giải
khuây cho binh sĩ. Không ngờ khi nghe điệu hát này quân sĩ khỏi bệnh quá
nửa. Từ đó Mạc Kính Vũ truyền cho phổ biến rộng rãi điệu hát này trong dân
chúng như một phép màu nhiệm để chữa bệnh và gọi là hát Then.
1.2.2. Phân loại bài hát Then dân gian
Có thể chia bài hát Then dân gian vùng Việt Bắc làm hai loại: Loại bài
hát Then nghi lễ và loại bài hát Then sinh hoạt.
1.2.1.1. Loại bài hát Then nghi lễ
Người trình diễn là cô Then, bà Pựt. Họ là người am hiểu phong tục tập
quán dân tộc Tày, và là người theo tương truyền dân gian là có khả năng làm
cầu nối giữa trần gian với Bụt lớn - thần linh. Loại bài hát này dùng trong khi
lập đàn, đốt hương nhang nghi ngút… Loại bài hát Then nghi lễ thường được
chia thành những loại nhỏ có những nội dung sau:
Loại bài hát cầu phúc: Mang nội dung chúc phúc, mừng thọ…
Loại bài hát giải hạn: Làm lễ cho những người đi đường gặp ma quỷ rồi
sinh ốm...
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Loại bài hát kỳ yên: Lễ cúng để phục hồi sức khỏe cho những người
hay bị ốm…
Loại bài hát trong các cuộc vui: Các cuộc hội vui được tổ chức như
nàng hai, nàng rằm, nàng én… dưới sự chỉ đạo tổ chức của cô Then, bà Pụt.
Loại bài hát trong lễ hội xin Ngọc Hoàng cấp sắc cho Then Bụt được
nâng cấp bậc: Bao gồm nhiều bài hát miêu tả đoàn quân Then từ trần gian lên
mường trời…
1.2.2.2. Loại bài hát Then sinh hoạt
Là bài hát của quần chúng. Họ hát có cây đàn Tính đệm lời, không cần
thắp hương, không cần cô Then hướng dẫn. Họ hát bất cứ lúc nào nhàn rỗi,
hát và gảy đàn một mình hoặc đàn hát cùng bạn bè. Loại bài hát Then sinh
hoạt thường có hai loại: Loại bài hát theo văn bản cổ xưa truyền lại và loại
bài hát truyền miệng - ứng đối kịp thời. Trong đó loại bài hát truyền miệng,
ứng đối kịp thời phong phú hơn cả. Loại bài hát Then sinh hoạt thường có nội
dung sau:
Ca ngợi cảnh đẹp quê hương, tình cảm lứa đôi…
Giải thích về nguồn gốc xã hội loài người theo dân gian.
Quan niệm về chữ “Trung”, chữ “Hiếu”, chữ “Tiết” , chữ “Nghĩa”
trong ý niệm dân gian.
Những bài học về tình anh em, với nam giới, với nữ giới, khuyên răn
không hút thuốc phiện, khuyên răn không uống rượu…
1.2.3. Nghệ thuật hát Then
GS,TSKH Tô Ngọc Thanh nhận định: “Then là một không gian văn
hóa dân tộc, một tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian đa dạng, vừa phản
ánh, miêu tả, vừa gửi gắm, nhắn nhủ những ngọt bùi, đắng cay của cuộc sống
ông cha” [9].
PGS,TS Nguyễn Bình Định nhận xét:
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Sinh hoạt Then được đồng bào Tày, Nùng, Thái quý trọng, trao
truyền qua nhiều thế hệ. Giá trị của Then tích hợp nhiều yếu tố khác
nhau, trong đó có ngôn ngữ, văn học, thơ ca dân gian, phong tục tập
quán, y phục, tín ngưỡng, nghệ thuật trình diễn âm nhạc, múa dân
gian...[9].
Có thể nhận thấy điểm nổi bật của hát Then là tính nhân dân của nó.
Then được hát ở nhiều nơi, nhiều lúc. Người ta có thể hát trong nghi lễ, trong
sinh hoạt. Với bà con dân tộc Tày, Nùng ở Việt Bắc thì cả nam và nữ vẫn còn
nhiều người biết hát Then. Chính vì vậy hát Then rất có ý nghĩa với đời sống
tinh thần của bà con dân tộc nơi đây.
1.2.3.1. Lời ca
Then ra đời trong dân gian, gắn với đời sống sinh hoạt tín ngưỡng của
dân gian nên lời ca Then phản ánh chân thực cuộc sống của người dân miền
núi. Có thể nhận thấy làng bản với cuộc sống sinh hoạt và lao động sản xuất
của người dân Tày hiện lên rất quen thuộc trong Then: Đầu bản có giếng nước
nguồn, trên cánh đồng có nơi thả vịt, có đàn lợn, đàn trâu thả rông, v.v…
Nhiều chương đoạn trong lời hát Then đã miêu tả sinh động về một không
gian miền núi đầy hoang dã thuở trước: Núi rừng âm u rậm rạp, nhiều thú
hoang, rắn rết, ve kêu, vượn hót, đường đi khúc khuỷu, lên thác xuống ghềnh,
v.v… Lễ vật mà họ dâng lên cúng tiến mường trời là những sản vật mà họ tự
nuôi trồng, săn bắt hoặc hái lượm được.
Thể thơ : Người Tày không có thể thơ lục bát như của người Kinh. Thơ
trong Then chủ yếu là thể thơ 5 chữ và 7 chữ. Cách gieo vần phổ biến: Ở thể
thơ 5 chữ, chữ thứ năm của câu trên vần với chữ thứ ba của câu dưới; Ở thể
thơ 7 chữ, chữ thứ bảy của câu trên vần với chữ thứ năm của câu dưới. Đây
cũng là một đặc điểm để phân biệt thơ ca Tày nói chung với thơ ca dân gian
của người Kinh. So với thể thơ 7 chữ thì thể thơ 5 chữ ít đứng độc lập mà
thường đứng xen kẽ với câu 7 chữ theo lối tự do tùy từng nội dung biểu đạt
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mà không tuân theo một trật tự nhất định nào. Ngoài ra cũng xuất hiện những
bài viết ở thể thơ 3 chữ đan xen với 5 chữ, 3 chữ đan xen với 7 chữ, 4 chữ đan
xen với 8 chữ, hoặc 7 chữ đan xen với 4 chữ…
Ngôn ngữ: Lời ca trong hát Then được biểu đạt chủ yếu bằng ngôn ngữ
Tày, Nùng và được truyền miệng từ thế hệ này qua thế hệ khác. Ngôn ngữ
Then rất mộc mạc, giàu hình ảnh, gần gũi với cuộc sống đời thường, sử dụng
ngôn từ tượng hình, tượng thanh phong phú, lối so sánh, ví von.
Nội dung: Có thể nói lời ca Then chứa đựng những nội dung rất phong
phú, phản ánh sâu sắc đời sống tinh thần người Tày trong các giai đoạn lịch
sử. Bất cứ nội dung nào được Then đề cập đến đều xuất hiện từ thực tế khách
quan. Lời ca Then chia ra một số nội dung chính như sau: Cảnh sinh hoạt, lao
động nông nghiệp; Ca ngợi tình đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau; Tình
yêu nam nữ; Tổ tiên, gia đình, dòng họ; Hệ thống thần linh; Đấu tranh sinh
tồn với thế giới tự nhiên. Một số ví dụ:
Nội dung lời ca ca ngợi tình yêu nam nữ:
Cô nàng vượt lộ băng băng
Nón mây hay cọ điệu đàng che vai
Còn đơn hay có con rồi
Con rồi mời đón, đơn côi kết nghì [1; tr 40]
Ca ngợi tình đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau:
Thấy người nghèo là đỡ là cho
Gặp ai ngã dọc đường nâng dậy
Ai ngã sông thì vội cứu lên [1; tr 33]
Đề cao tình mẫu tử, răn rạy đạo lý con người:
Công phụ mẫu cao dầy khôn đếm
Khỉ vượn trên nản đá kiếm ăn
Còn địu con trèo leo hái quả
Mẹ chết không thể bỏ mẹ đi
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Ôm cổ mẹ tỉ ti khóc lóc
Ta là người mình ngọc văn minh
Sao không biết công trình dưỡng dục [1; tr 29]
Từ đệm: Trong lời ca Then có sử dụng nhiều từ đệm như ới a, ớ ơi, ớ
hời, ơ, ư, hời... Từ đệm tạo nên mạch nối câu hát, truyền tải lời thơ uyển
chuyển, nhịp nhàng và đẩy mạnh ngữ nghĩa trọng tâm vào từng vị trí cao độ.
Thông thường cao độ từ đệm trùng với cao độ đàn Tính, tác dụng kéo dài câu
thơ, đồng thời giúp lấy hơi sau khi hát hết một câu hoặc một ý nhạc.
Cái hay, cái đẹp trong lời ca Then không thể miêu tả được hết bằng lời
mà phải do cảm nhận của mỗi người. Có thể nhận thấy trong một số bài, lời
ca Then ẩn ngữ chuyện cổ tích, thần thoại, truyện dân gian, vần điệu trải
chuốt xen lẫn tục ngữ, ca dao. Hay một số bài, lời ca Then lại chứa đựng
những yếu tố kịch tính, châm biếm. Bằng nghệ thuật ngôn từ, Then đã khắc
họa nên nhiều nhân vật tương phản với mục đích răn dạy con người. Hay
Then phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội, đề cao phẩm chất tốt đẹp
của con người, cảm thông, chia sẻ những số phận không may mắn. Chính vì
vậy mà lời ca Then gần gũi, gắn bó với sinh hoạt lao động hàng ngày, được
toàn thể cộng đồng yêu quý.
Chúng tôi xin trích dẫn ở đây lời của nghệ nhân Đinh Văn Cấn, 80 tuổi,
người Tày ở xã Vân Khình, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng mà chúng tôi đã
ghi lại trong chuyến đi sưu tầm về hát Then cùng với Nhà hát CMNDGVB
tháng 10 năm 2015. Nghệ nhân là người dân tộc Tày, gia đình ông có truyền
thống hát Then và làm Đàn Tính nhiều thế hệ tự hào nói với chúng tôi: “Lời
ca của Then đẹp lắm, ý nghĩa lắm; Muốn hiểu được phải biết tiếng Tày. Lời
Then dịch ra tiếng Kinh là dịch nghĩa thôi chứ không thể nói lên hết được cái
ý đẹp của nó đâu, hiểu đại khái là tốt lắm rồi…”
1.2.3.2. Âm nhạc
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Âm điệu trong hát Then là kiểu hát thể hiện rõ tính địa phương, vùng,
miền và trong nhóm cộng đồng tộc người theo mức độ rộng hẹp khác nhau.
Âm điệu gắn bó chặt chẽ hệ thống thang âm dân gian. Âm điệu Then ở mỗi
vùng lại có những chất liệu khác nhau, thể hiện qua lối hát, làn điệu, cách
thức tiến hành thang âm.
Âm điệu Then liên kết chặt chẽ hệ thống 5 âm. Trong một số điệu Then
của Cao Bằng, Lạng Sơn có thể thấy phổ biến là điệu thức 5 âm thuần nhất:
ĐÔ - RÊ - FA - SOL - LA
SOL - LA - ĐÔ - RÊ – MI

Trong một số điệu Then của Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà
Giang lại chủ yếu gồm các bậc âm sau:
RÊ - ĐÔ - LA - SOL
LA - SOL - FA - RÊ
SOL - FA - RÊ - ĐÔ
ĐÔ - RÊ -FA - SOL – LA
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Hình thái âm điệu đặc trưng trong hát Then có thể nhận thấy ở 2
dạng là hình thái âm điệu luyến và hình thái âm điệu sử dụng nốt dựa. Những
hình thái âm điệu này tạo cho giai điệu mềm mại, uyển chuyển và giàu sức
biểu cảm.
Hình thái âm điệu luyến : Gồm có luyến từ và luyến phụ từ. Cụ thể là
gồm nhiều nốt liên kết với nhau bằng một dấu luyến để chuyển tải một từ của
lời ca hoặc sự ngân nga của những từ phụ như: ư, a, ới a, ơi,…
Hình thái âm điệu sử dụng nốt tựa (nốt hoa mỹ):
Sử dụng một nốt tựa: lấy quãng 2, 3, 4, luyến từ dưới lên hoặc từ trên
xuống, luyến trước hoặc luyến sau nốt chính.

Sử dụng hai hoặc ba nốt tựa:

Giai điệu Then hình thành bằng cách vận lời do lời ca Then thường là
những vần thơ tự do. Thường ở đoạn đầu của bài Then một số vị trí cao độ sẽ
được lặp lại nhiều lần theo quãng đặc trưng. Các âm phía dưới thường có âm sắc
ấm áp được Then nam sử dụng nhiều và rất hiệu quả; Ngược lại các cao độ được
mở rộng tầm âm phía trên nghe sáng sủa, thiết tha phù hợp với Then nữ.
Nhịp điệu trong hát Then tùy theo nội dung bài hát và tính chất của
buổi hát, có thể phân chia nhịp điệu theo các nhóm chính:
Ở loại cầu khẩn, niệm chú, Then sử dụng lối hát nói. Vần điệu khoan thai.
Nhịp điệu thường rõ ràng để mọi người nghe rõ từng câu, nhấn vào các chỗ
giọng cần vang to, đặc biệt ở âm khu cao. Lời cầu khẩn không dùng Đàn Tính.
Ngoảc nả mừa Đông phương cấm thế
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Rư chúa sai mừa thị Đông phương
Chết ríp tướng thượng phương Phya Cắm
Biến phép lồng tẩu nặm pền phân
Nhựng cờ xanh long công chấn ngắt
Ngoại quỷ bất khả nhập chiêm xâm
Ma quỷ bấu hử xâm lai vãng
Chúa mì phép rườn tán nghiêm linh [45; tr455]
(Dịch nghĩa: Quay mặt về hướng Đông cấm thế
Tiên chúa cai về thị Đông phương
Bảy mươi tướng thượng phương Phja Cắm
Biến phép xuống dưới nước làm mưa
Những cờ xanh lông công chấn ngắt
Ngoại quỷ bất khả nhập chiêm xâm
Ma quỷ không cho vào lai vãng
Chúa có phép nhà trạng nghiêm linh).
Ở kiểu hát giãi bày, tâm sự, nhịp điệu thường chậm rãi, ngân nga, dàn
trải. Kiểu hát này có sử dụng Đàn Tính và chùm Xóc Nhạc đệm theo.

Tiết tấu âm nhạc Then nói chung ít biến đổi và thường được cố định
các nhóm. Tiết tấu được chùm Xóc Nhạc định hình và chủ động điều tiết: Giữ
nhịp, tạo phách ổn định, quán xuyến tốc độ toàn bộ bài Then. Tiết tấu Then
chủ yếu gồm 3 loại:
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Loại1:

Dùng giữ nhịp đều đặn hoặc dùng trong đoạn nhạc sôi nổi, tính chất khẩn
trương.
Loại 2:

Dùng trong các đoạn chậm rãi, tạo ổn định, nhẹ nhàng, tiết tấu làm nền cho
Đàn Tính biểu hiện.
Loại 3:

Dùng chủ yếu giữ nhịp ổn định cho cả bài Then, tạo màu sắc hỗ trợ Đàn Tính
và phần hát.
1.2.3.3. Lối hát
Lối hát của Then chủ yếu dựa vào giai điệu ổn định của đàn Tính để phát
triển. Tuy nhiên người Tày ở mỗi vùng lại có lối chơi đàn Tính riêng dẫn đến
lối hát của mỗi vùng cũng không hẳn giống nhau. Nói chung, Then chỉ quy
định sơ lược lối hát dựa theo tên gọi trong nghi thức cúng lễ.
Hát Then thường được thể hiện theo một số lối hát sau:
Lối hát đọc thơ
Là lối hát biểu hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa thơ ca và âm nhạc. Ở
đây, phương thức phát triển giai điệu thường là sự lặp đi, lặp lại của một hoặc
hai hướng chuyển động giai điệu đơn giản, số lượng âm sử dụng không nhiều.
Lối hát đọc thơ phù hợp với việc thể hiện những nội dung cảm xúc mộc mạc,
từ tốn, dõng dạc, khỏe mạnh và có một nhịp điệu rõ ràng, mạch lạc.
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Trong Then, dạng lối hát đọc thơ chiếm đa phần và thường xuất hiện ở
những chương đoạn mang tính chất cầu khẩn, thông báo, để trình một công
việc nào đó khi Then tiếp xúc với thế giới “thần linh” như đoạn “soi hương
lập mạ” (mở đầu của cuộc Then), đoạn “xỉnh đẳm” (thông báo xin phép tổ
tiên), đoạn “giải vía” có nơi gọi là giải vẻ hay cẩm thế, hoặc là những chương
đoạn đi đường được hát lặp đi lặp lại.
Lối hát ngâm
Lối hát này thường thể hiện tính chất dàn trải, ngâm ngợi, nhịp điệu tự
do hơn so với hát đọc thơ. Giai điệu âm nhạc trong lối hát ngâm thường xuất
hiện những nốt tô điểm, trang sức phù hợp với lối hát ngâm ngợi trong văn
chương; Sự mềm mại, uyển chuyển co giãn về nhịp điệu, nó rất phù hợp trong
việc thể hiện cảm xúc trữ tình, sâu lắng của nội tâm. Phương thức phát triển
giai điệu của lối hát ngâm về cơ bản giống lối hát đọc thơ, đó là khi tiến hành
giai điệu các câu thường lặp lại dáng dấp của nhau.
Lối hát pha trộn hát đọc thơ và hát ngâm
Giai điệu ở dạng này có sự uyển chuyển, linh hoạt khá tinh tế. Nhịp
điệu, cú pháp không mang tính đơn điệu, đơn giản như hát nói nhưng cũng
không quá phức tạp về hình thái giai điệu và không thiên về sự trau chuốt, tô
điểm như hát ngâm. Giai điệu âm nhạc phát triển tương đối độc lập, có sự
phân ngắt câu cú rõ nét hơn hai dạng trên.
Do tính pha trộn nên phương thức phát triển giai điệu của lối hát này
phong phú đa dạng, có ưu thế diễn đạt được nhiều sắc thái, cảm xúc. Trong
Then, những giai điệu pha trộn 2 lối hát đọc thơ và hát ngâm thường gặp ở
những chương đoạn mang nội dung kể truyện về một công việc cần phải làm
hoặc đang làm trong cuộc Then.
1.2.3.4. Nhạc cụ đệm cho hát Then
Trong hát Then, Đàn Tính và Xóc Nhạc là hai loại nhạc cụ không thể
thiếu. Hai loại nhạc cụ này vừa có chức năng giữ nhịp, đệm cho hát, vừa có
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khả năng diễn tấu linh hoạt, đặc biệt còn được sử dụng như đạo cụ gây nhiều
hứng thú cho múa trong Then. Đàn Tính và Xóc Nhạc cũng thường xuyên đi
cùng với nhau trong các cuộc Then, nếu thiếu một trong hai nhạc cụ này thì
không thể thành cuộc Then hoặc hát Then được.
Đàn Tính (Xin xem tại hình ảnh 1.1. Phụ lục 1, trang 88)
Đàn Tính thuộc họ dây, chi gẩy, âm thanh của nó được phát ra từ quả
bầu, nhưng thực chất để tạo nên được những âm thanh là từ các sợi tơ. Khi
người chơi đàn sử dụng ngón tay gảy những sợi tơ, làm cho chúng rung lên tạo
thành sóng âm, tác động vào bầu đàn. Bầu đàn là nơi cộng hưởng các sóng âm
đó và thoát ra ngoài tạo thành âm thanh. Vì vậy mà âm sắc của Đàn Tính hơi
đục, ấm áp, nghe gần như lời thủ thỉ tâm tình, nghe xa thấy bay bổng, ngọt ngào,
pha trộn cùng Xóc Nhạc tạo nên tổ hợp giàu sắc thái riêng, không lẫn với nhạc
khí các tộc người khác.
Để làm ra được Đàn Tính đòi hỏi rất nhiều yếu tố: biết đàn, biết hát,
cảm thụ tốt các âm thanh vang ra từ cây đàn, cảm nhận được âm sắc của mỗi
cây đàn, thật sự yêu quý cây đàn, hiểu quy trình làm đàn và đặc biệt phải có
một đôi bàn tay khéo léo mới có thể làm được.
Qua nghiên cứu từ các tài liệu và quá trình tìm hiểu từ nghệ nhân chế
tác Đàn Tính Đinh Văn Cấn người Cao Bằng chúng tôi thấy: Chất liệu chính
làm nên Đàn Tính thường là có sẵn ở địa phương như quả bầu làm bầu đàn,
gỗ thực mực, gỗ vông, lõi cây dâu rừng,… làm mặt đàn, cần đàn, đầu đàn,
khóa đàn, ngựa đàn.
Bầu đàn chế tác từ vỏ quả bầu phơi khô, cắt cuống, người Tày chọn
loại bầu đắng để chống mối mọt và dễ dàng cắt, khoét, giữ thân thành hộp
cộng hưởng. Vỏ bầu bên ngoài nhẵn và rắn, giữ được chất xốp bên trong tạo
tiếng đàn. Trước đây, người làm đàn bỏ nhiều công sức tìm loại bầu ưng ý,
hiện nay người Tày trồng bầu, lấy quả cất lên gác bếp hun khói, để lâu ngày
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quả bầu được sấy khô ngả sang màu vàng gụ rất đẹp. Đàn Tính có nhiều loại
có bầu đàn to, nhỏ khác nhau. Đàn Tính nào có bầu đàn to thì thường có âm
thanh to, khỏe, phù hợp với các giọng nam trầm, ấm; Còn loại có bầu nhỏ
thường có âm thanh cao, sáng phù hợp với giọng nữ nhiều hơn.
Mặt đàn dùng thân cây vông, gỗ mềm, thớ gỗ thưa, dễ tạo tác thành
phiến mỏng, ép phẳng, ngoài ra một số người còn sử dụng gỗ thông hoặc gỗ ép.
Cần đàn làm từ cây dâu rừng, mang phơi nắng ngả sang màu vàng óng,
ngoài ra còn dùng cả gỗ thực mực, gỗ dâu tằm. Các loại gỗ kể trên có đặc
điểm không cứng, không mềm, dẻo dai khó gãy, đem uốn làm cần đàn rất
thích hợp. Độ dài cần đàn chủ yếu dùng nắm tay để đo, tùy theo tay người đo
độ dài theo quy ước: slam căm tẩu, cẩu căm càn (bầu ba nắm, cán chín nắm).
Đầu đàn được làm theo nhiều hình thù khác nhau, người Tày coi Đàn
Tính như đàn thiêng nên rất chau chuốt bộ phận này. Khi chế tác đều theo
cung mệnh của Then để làm, chủ yếu là các hình: hoa chuối, song mã,
phượng, rồng.
Ngựa đàn là chỗ dùng kê dây đàn phía trên mặt đàn, thường bằng tre
hoặc gỗ nhỏ đẽo gọt khá tinh tế, trên mặt ngựa khía các rãnh đặt dây để không
bật ra ngoài khi di chuyển hoặc đánh đàn.
Tai đàn làm bằng gỗ chìa ra hai bên mặt ngựa, xuyên qua các lỗ nhỏ
vào phía trong đầu đàn giúp lên xuống dây dễ dàng, số lượng tai đàn luôn có
3 cái.
Dây đàn trước đây thường được làm từ sợi tơ tằm se lại, lấy sáp ong hoặc
nhựa củ nâu tuốt cho dây bền, không bị độ ẩm thời tiết làm rè âm. Hiện nay phổ
biến dùng dây nilon thay thế dây tơ tằm, do dễ sử dụng và âm thanh đảm bảo.
Theo NSƯT Nông Văn Khang - nghệ sĩ Then nổi tiếng của Việt Bắc
(Xin xem tại hình ảnh 1.2. Phụ lục 1, trang 89) thì Đàn Tính của người Tày có 3 dây

nên có âm hưởng dày dặn, nghe rõ tiếng âm trầm, hiệu quả độ vang lớn hơn
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Đàn Tính 2 dây của người Thái. Âm sắc của Đàn Tính 3 dây nghe mềm mại,
ấm áp, cảm giác như 2 cây Đàn Tính đang cùng hòa tấu. Đàn Tính của người
Tày có cách mắc dây khá độc đáo: giữa dây tiền và dây hậu là dây có cao độ
thấp hơn một quãng 8 với dây tiền. Đàn Tính được lên dây theo 2 kiểu: quãng
4 đúng và 5 đúng. Nghề Then quy định quãng 4 đúng chuyên dùng điệu Tàng
Bốc (đi đường trên cạn), quãng 5 đúng dùng khi hát điệu Tàng Nặm (đi
đường dưới nước). Khi chuyển điệu từ Tàng Bốc sang Tàng Nặm hoặc ngược
lại phải chỉnh dây hậu, giữ nguyên dây giữa và dây tiền âm vực cao.
Cách đánh đàn Tính
Tay trái: Ngón cái tì vào cần đàn để giữ thăng bằng, bốn ngón còn lại
dùng để bấm hoặc vuốt, láy. Ngón trỏ thường sử dụng trong kỹ thuật vuốt và
ngón áp út sử dụng trong kỹ thuật láy.
Tay phải: Tay phải chủ yếu là gảy và búng trong quá trình chơi đàn. Khi
gảy không dùng móng tay hoặc que gảy mà dùng phần thịt của đầu ngón tay
(chủ yếu ngón trỏ) gảy từ dưới lên, gảy một dây hoặc cả 3 dây. Do sự tiếp xúc
phần thịt của ngón tay vào dây đàn nên âm thanh phát ra dịu dàng, mềm mại.
Khi búng thì thường búng cả ba dây, phần móng tay tiếp xúc với dây đàn nên
âm thanh phát ra sắc, cứng, thô. Trong những tác phẩm âm nhạc có tính chất
vui tươi, rộn ràng, các ngón bấm của tay phải có thể vỗ vào mặt đàn tạo ra
những âm thanh như tiếng trống.
Mặc dù Đàn Tính không phải là một nhạc cụ hào nhoáng, không có
nhiều tính năng như các nhạc cụ khác, nhưng một số kỹ thuật của Đàn Tính
như vuốt, láy, vê, búng… luôn tạo nên những đường nét giai điệu ngọt ngào,
êm ái rất phù hợp với ngôn ngữ âm nhạc trong Then của người Tày. Đàn Tính
ngoài việc sử dụng trong quá trình các bà Then làm Then, đệm hát, đệm múa
trong các chương trình văn nghệ thì còn có thể độc tấu, hòa tấu cùng các nhạc
cụ khác.
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Xóc Nhạc (Xin xem tại hình ảnh 1.3. Phụ lục 1, trang 89)
Xóc Nhạc là nhạc cụ thuộc họ tự thân vang, phương pháp kích âm là
rung hoặc lắc, các vòng tròn nhỏ cùng các quả nhạc (chuông nhỏ) tác động
vào nhau phát ra âm thanh.
Xóc Nhạc có nhiều tên gọi khác nhau theo mỗi địa phương. Ở Cao Bằng
gọi là miạc, ở Lạng Sơn gọi là pây mạ, sáu mạ (nghĩa là nhạc ngựa), ở Hà
Giang gọi là sáu má rính, ở Thái Nguyên gọi là chùm Xóc Nhạc… và cũng tùy
từng địa phương mà Xóc Nhạc có kích cỡ khác nhau.
Theo các bà Then, ông Then kể lại rằng, trong quá trình quan Then dẫn
quân binh đi lên mường trời thì ngựa của các quan Then đều đeo một cái
chuông gọi là nhạc (hay còn gọi là phạc mà) để vừa có tính chất uy nghiêm
xua đuổi ma tà, vừa là âm thanh báo hiệu cho đoàn quân Then biết đã đi qua
các xứ. Nhưng khi đoàn quân Then lên đến mường trời để mang lễ vật vào
cung tiến Ngọc Hoàng thì phải có lễ chầu, sau đó mới đặt lễ vật. Trong tình
thế như vậy, quan Then đành phải lấy nhạc mạ cho quân binh đi theo để múa
chầu vào cửa Ngọc Hoàng. Sau khi múa xong, các lễ vật mang đến mới được
cung tiến dâng lên Ngọc Hoàng. Do vậy, Xóc Nhạc có từ đó và sau này không
chỉ dùng để múa mà còn kết hợp cùng Đàn Tính để giữ nhịp điệu phục vụ cho
từng chương, từng đoạn của cuộc Then. Xóc Nhạc thường gồm có 2 quả xóc to, 3
quả xóc nhỏ bằng đồng, kèm vào đó là những vòng khuyên đồng có đường kính
15 đến 18 mm, được móc nối với nhau thành những chuỗi xích, vì vậy người ta
căn cứ vào số chuỗi xích để bổ sung thêm các quả xóc cho phù hợp.
Tùy theo hình thức biểu diễn hoặc tính chất cuộc Then mà người chơi
Xóc Nhạc có thể vừa đeo ở chân vừa đàn Tính vừa hát, hoặc cầm ở tay theo kiểu
xỏ khuyên của chùm Xóc vào ngón tay giữa hoặc cầm Xóc Nhạc bằng 3 ngón tay
chụm lại.
Trong quá trình làm Then, Xóc Nhạc được các bà Then, ông Then sử
dụng theo nhiều cách: Khi quân binh vượt núi thì nhạc xóc thôi thúc, khi vượt
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sông thì tiết tấu nhanh hơn, dồn dập hơn, khi linh hồn nhập vào thì xóc nhạc
tốc độ càng nhanh hơn.
Xóc Nhạc còn được sử dụng riêng cho múa như múa chầu và cũng theo
nhiều cách khác nhau như: xóc nhạc trong múa chèo thuyền, múa quạt, múa
tán hoa, múa chầu lễ, múa chầu tướng đều có sự nhanh, chậm trong tiết tấu,
tiết nhịp. Xóc Nhạc phần lớn góp phần vào việc thôi thúc, khơi dậy tình cảm
con người trong nghi lễ Then. Nếu trong một cuộc Then không có Xóc Nhạc,
chỉ có cây Đàn Tính thì chưa đủ khích lệ tâm lý hưng phấn của người nghe
hát Then. Xóc Nhạc là một công cụ đắc lực cho nghi lễ Then, nó chính là một
vật thể linh thiêng khi hành lễ của các ông bà Then, và được các bà Then, ông
Then gìn giữ, bảo quản ở chỗ linh nghiêm.
Hiện nay, tại một số đơn vị biểu diễn nghệ thuật trong đó có Nhà hát
CMNDGVB đã thiết kế Xóc Nhạc nhỏ gọn lại cho phù hợp với việc biểu diễn các
tiết mục hát Then trên sân khấu.
1.2.3.5. Múa
Về cơ bản, múa là nghệ thuật hình thể, mỗi động tác biểu lộ cảm xúc, dẫn
thuật hoạt động con người trong đời sống, lao động, sinh hoạt. Múa Then có
thể phân chia thành ba hình thức:
Múa trong Then nghi lễ: Người múa chính là bà Then hoặc ông Then.
Múa trong Then nghi lễ bao gồm hàng loạt các động tác miêu tả cầu khẩn,
dâng lễ vật khi tới các cửa trên thượng giới. Có các điệu múa lúc cầu cúng
như: sluông (sluông nghĩa là những người gồng gánh lễ vật trong đoàn quan
quân Then, có thể hiểu sluông là đoàn người cống lễ), múa chèo thuyền (có
động tác tay cầm mái chèo, rửa thuyền, kéo thuyền bằng dây khi Then vào
thỉnh cầu thần linh), múa đòn, múa gậy, múa kéo mây, múa kéo đàn, múa tán
hoa… “Các điệu múa gắn với từng khoa mục cụ thể góp phần minh họa cho
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từng nội dung nghi lễ ví dụ như múa chèo thuyền trong chương Vượt biển,
múa chầu khi đón tướng, múa tán hoa khi tan cuộc… [45; tr.318].
Múa trong Then sinh hoạt: Gồm các điệu múa với các động tác đơn
giản gần gũi mô phỏng cuộc sống lao động, sinh hoạt hàng ngày của người
dân tộc. Các điệu múa này được chính người dân lao động vừa hát, vừa
múa trong những ngày hội, những đêm trăng sáng hoặc lúc nông nhàn. Họ
tụ tập nhau lại múa hát các điệu về mùa xuân, về muông thú, hái quả, trẩy
hội, tình yêu…
Múa trong Then biểu diễn: Cơ bản là những động tác múa đặc trưng
của người dân tộc Tày, nhưng được những người có học hành, hiểu biết về
múa phát triển, nâng cấp và biên đạo lại thành những tác phẩm múa độc lập
hoặc phụ đạo cho các bài hát Then thêm sinh động và được biểu diễn trên sân
khấu có nhiều khán giả xem.
Đạo cụ thường được sử dụng cho múa Then là quạt, khăn. Cũng có khi
sử dụng cả Đàn Tính hoặc Xóc Nhạc để múa. (Xin xem tại hình ảnh 1.4. Phụ lục 1,
trang 90).

1.2.3.6. Trang phục
Trang phục của những người làm Then (hành nghề Then) và những
người biểu diễn hát Then có sự khác nhau và được quy định rõ ràng:
Đối với những người làm Then, trang phục của họ có hai bộ phận là áo
và mũ lễ, và được dùng chủ yếu trong đại lễ của nhà Then. (Bình thường khi
đi hành lễ cho các gia chủ Then thì không mặc áo và đội mũ lễ). (Xin xem tại
hình ảnh 1.5. Phụ lục 1, trang 90)

Áo Then được cắt may đơn giản theo kiểu áo dài phụ nữ Tày, cổ tròn,
cúc cài ở nách… Thường được may một màu xanh, đỏ, vàng, đen, có nơi giải
thích là tương ứng với cấp bậc Then. Cả nam và nữ giới làm Then đều mặc
kiểu áo này.
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Mũ Then gồm có phần đầu mũ và phần đuôi mũ. Phần đầu mũ chụp lên
đầu là phần cố định được làm bằng hai mảnh bìa cứng bọc vải màu chàm hoặc
đen, phía trên là đỉnh mũ gồm ba đầu nhọn tượng trưng cho ba đỉnh núi. Trên
phần đỉnh mũ có thêu hoa văn trang trí với gam màu chính là đỏ, vàng, đen.
Đằng trước mũ đính hai sợi tua bằng vải màu hình lệnh bài rủ xuống hai bên
má người đội. Phần đuôi mũ có gắn những sợi dây dài buông xuống lưng, trên
dây có thêu hoa văn chim phượng hoặc ghép các mảnh vải màu.
Đối với những người biểu diễn hát Then trong các chương trình nghệ
thuật hoặc lễ hội họ thường mặc trang phục truyền thống hoặc có thể mặc
trang phục cách tân tùy vào tính chất của buổi biểu diễn. Nhìn chung, trang
phục truyền thống của người Tày vùng Việt Bắc được làm từ vải sợi bông tự
dệt, nhuộm chàm, hầu như không có hoa văn trang trí. Trang phục nam, nữ
Tày được nhuộm màu chàm là phổ biến, và họ thường mặc áo lót trắng bên
trong áo chàm bên ngoài. (Xin xem tại hình ảnh 1.6.;1.7. Phụ lục 1, trang 91).
Trang phục nữ giới gồm áo cánh, áo dài năm thân, quần ống rộng, thắt
lưng, khăn đội đầu. Phụ nữ Tày còn thắt lưng bằng những tấm vải chàm hay
đũi dài khoảng hai sải tay làm tăng thêm vẻ duyên dáng nhất là với thanh nữ.
Khăn của phụ nữ Tày cũng là loại khăn vuông màu chàm khi đội gập chéo
giống khăn mỏ quạ của người Kinh. Phụ nữ Tày dùng trang sức đơn giản
song có đủ chủng loại cơ bản như vòng cổ, vòng tay, vòng chân, xà tích. Có
nơi họ còn đeo túi vải, túi đựng trầu bên hông. Nhưng nổi bật nhất vẫn là
chiếc vòng bạc trắng to đeo ở cổ, tạo điểm nhấn nổi bật trên nền áo chàm và
cảm giác cân đối cho người mặc.
Trang phục nam giới có quần chân què, đũng rộng. Họ cũng có loại
quần dài tới mắt cá chân, quần có khóa, cắt theo kiểu quần đũng chéo, độ rộng
vừa phải. Quần có cạp rộng không luồn rút, khi mặc có dây buộc ngoài. Áo
ngắn, áo dài của nam đều may 5 thân, cổ đứng. Ngoài ra, họ còn có thêm áo 4
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thân, đây là loại áo xẻ ngực, cổ tròn cao, không cầu vai, xẻ tà, cài cúc vải và
có hai túi nhỏ ở phía trước.
Ngày nay, trang phục truyền thống Tày vẫn phổ biến nhất là trong các
ngày lễ cổ truyền, nhưng áo cánh, áo sơ mi vẫn được nhiều thanh niên mặc.
Còn trong ngày thường họ mặc trang phục gần như người Kinh.
1.2.3.7. Không gian trình diễn
Then cổ (Then tâm linh phục vụ việc hành nghề tín ngưỡng) thường
được trình diễn chủ yếu trong một không gian nhỏ như trong nhà (trước bàn
thờ), vì chủ yếu là nghi lễ nên hát Then không cần không gian lớn. Các khúc
Then hình thành một cách hệ thống, bài bản theo trình tự nội dung trình diễn.
Tuy nhiên với những điệu Then vui thì không gian được mở rộng hơn do tính
cộng đồng cao hơn. Đặc biệt, trong lễ hội Lồng Tồng vào dịp giêng hai, các
điệu Then vui được nhiều người cùng tham gia.
Then mới (Then có cải biên, sáng tác dựa trên âm hưởng của Then cổ)
có các đối tượng tham gia đông đảo hơn. Then mới có các sáng tác với nhiều
nội dung phong phú và có thể trình diễn ở bất kỳ môi trường diễn xướng nào.
Hiện nay, nhiều điệu Then mới được dàn dựng thành các tiết mục và đưa lên
sân khấu chuyên nghiệp để biểu diễn.
1.3. Thực trạng dàn dựng các tiết mục hát Then trong chương trình biểu
diễn nghệ thuật của Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc
1.3.1. Đôi nét về Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc
Nhà hát CMNDGVB là một đơn vị nghệ thuật dân gian dân tộc truyền
thống thuộc khối các đơn vị nghệ thuật Trung ương do Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, Cục Nghệ thuật Biểu diễn trực tiếp quản lý và chỉ đạo mọi hoạt động.
Quá trình hình thành: Theo tài liệu nội bộ của Nhà hát CMNDGVB thì
Nhà hát được thành lập từ một Đội văn công Miền núi liên khu Việt Bắc ban
đầu có 13 người các dân tộc Kinh, Nùng, Dao…

30
Từ một tổ chức đơn sơ được thành lập tháng 5 năm 1953 đến tháng 9
năm 1954 là chặng đường tập hợp dưới sự lãnh đạo của Ban liên khu ủy và
Ban Giám đốc khu tuyên truyền văn nghệ.
Đến năm 1955 đoàn được tăng cường đội ngũ diễn viên bên đoàn Phú
Thọ. Tháng 8 năm 1956 thành lập khu Tự trị Việt Bắc, đoàn được đổi tên là
Đoàn văn công khu Tự trị Việt Bắc. Từ năm 1957 đến năm 1976 là một quá
trình phát triển của Đoàn. Biên chế lúc này lên tới 120 người. Hoạt động của
Đoàn với phương hướng nghệ thuật tổng hợp phát triển 5 bộ môn: Ca, Múa,
Nhạc, Kịch, Xiếc.
Đến năm 1976 giải thể khu Tự trị Việt Bắc, Đoàn được đổi tên là Đoàn
ca múa dân gian Việt Bắc trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin.
Đến năm 2006, sau gần 60 năm lao động nghệ thuật, bảo tồn, phát triển
và trưởng thành, Đoàn ca múa dân gian Việt Bắc đã được nâng cấp thành Nhà
hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc theo QĐ 09/2006/QĐ-BVHTT&DL ngày
17 tháng 1 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Từ năm 2006 đến nay, Nhà hát CMNDGVB đã và đang hoạt động tích
cực ở 3 lĩnh vực nghệ thuật là: Ca, Múa và Nhạc theo đúng chức năng nhiệm
vụ và đạt được nhiều thành tích lãnh đạo BVHTT&DL ghi nhận.
Nhiệm vụ chính trị: Nhà hát CMNDGVB có nhiệm vụ chính trị là sưu
tầm nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nghệ thuật dân gian dân tộc miền núi
vùng Việt Bắc, xây dựng các chương trình ca, múa, nhạc mang đậm bản sắc
các dân tộc thiểu số vùng Việt Bắc. Biểu diễn phục vụ đồng bào chiến sĩ cả
nước và giới thiệu giao lưu văn hóa với các nước trên trường quốc tế.
Thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, hàng năm Nhà hát đã đi đến
nhiều nơi vùng sâu vùng xa biểu diễn phục vụ đời sống tinh thần văn hóa, văn
nghệ cho nhân dân và nhận được không ít tình cảm của bà con đồng bào dân
tộc. Ngoài ra Nhà hát còn thực hiện xuất sắc trách nhiệm của mình khi được

31
BVHTT & DL cử là đại diện cho văn hóa các dân tộc Việt Nam tham dự các
chương trình lớn tại nước ngoài, gần đây nhất là tham dự Festival tại Đức,
Pháp và Nga năm 2016.
Nhận thức được vai trò và vị trí quan trọng của mình nên tập thể cán
bộ, nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát luôn luyện tập và biểu diễn hết mình, thực hiện
một cách tốt nhất nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.
1.3.2. Vai trò của hát Then trong chương trình biểu diễn
Nhà hát CMNDGVB có địa điểm ở Thái Nguyên - thuộc vị trí trung
tâm của khu vực Việt Bắc, nơi tập trung đông đảo bà con dân tộc Tày, Nùng,
đặc biệt là dân tộc Tày. Đây cũng là một trong những lí do không thể thiếu
tiết mục hát Then trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân
dân của Nhà hát.
Đã nhiều năm nay, trong một chương trình biểu diễn nghệ thuật từ 3050 phút của Nhà hát (chương trình biểu diễn phục vụ chính trị và cả chương
trình biểu diễn doanh thu) thường có từ hai đến ba tiết mục hát Then. Đối với
các chương trình biểu diễn từ một tiếng trở lên, nhất là đối với chương trình
phục vụ chính trị, hoặc chương trình được phát sóng trực tiếp trên Truyền
hình được Nhà hát đảm nhiệm độc lập thì không gian văn hóa nghệ thuật Việt
Bắc gần như được bao trùm toàn bộ chương trình. Trong đó Then đóng vai trò
chủ đạo trong các tiết mục hát, dưới dạng tiết mục hoặc màn, cảnh đan xen
với các tiết mục Múa và Nhạc. Các tiết mục hát Then của Nhà hát thường có
nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ; Ca ngợi chiến công cách mạng, cảnh đẹp
thiên nhiên, tình yêu con người..., và thường được hát với cả hai thứ tiếng
Kinh và tiếng Tày để khán giả có thể hiểu được nội dung.
1.3.3. Cơ sở vật chất và đội ngũ diễn viên
1.3.3.1. Cơ sở vật chất
Nhà hát CMNDGVB là một trong những nhà hát trực thuộc BVHTT &
DL nên về cơ sở vật chất cơ bản Nhà hát được trang bị khá đầy đủ. Nhà hát có
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các phòng luyện tập cho từng đoàn chuyên môn thoáng mát, riêng biệt và có
các dụng cụ đạo cụ luyện tập phù hợp; Các trang thiết bị âm thanh, ánh sáng
khá tốt. Thực tế, nếu so sánh với một số nhà hát khác trực thuộc Bộ như Nhà
hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Múa rối Việt Nam… ở phương diện nào
đó Nhà hát CMNDGVB cũng có phần thiệt thòi hơn, có thể do vị trí ở cách
khá xa thủ đô Hà Nội; Nhưng nếu so với Đoàn nghệ thuật của nhiều tỉnh khu
vực phía Bắc thì những năm gần đây, Nhà hát đã được trang bị cơ sở vật chất
tương đối tốt và phù hợp nên điều kiện luyện tập và biểu diễn của diễn viên
cũng tốt hơn rất nhiều.
Đặc biệt năm 2003, Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đã phê duyệt đầu tư dự án xây dựng Nhà hát CMNDGVB. Dự
án đã chính thức được triển khai xây dựng từ ngày 19 tháng 10 năm 2012 với
tổng nguồn vốn đầu tư hơn 320 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Nhà hát
CMNDGVB được xây dựng trên diện tích khoảng 1,1 ha và được đánh giá là
một công trình kiến trúc văn hóa mang tầm vóc cấp vùng. Dự án được đầu tư
xây dựng với quy mô tổng quát là Nhà hát đa năng phục vụ biểu diễn và
thưởng thức các thể loại nghệ thuật sân khấu của khu vực Việt Bắc, có rạp
biểu diễn với sức chứa 1200 khán giả, 2 rạp biểu diễn nhỏ mỗi rạp 200 ghế
ngồi. Rạp biểu diễn chính được trang bị âm thanh, ánh sáng, nội thất thiết bị
biểu diễn, điều hòa không khí và màn hình Led. Bên cạnh đó là không gian
cho việc trưng bày các đặc trưng văn hóa vật thể và biểu diễn các loại hình
văn hóa, nghệ thuật dân gian vùng miền; Các khu dịch vụ như bể bơi, nhà xe,
rạp chiếu phim… Tháng 9 năm 2016 hạng mục chính là nhà biểu diễn đã
hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc. Dự án dự kiến hoàn thành vào
giữa năm 2017 (Xin xem tại hình ảnh 1.8. Phụ lục 1, trang 92).
1.3.3.2.Về hoạt động sưu tầm, lưu trữ tư liệu hát Then
Có thể nói Nhà hát CMNDGVB là nơi lưu trữ các tư liệu về hát Then
khá phong phú do có bề dày hơn 60 năm hoạt động sưu tầm và bảo tồn các
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chất liệu nghệ thuật dân gian vùng Việt Bắc. Từ năm 2006, Nhà hát đã lập
nên Phòng Sưu tầm chuyên sưu tầm và lưu trữ các băng đĩa, tài liệu liên quan
đến nghệ thuật dân gian của vùng. Ngoài các vốn Then sẵn có do cha ông để
lại thì mỗi năm, thường vào dịp đầu xuân và cuối năm Nhà hát đều cử những
cán bộ, diễn viên có chuyên môn kết hợp với phòng Sưu tầm đi đến các vùng
làng bản tìm hiểu, quay phim, ghi chép tư liệu, tìm kiếm các chất liệu Then để
lưu giữ lại.
1.3.3.3. Về khả năng của diễn viên
Hiện nay Nhà hát có ba Đoàn biểu diễn là Đoàn Ca, Đoàn Múa và
Đoàn Nhạc với tổng số lượng gần 100 diễn viên. Phần đông các diễn viên
đang trong độ tuổi biểu diễn là người dân tộc Tày các tỉnh Việt Bắc và hầu hết
đều được đào tạo, tốt nghiệp từ các trường nghệ thuật chuyên nghiệp; Đó là
một trong những điểm rất thuận lợi cho việc tiếp cận và hoạt động tập luyện,
biểu diễn nghệ thuật dân gian vùng Việt Bắc của diễn viên.
Qua quá trình thực tế ở Nhà hát CMNDGVB và tìm hiểu một số Nhà
hát, Đoàn nghệ thuật khác, chúng tôi thấy hầu hết diễn viên của Nhà hát
CMNDGVB đều có ý thức làm việc và tập luyện chuyên môn rất chăm chỉ.
Tiếng luyện đàn, luyện hát được vang lên gần như đều đặn đầu giờ hành
chính các ngày trong tuần không kể nắng mưa.
Một số diễn viên Ca được đào tạo tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ
thuật Việt Bắc thì được học Đàn Tính và hát Then, nhưng phần đa các diễn
viên Ca, Nhạc là được đào tạo từ các trường nghệ thuật chuyên nghiệp khác
như Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trường Đại học Văn hóa Nghệ
thuật Quân đội, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc… và hầu như
không được tiếp xúc với hát Then, Đàn Tính. Song nhờ có sẵn năng khiếu,
cộng thêm có quá trình được đào tạo âm nhạc cơ bản tại các trường và ý thức
luyện tập tốt mà khả năng tiếp thu hát Then, Đàn Tính của nhiều diễn viên khi
về làm việc tại Nhà hát là khá tốt.
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Bên cạnh đó, có nhiều diễn viên ngoài chuyên môn chính rất tốt còn có
khả năng nhanh nhạy trong phối thuộc với các đoàn chuyên môn khác và đạt
hiệu quả cao. Ví dụ như một số diễn viên của Đoàn Ca có khả năng múa và ử
dụng Đàn Tính tốt, một số diễn viên Đoàn Múa lại có thể hát khá và một số
diễn viên Đoàn Nhạc lại có thể múa và hát Then giỏi.
Một số diễn viên có khả năng dàn dựng tiết mục, luôn đưa ra được
nhiều ý tưởng hay khi dàn dựng tiết mục mới; Song do không được đào tạo cơ
bản nên hầu hết các ý tưởng vẫn là chắp vá, không có hệ thống.
1.3.4. Một số hạn chế trong việc dàn dựng hát Then
Lâu nay chúng ta vẫn quen với quan niệm đi “xem” hát, “xem” văn
nghệ chứ chưa phải là đi “nghe” hát hay “thưởng thức” nghệ thuật của đại đa
số quần chúng nhất là giới trẻ. Đối với các tiết mục hát Then của Nhà hát
CMNDGVB cũng vậy, khán giả đến với chương trình biểu diễn phần đông
chỉ vì tò mò “xem” mấy diễn viên ăn mặc quần áo dân tộc thế nào, hát tiếng
dân tộc ra sao… Chính vì vậy, để điều chỉnh được quan niệm đó theo chiều
hướng tích cực thì cần phải thay đổi trình độ, nhận thức và ý thức toàn diện
của cả khán giả và những người hoạt động nghệ thuật. Song đó là một nội
dung lớn, trong phạm vi luận văn chúng tôi chỉ xin nêu ra một số hạn chế nổi
bật của các tiết mục hát Then trong chương trình biểu diễn nghệ thuật của
Nhà hát. Những hạn chế này đã thực sự ảnh hưởng không ít đến chất lượng
của các tiết mục, và điều đó cũng lí giải một phần tại sao hát Then chưa gây
được sự chú ý và quan tâm của khán giả.
1.3.4.1.Về hình thức của diễn viên
Có thể nói nếu xem một tốp nam (nữ) biểu diễn tiết mục hát Then thì ấn
tượng đầu tiên đối với khán giả chính là hình thức của tốp hát, được thể hiện
qua sự đồng đều về hình thể của diễn viên, phục trang, hóa trang…
Hiện nay lượng diễn viên trẻ tuổi của Nhà hát tập trung chủ yếu ở
Đoàn Múa với độ tuổi trung bình tử 20 đến 28 và độ tuổi từ 25 đến 37 tập
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trung ở Đoàn Ca và Nhạc. Nhìn chung các diễn viên giữ được thanh sắc khá
tốt nhưng chưa có sự đồng đều về hình thể. Một số diễn viên nữ cao trên 1,6m
nhưng cũng có nhiều diễn viên chỉ đạt trên 1,5m. Điều đó dẫn đến tình trạng
các diễn viên thấp hơn phải đi giày cao gót trong khi mặc trang phục truyền
thống Tày. Như vậy, sự chưa cân đối về chiều cao của diễn viên đã dẫn đến
phần trang phục của tốp diễn cũng bị lộn xộn, chưa được chuyên nghiệp. Bên
cạnh tốp nữ thì tốp hát nam tuy có sự tương đối đồng đều hơn về chiều cao
nhưng lại mắc phải tình trạng người gầy, người béo quá làm cho đội hình
cũng không được đẹp mắt.
Đã là biểu diễn trên sân khấu thì chúng tôi nghĩ lối hóa trang của diễn
viên cũng là một vấn đề cần được nhìn nhận và đánh giá một cách nghiêm
túc. Mấy năm gần đây, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc có các
khóa dạy trang điểm cho học sinh, sinh viên theo học khoa Biểu diễn của
trường. Chúng tôi cho rằng đó là một hoạt động rất tích cực mang tính thực tế,
hỗ trợ cho các diễn viên tương lai sau khi ra trường và làm nghề biểu diễn. Ở
một số nhà hát thuộc khu vực Hà Nội cũng có quy định rõ ràng trong lối hóa
trang, trang điểm của diễn viên sao cho phù hợp với từng nội dung chương
trình và tiết mục biểu diễn. Nhưng ở Nhà hát CMNDGVB, chúng tôi thấy
chưa có sự nhất quán trong lối hóa trang của diễn viên. Trong một tiết mục
biểu diễn, hầu hết các diễn viên hóa trang theo sở thích cá nhân, người kẻ vẽ
màu mắt xanh, người lại kẻ mắt đen. Có người dán mi người thì không. Cũng
có người thì lại không kẻ vẽ hay điểm trang gì ngoài tô chút son môi. Chúng
tôi có đặt câu hỏi nhưng một số diễn viên chỉ cười xòa nói ngại lắm và “lên
ánh đèn sân khấu giống nhau hết í mà”. Nhưng thực tế là khán giả không mấy
khó khăn để nhận ra điều đó.
Chúng tôi cho rằng đã là một Nhà hát chuyên nghiệp thì cần phải
chuyên nghiệp ngay từ khâu hình thức của diễn viên.
1.3.4.2. Về các tiết mục hát Then
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Các tiết mục hát Then trong chương trình biểu diễn nghệ thuật của Nhà
hát CMNDGVB chủ yếu là Then mới. Đó là các bài Then được dịch sang
tiếng Kinh hoặc đặt lời mới theo điệu Then có sẵn và được hát với cả hai thứ
ngôn ngữ là tiếng Tày và tiếng Kinh.
Các bài Then nhất là Then nữ được hát tốp, và thể hiện trên một bè có
những quãng khá cao cần phải pha trộn giữa giọng thật và kỹ thuật giả thanh,
nhưng nhiều diễn viên thực hiện chưa tốt nên dẫn đến tình trạng không đồng
đều trong chất giọng. Một số diễn viên hơi quá trong việc lạm dụng kỹ thuật
thanh nhạc làm mất đi nét tự nhiên mộc mạc của Then, và làm tiếng Tày khi
phát âm ra bị méo mó hoặc không rõ nét.
Hình thức biểu diễn của các tiết mục hát Then nhiều năm nay chưa có
sự đổi mới. Các tiết mục vẫn chủ yếu được biểu diễn dưới dạng tốp nam, tốp
nữ, tốp nam nữ ngồi ghế hoặc đứng đàn, hát từ đầu đến cuối bài, hầu như
không có phụ họa gì thêm. Chính vì vậy mà thường khi xem đến tiết mục hát
Then thứ hai là khán giả đã có cảm giác nhàm chán.
Tình trạng diễn viên sử dụng Đàn Tính “dựa” vào người khác là khá
phổ biến khi đệm cho các bài hát Then.
Và một vấn đề rất quan trọng nữa đó là tình trạng “hát nhép” của các
tiết mục Then. Đối với một số chương trình biểu diễn nghệ thuật lớn được
phát sóng trực tiếp trên kênh chính thống của Truyền hình, yêu cầu độ chính
xác từng giây từng phút để lên sóng, thì với một số tiết mục có tính chất đặc
biệt, diễn viên xuất hiện trên sân khấu chỉ để ghi hình có thể chấp nhận được.
Còn đối với một đơn vị hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thường
nhật, thường niên, chúng tôi cho rằng không nên có tình trạng “hát nhép”.
1.3.4.3. Quan niệm, nhận thức của diễn viên đối với hát Then
Tuy đa số diễn viên là con em dân tộc Tày vùng Việt Bắc nhưng hầu
hết đều có chung suy nghĩ là họ đến với hát Then bởi vì đó là công việc họ
phải làm khi về Nhà hát. Họ có ý thức luyện tập chăm chỉ cũng bởi vì đó là
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công việc, không ai muốn bị đánh giá là diễn viên lười biếng. Thái độ của các
diễn viên là tự giác chứ không tự nguyện, rất ít diễn viên có tình yêu thực sự
với Then. Tuy các diễn viên được đào tạo cơ bản và rất có ý thức làm việc
nhưng lại chưa tạo được hiệu quả cho các tiết mục Then, dẫn đến tình trạng
đàn vẫn phải đánh “dựa”, hát vẫn phải “nhép”. Nhiều diễn viên giải thích vấn
đề này rằng lí do đầu tiên họ muốn về làm việc tại Nhà hát là để gần gia đình
hơn; Và khi tuyển dụng diễn viên, Nhà hát cũng đã không quá khắt khe trong
yêu cầu sáng tạo hoặc đòi hỏi xuất sắc về chuyên môn.
1.3.4.4. Nguyên nhân
Vậy với một Nhà hát có cơ sở vật chất tốt, vốn Then phong phú; Đội
ngũ diễn viên được đào tạo cơ bản, ý thức làm việc chăm chỉ và khả năng tiếp
thu hát Then, Đàn Tính tốt thì đâu là nguyên nhân dẫn đến chất lượng nghệ
thuật của các tiết mục hát Then chưa cao? Và tình yêu, sự say mê của nhiều
diễn viên đối với hát Then ngày một phai dần? Chúng tôi cho rằng có nhiều
nguyên nhân, xin nêu ra ở đây một số nguyên nhân nổi bật.
Nguyên nhân đầu tiên, đó là Nhà hát chưa có tính quy chuẩn đối với
đầu vào: Nhiều diễn viên được tuyển dụng vào làm việc thông qua bằng cấp
mà không có tổ chức báo cáo, thi tuyển hay sàng lọc về chuyên môn. Tiêu
chuẩn về hình thể cũng không được quy định rõ ràng dẫn đến kết quả là đội
hình diễn viên người cao, người thấp, người to, người bé.
Thứ hai, hầu hết các diễn viên khi về Nhà hát mới bắt đầu làm quen với
hát Then và Đàn Tính. Nhưng không có một nghệ nhân hay một thày nào đảm
nhiệm việc truyền dạy cho các diễn viên mới này, mà chủ yếu các em học
“mót” lại từ các anh chị diễn viên đi trước. Việc diễn viên cũ “bảo” lại cho
diễn viên mới các điệu hát, các ngón đàn từ lớp này đến lớp khác dẫn đến tình
trạng “tam sao thất bản” các kỹ thuật. Càng về sau càng có ít những diễn viên

38
chơi đàn tốt, và để xử lý chuẩn những luyến láy trong bài hát cho ra chất Then
lại càng ít.
Thứ ba, đó là yêu cầu đối với trình độ chuyên môn chưa cao: Thực tế
Nhà hát rất nghiêm túc trong việc yêu cầu diễn viên chấp hành nội quy, quy
chế của Nhà hát, nhưng trong chuyên môn của diễn viên lại chưa thực sự đòi
hỏi cao. Với lí do là các tiết mục hát Then khi biểu diễn cả tốp rất khó để làm
sân khấu, vì phải trang bị nhiều micro và chạy micro cho tiết mục khá rườm
rà, nên các tiết mục hát Then đều được thu âm sẵn. Tiết mục được thu âm để
“nhép” trên sân khấu đã là khó chấp nhận, nhưng vẫn có diễn viên còn không
cả thuộc lời và thế tay khi đàn để “nhép” mà vẫn được lên sân khấu. Chưa kể
đến việc trong một số chương trình Nhà hát sử dụng nhiều diễn viên múa “cài
cắm” vào tiết mục chủ yếu để “diễn” cho đẹp đội hình, vì diễn viên Ca “xịn”
về hình thể không được đồng đều…
Thứ tư, các tiết mục hát Then thường được dàn dựng theo kiểu tự phát,
chủ yếu là do các diễn viên Ca tự thống nhất đội hình, tuyến di chuyển với
nhau mà chưa có kịch bản hay người nào có chuyên môn dàn dựng đảm
nhiệm. Phần hỗ trợ của âm thanh, ánh sáng khi biểu diễn trên sân khấu đối với
tiết mục cũng được điều chỉnh theo kiểu ào ào không có kịch bản chi tiết cho
tiết mục.
Thứ năm, nhiều diễn viên phải kiêm nhiệm các công việc khác nhau
dẫn đến tình trạng không chuyên tâm vào chuyên môn chính.
Có thể nhận thấy, nguyên nhân quan trọng nhất đó là Nhà hát chưa có
sự quan tâm, đầu tư thích đáng và đúng nghĩa cho hát Then. Với những thuận
lợi của Nhà hát, để các tiết mục hát Then tạo được dấu ấn, thu hút sự quan
tâm của đông đảo quần chúng và tạo cho diễn viên sự say mê nhiệt huyết,
chúng tôi cho rằng vấn đề đầu tiên Nhà hát cần quan tâm đó là yếu tố con
người: Nên sử dụng đúng người, đúng việc, tránh tình trạng một diễn viên

39
phải kiêm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ. Có khen thưởng, trách phạt, động viên
kịp thời đối với diễn viên. Cần phải nhấn mạnh rằng mỗi cá nhân diễn viên
đều có một thế mạnh riêng, nếu biết trân trọng, đầu tư và khai thác thế mạnh
ấy sẽ có được kết quả rất tốt. Nhà hát nên phát động phong trào sáng tác và
dàn dựng hát Then trong toàn thể anh em diễn viên; Những phát kiến, sáng
tạo, những tiết mục dàn dựng hay có thể đưa vào chương trình biểu diễn. Như
vậy, vừa đổi mới được chương trình, tiết mục vừa tạo được sự hứng khởi,
khích lệ làm việc và sáng tạo cho diễn viên. Nhà hát nên đầu tư cho một số
diễn viên có khả năng dàn dựng đi học tập, nghiên cứu về dàn dựng để chủ
động được trong vấn đề dàn dựng các tiết mục trong chương trình biểu diễn
nghệ thuật.
Vấn đề cần quan tâm thứ hai đó là chất lượng nghệ thuật: Trước tiên
chúng tôi cho rằng cần phải khắc phục tình trạng hát nhép. Để có thể đàn thật,
hát thật trên sân khấu thì yêu cầu chuyên môn đối với diễn viên phải hết sức
nghiêm túc, từ khâu tập luyện hàng ngày đến biểu diễn thật đều phải có chất
lượng. Các tiết mục biểu diễn nên được thu âm, quay video lại để nghiên cứu
học tập rút kinh nghiệm một cách triệt để. Nhà hát nên quan tâm và đầu tư
dàn dựng chi tiết cho các tiết mục hát Then từ khâu đàn, hát, phụ họa, kỹ năng
diễn xuất, trang phục, đạo cụ, kịch bản âm thanh ánh sáng và bài trí sân khấu
cho chuyên nghiệp hơn.
Ngoài ra, Nhà hát cũng nên có thêm những chương trình thu hút các tác
giả, các nhạc sĩ bên ngoài sáng tác và dàn dựng tiết mục mới để hát Then
thêm phong phú
Tiểu kết
Có thể nói hát Then vừa là một sinh hoạt tín ngưỡng, vừa là một thể
loại âm nhạc dân gian đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày, Nùng.
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Đối với đồng bào các dân tộc Tày, Nùng vùng Việt Bắc; hát Then đã
gắn bó với họ từ rất lâu đời, là niềm tự hào, và được đồng bào trao truyền cho
nhau qua nhiều thế hệ.
Ngày nay hát Then vẫn còn được lưu giữ và lan tỏa đến tận một số khu
vực như Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh theo quá trình giao lưu và định
cư của đồng bào. Điều đó chứng tỏ sức sống trường tồn của hát Then trong
đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc.
Tuy nhiên, trong thời kỳ mở cửa hội nhập hiện nay, sự du nhập và xuất
hiện của nhiều dòng nhạc mới, nhạc ngoại đã làm cho đông đảo người nghe
nhạc đặc biệt là giới trẻ không mấy quan tâm đến âm nhạc dân gian. Để đưa
hát Then đến với đông đảo quần chúng và được quần chúng đón nhận một
cách trân trọng, yêu thích là cả một vấn đề khó khăn.
Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy việc bảo tồn và phát triển hát Then ở
Nhà hát CMNDGVB đã được đơn vị thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ
và đã bám sát theo đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước
đề ra. Tuy nhiên, để quảng bá rộng rãi hát Then và được quần chúng quan
tâm, đón nhận; Qua thực trạng hát Then ở Nhà hát CMNDGVB, một trong
những vấn đề chúng tôi nhận thấy là nên có những biện pháp cụ thể để nâng
cao chất lượng các tiết mục hát Then, trong đó biện pháp dàn dựng các tiết
mục hát then là rất quan trọng. Đây cũng chính là lí do mà chúng tôi đưa ra
biện pháp dàn dựng hát Then trong chương trình biểu diễn nghệ thuật ở
chương 2.
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Chương 2
BIỆN PHÁP DÀN DỰNG TIẾT MỤC HÁT THEN
TRONG CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT
2.1. Khâu chuẩn bị của người dàn dựng
Trước khi tiến hành dàn dựng tiết mục hát Then thì việc đầu tiên của
người dàn dựng là cần phải nắm rõ được chủ đề, nội dung của chương trình
biểu diễn nghệ thuật để lựa chọn bài hát Then cho phù hợp với tổng thể của
chương trình.
Ở khâu lựa chọn bài hát, ngoài việc chọn lựa những bài Then đảm bảo
nội dung tư tưởng tích cực và bám sát chủ đề thì còn cần phải đảm bảo tính
nghệ thuật bởi vẻ đẹp của ca từ, giai điệu, tiết tấu…cũng có vị trí quan trọng
tạo nên chất lượng nghệ thuật của tiết mục.
Sau khi đã lựa chọn được bài hát phù hợp với chương trình, người dàn
dựng cần phải phác thảo ý tưởng sẽ dàn dựng đối với bài hát như: Bài hát sẽ
được dàn dựng với số lượng bao nhiêu diễn viên (nam, nữ), trang phục ra sao,
có hát bè hay không, đội hình di chuyển thế nào, có sử dụng múa phụ họa hay
không, ý tưởng của phần hỗ trợ kỹ thuật âm thanh, ánh sáng cho bài hát, …
Ở khâu lựa chọn diễn viên cần căn cứ vào các yếu tố nhất định như: Số
lượng người, khả năng âm nhạc (ca hát, đàn), sự cân đối về ngoại hình…để có
sự lựa chọn, sắp xếp đồng đều, hài hòa.
Khả năng ca hát và chất giọng: Đối với các bài hát tốp thì nên có chia
bè để tránh sự đơn điệu, nhàm chán. Tuy nhiên không phải người hát nào
cũng hát bè được, chính vì vậy cần tìm ra những diễn viên có khả năng âm
nhạc tốt, khi hát không bị lẫn bè hoặc bị ảnh hưởng của những bè khác.
Nhưng thông thường, Then được hát ở quãng âm vực khá cao, nhất là với
Then nữ. Chính vì vậy nên căn cứ thêm vào loại giọng và tầm cữ giọng để
phân chia bè cho hợp lý. Ví dụ: Chọn một số diễn viên có chất giọng đồng
đều, âm sắc thanh, cao, trong sáng để đảm nhiệm phần bè chính và bè cao;
Một số giọng trung hoặc trầm, đục hơn thì đảm nhiệm các phần bè thấp.
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Khả năng đàn: Vì một số diễn viên của Nhà hát khi đánh Đàn Tính đệm
cho các bài hát Then vẫn phải “dựa” vào người khác; Chính vì vậy mà trước
mắt, để cải thiện vấn đề này nên chọn những diễn viên có tay đàn tốt đảm
nhiệm những phần chính như các câu dạo và các câu chạy tỉa nổi bật. Các
diễn viên còn lại sẽ giữ vai trò như những người đệm cho người chơi chính.
Ngoài việc căn cứ vào khả năng âm nhạc của diễn viên, cần lựa chọn về
ngoại hình để có một đội hình đồng đều.
Hướng dẫn cho diễn viên tìm hiểu về tiết mục Then: Qua nghiên cứu
chúng tôi nhận thấy 6 tỉnh thuộc khu vực Việt Bắc, tỉnh nào cũng có người
dân tộc Tày, Nùng với các điệu Then rất đặc trưng. Chính vì vậy mà trước khi
dạy hát cần chú ý phần giới thiệu và giải thích cho diễn viên hiểu về nguồn
gốc xuất xứ cũng như nội dung, đặc điểm, tính chất vùng miền của bài Then
sẽ dàn dựng. Khi diễn viên đã hiểu được tinh thần của bài Then, quá trình dàn
dựng chi tiết đối với bài Then sẽ thuận lợi, và hiệu quả biểu diễn trên sân
khấu của tiết mục sẽ tốt hơn.
Ví dụ: Khi chuẩn bị dàn dựng biểu diễn tiết mục hát Then “Đường về
bản”, người dàn dựng cần giới thiệu cho diễn viên hiểu đây là một điệu Then
của dân tộc Tày phía Đông tỉnh Cao Bằng. Then Cao Bằng bao gồm nhiều làn
điệu, trong đó có Then miền Tây dịu ngọt, mềm mại, dung dị như người thiếu
nữ. Đối lại, Then miền Đông cất lên mạnh mẽ, giai điệu nhịp điệu rộn ràng,
tinh thần phóng khoáng như các chàng trai tuấn tú, tài ba. Bài Then “Đường
về bản” thuộc 1 trong 7 làn điệu Then miền Đông của tỉnh Cao Bằng. Đây là
một làn điệu du xuân, lễ hội với nhịp điệu nhanh, vui tươi, phấn khởi.
Ngoài sự giới thiệu, giải thích về tiết mục Then, chúng tôi cho rằng
Nhà hát có thể mời thêm một số nghệ nhân dân gian chuyên về hát Then biểu
diễn bài Then cần dàn dựng cho diễn viên tham khảo. Bên cạnh đó, Nhà hát
cũng nên khuyến khích diễn viên tự tìm hiểu thêm các điệu Then qua sách
báo, Internet, đĩa CD,VCD… Việc được học nghệ nhân và tự tìm hiểu thêm
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các điệu Then sẽ làm phong phú thêm vốn Then cho bản thân diễn viên, tăng
thêm sự hiểu biết và tình yêu đối với nghệ thuật dân tộc. Đặc biệt, nó giúp cho
các diễn viên rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng về kỹ thuật hát và phong
cách biểu diễn các tiết mục hát Then trong chương trình biểu diễn nghệ thuật
của Nhà hát.
2.2. Dàn dựng tiết mục hát Then
Khi tiến hành dàn dựng tiết mục hát Then, cần đảm bảo chu trình dàn
dựng với các lưu ý cụ thể, chi tiết cho từng phần như: Dàn dựng phần hát,
phần đệm đàn cũng như phần diễn xuất.
2.2.1. Kỹ thuật và phong cách biểu diễn hát Then
Hầu hết diễn viên Ca của Nhà hát CMNDGVB có giọng hát khá tốt, họ
được đào tạo chính quy tại các trường nghệ thuật chuyên nghiệp nên nhìn
chung các diễn viên đều có kỹ thuật thanh nhạc cơ bản. Đó là một trong
những yếu tố quan trọng trong ca hát. Tuy nhiên, để các kỹ thuật đó phù hợp
với chất liệu Then Tày, khi giai điệu, lời ca cất lên sẽ truyền tải được cảm xúc
của điệu Then; Và để cho việc dàn dựng và biểu diễn phần hát Then được
hiệu quả, không mất quá nhiều thời gian, chúng tôi xin có một vài lưu ý trong
phần hát như sau:
2.2.1.1. Học thuộc lời hát và giai điệu
Muốn biểu diễn tốt bài hát Then, trước tiên các diễn viên cần học thuộc
lòng lời và giai điệu của bài hát.
Người Tày sinh sống rải rác nhiều ở một số tỉnh thuộc khu vực Việt
Bắc. Nhìn chung tiếng Tày ở các tỉnh như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc
Kạn có thể nói và nghe được khá nhiều tiếng của nhau, nhưng tiếng Tày ở
Cao Bằng nghe nặng hơn về phát âm và có những âm gió nhiều hơn. Ví dụ:
Từ ‘hoa’ (nói về các loài hoa) trong tiếng Kinh được tiếng Tày ở Tuyên
Quang phát âm là ‘gióoc’, nhưng tiếng Tày ở Cao Bằng lại phát âm là ‘bíooc’.
Hoặc khi nói đến thiếu nữ mới lớn ở Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn
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người ta gọi là ‘lục thao’, nhưng tiếng Tày ở Cao Bằng họ lại phát âm khác
một chút là ‘lục slao’… Chính vì vậy mà trong quá trình học điệu Then của
các tỉnh, diễn viên cần ghi chép lời hát dưới dạng phiên âm sang tiếng Kinh
thật cẩn thận, chuẩn xác để phát âm cho đúng. Còn đối với một số diễn viên là
người dân tộc biết tiếng Tày cũng phải chú ý: Điệu Then của địa phương nào
thì phát âm cho đúng với địa phương đó, không bị lẫn với cách phát âm của
địa phương mình. Sao cho một bài hát Then khi được hát lên với cả lời Kinh
và lời Tày đều phải đảm bảo âm thanh nghe gọn gàng, đầy đặn, trau chuốt và
lời ca nghe rõ ràng, sáng sủa.
Khi học giai điệu Then, quan trọng nhất là những chỗ luyến láy. Hầu hết
diễn viên ca, nhạc của Nhà hát với trình độ đọc nhạc khá thành thạo thì nên có
người ký âm lại các bài hát Then hoặc soạn các khúc Then thành bản phổ
hoàn chỉnh để diễn viên tự xướng âm và vỡ bài hát, không nên hoàn toàn dạy
và học hát theo kiểu truyền khẩu như trước đây. Bởi vì nếu hoàn toàn học hát
Then theo kiểu truyền khẩu thì các diễn viên sẽ dần mất đi khả năng tư duy
trong kỹ năng đọc nhạc và vỡ bài, chưa kể có thể mỗi diễn viên (diễn viên
mới) lại được các anh chị đi trước truyền dạy hát cho theo một kiểu. Các
tiết mục Then của Nhà hát hầu hết được dàn dựng ở dạng Then mới, có tiết
tấu, giai điệu rõ ràng nên việc ký âm lại là hoàn toàn có thể làm được. Hơn
nữa, việc ký âm lại có thể giải quyết được hầu hết những chỗ luyến láy,
giúp diễn viên có thể hát một cách thống nhất, không bị tình trạng mỗi người
luyến một kiểu.
Diễn viên sẽ thực hiện phần tự học hát theo bản nhạc ở nhà. Những chỗ
cần luyến láy và chỉnh sửa kỹ thuật hát cho phù hợp với lối hát dân gian mượt
mà, hát ra chất Then của diễn viên sẽ được người hướng dẫn chỉnh sửa trong
quá trình dàn dựng chi tiết. Điều đó giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian
cho quá trình dàn dựng tiết mục. Và khi đó cũng là lúc cần sử dụng phương
pháp truyền dạy hát Then theo kiểu truyền khẩu.
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2.2.1.2. Phong cách biểu diễn hát Then
Các tiết mục hát Then của Nhà hát vẫn thường được biểu diễn dưới
dạng tốp hát đồng đều một bè từ đầu đến cuối. Thực chất đây là một cách hát
tương đối khó, nó phù hợp với các bài Then có giai điệu đều đều, ổn định, rất
ít hoặc không có cao trào. Nếu vẫn giữ nguyên tiết mục và không thay đổi
cách hát thì để phần hát có chất lượng cần chú ý chọn lựa những diễn viên có
tầm cữ giọng và chất giọng giống nhau.
Ngoài cách hát đồng đều như trên, cũng có thể chọn một số bài Then
mang chất liệu của Then Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn… để dàn dựng phần
hát với nhiều dạng khác như hát đối đáp, hát sắc thái hoặc hát bè, tạo nên
những tiết mục hát Then với hình thức, màu sắc khác nhau, thêm phong phú
cho chương trình biểu diễn:
Hát đối đáp phù hợp với những giai điệu Then vui tươi, không khí âm
nhạc tưng bừng, rộn ràng; Thường mang nội dung ý nghĩa về mùa xuân, lễ
hội, tình yêu nam nữ… Các tiết mục được dàn dựng theo hình thức này
thường tạo cho người xem cảm giác vui vẻ, thích thú. Cách hát đối đáp cũng
có thể sử dụng được hầu hết các chất giọng bằng cách nhóm các chất giọng
giống nhau khi phân chia câu hát đối đáp.
Ví dụ, trong một bài hát đối đáp giữa nam và nữ: Ở câu đối đáp đầu
tiên sử dụng hai nhóm có giọng trong sáng của nam và nữ; Lần đối đáp thứ
hai có thể sử dụng nhóm giọng hơi trầm và ấm; Lần thứ ba có thể sử dụng
nhóm giọng sáng đối lại với nhóm giọng trầm ấm…
Hát bè phù hợp với nhiều giai điệu Then và sử dụng được tối đa các tầm
cữ giọng. Giọng cao, sáng thường đảm nhiệm cho giai điệu chính của bài
Then, những giọng ở tầm âm vực thấp hơn có thể đảm nhiệm phần bè bass và
các bè phụ. Tuy nhiên hát bè tương đối khó. Với những diễn viên không giữ
bè tốt sẽ dễ bị lẫn hoặc chệch bè. Bởi vậy, cần lựa chọn những diễn viên có
khả năng giữ cao độ, tiết tấu tốt, đảm bảo được bè của mình. Hát bè chuẩn
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thường mang đến cho khán giả cảm giác thú vị, đối với một số khán giả ít
nghe hoặc nghe hát bè lần đầu thậm chí còn cảm thấy rất tò mò. Thông
thường, các ca khúc thường sử dụng bè ở những đoạn cao trào hoặc điệp
khúc; Đối với các bài hát Then, người dàn dựng cũng có thể phối thêm hai
hoặc ba bè ở một số đoạn phù hợp, nhưng cũng có thể phối bè ở ngay câu đầu
tiên, bè ở câu cao trào hoặc ở câu kết bài hát… để tránh sự đơn điệu nhàm
chán.
Ví dụ hát bè ở ngay câu đầu tiên của bài hát:

Hay ví dụ bè trong một câu hát chậm rãi, tính chất nhắn nhủ:

Hát có sắc thái, biểu cảm là rất cần thiết và nên là mục tiêu hướng tới
của tất cả các tiết mục hát Then trong chương trình biểu diễn nghệ thuật của
Nhà hát. Các tiết mục cho dù được dàn dựng dưới dạng tốp hát đồng đều, hát
bè, hay hát đối đáp thì cũng cần phải có sắc thái, thể hiện tốt nội dung, tính
chất âm nhạc, phong cách biểu diễn của bài Then. Khi dàn dựng phần hát
dưới dạng hát sắc thái, người dàn dựng cần yêu cầu diễn viên đầu tiên là phải
hát chuẩn về cao độ, tiết tấu, phát âm; Sau đó là các xử lý chi tiết về âm lượng
(to, nhỏ), màu sắc của âm thanh ca từ, câu hát, đoạn nhạc. Hay nói cách khác
là diễn viên hát làm sao để qua các ca từ, câu hát, giai điệu người nghe nếu
không hiểu ngôn ngữ Tày thì cũng có thể cảm nhận được bài này vui, bài kia

47
buồn, chỗ này ngọt ngào sâu lắng, đoạn kia mạnh mẽ khí thế. Người nghe có
thể nhận thấy sự khác biệt giữa các thể loại hát Then khác nhau…
2.2.1.3. Kỹ thuật hát
Yếu điểm của các diễn viên trong kỹ thuật hát Then đó là cách sử dụng
pha trộn giữa giọng thật và giọng giả thanh chưa được tốt. Thậm chí có một
số diễn viên chỉ hát được giọng thật, và ngược lại có vài diễn viên lại chỉ hát
được giọng giả thanh. Chính vì vậy, để khắc phục tình trạng này trước khi tiến
hành học hát người hướng dẫn nên cho diễn viên tập luyện thanh nhiều, nhất
là từ âm F1 trở lên để diễn viên tập chuyển giữa giọng thật sang giả thanh.
(Trường hợp vẫn không thể khắc phục được thì phải sử dụng các giọng hát
này trong những bài hát có chia bè sẽ có hiệu quả).
Những bài luyện thanh pha trộn giọng thật và giả thanh sẽ bao gồm trong
đó các kỹ thuật luyện hơi thở (lấy hơi, đẩy hơi), cách mở khẩu hình (giúp âm
thanh thoát ra), và vị trí âm thanh (định vị âm thanh chuẩn). Về cơ bản các kỹ
thuật này đã được các diễn viên học ở trường chuyên nghiệp, song để cho phù
hợp với hát Then - thể loại hát dân gian mà khi về Nhà hát hầu hết các diễn
viên mới được làm quen thì cần phải điều chỉnh một vài điểm trong phần kỹ
thuật hát.
Hơi thở
Việc rèn luyện kỹ năng xử lý hơi thở tức là kỹ thuậy lấy hơi và đẩy hơi
rất quan trọng cho sự đồng đều và chuẩn xác của âm thanh. Thông thường khi
lấy hơi, môi hơi hé nở tự nhiên hơi thở hít vào sẽ qua cả mũi và miệng. Và
khi đẩy hơi trên cơ sở hơi thở được ghìm lại, tập phát ra âm thanh với phụ
âm, dần đưa hơi thở theo âm thanh đó phát ra đều đặn, không giật cục,
không quá nhỏ.
Đa số các bài Then có giai điệu mượt mà, đằm thắm với cách hát liền
tiếng nên cách lấy hơi thường là sâu, nhẹ và nhịp nhàng giữa các câu hát.
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Đối với một số bài hát Then sử dụng lối hát nhanh có nhịp hát dồn
dập thì cần lấy hơi nhanh, nhẹ và phải đảm bảo đủ sâu, cũng có thể lấy
hơi trộm trong một số câu hát nhanh và dài.
Đối với những bài hát dạng ngâm ngợi, kể chuyện dàn trải cần lấy
hơi sâu, nén cơ bụng và tiết chế hơi thở từ từ thì mới đủ hơi cho câu hát.
Khẩu hình
Về hình thức, hát Then không đòi hỏi khẩu hình phải mở to kiểu hát kỹ
thuật thanh nhạc như opera, hợp xướng hay các ca khúc mới sử dụng kỹ thuật
thanh nhạc cao. Khi hát Then miệng nên mở độ vừa phải; Môi, hàm ếch và
lưỡi cần mềm mại, linh hoạt để ca từ phát ra được rõ ràng, thoải mái tự nhiên.
Vị trí âm thanh
Âm thanh phát ra có đẹp, có vang hay không phụ thuộc vào vị trí âm
thanh phát ra. Đối với một người hát tốt, khi nghe học hát, chúng ta sẽ cảm
nhận được âm thanh không phát ra bằng miệng mà phát ra ở đâu đó cao hơn
như ở đầu, ở hốc mũi, ở trán… Hiện tượng này là do các xoang trên mặt tạo
nên cộng hưởng. Đối với hát Then, diễn viên cần biết cân bằng hơi thở, khẩu
hình và sự chuyển động của toàn cơ thể để tạo ra vị trí âm thanh tự nhiên, gần
gũi, mộc mạc và thoải mái nhất.
2.2.2. Đệm Đàn Tính
Hát Then sử dụng Đàn Tính để đệm cho người hát. Tùy theo tiết mục
Then là hát đơn hay hát tốp mà sử dụng một, hai, hay nhiều Đàn Tính đệm
theo. Khi đệm đàn cho hát Then, Đàn Tính đóng vai trò như một giọng hát
thứ hai bổ trợ cho giọng hát của người diễn xướng. Ngoài yếu tố biểu diễn
giai điệu, hòa âm, giữ nhịp…hạn chế của Đàn Tính là không ngân được dài,
chính vì vậy kỹ năng sử dụng Đàn Tính trong đệm cho hát Then là rất quan
trọng.
Một số ít diễn viên của Nhà hát CMNDGVB có thể chơi thành thục Đàn
Tính, còn lại đa số là có thể đàn nhưng chưa hoàn toàn chủ động mà vẫn phải
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dựa vào người khác. Một số diễn viên thậm chí còn chưa biết cách lên dây
hoặc tai không nghe được cao độ chuẩn của 3 dây của Đàn Tính, nhất là dây
giữa nên vẫn phải nhờ người khác lên dây hộ. Chính vì vậy, cần lưu ý một vài
điểm trong khi dàn dựng phần đệm đàn.
2.2.2.1.Cách lên dây
Yêu cầu đầu tiên đối với diễn viên khi cầm vào Đàn Tính để đệm cho
hát Then là phải biết cách lên dây đàn. Về lý thuyết thì có hai cách lên dây, đó
là tùy vào bài hát theo điệu Tàng Bốc hay Tàng Nặm mà lên dây theo quãng
bốn đúng hoặc quãng năm đúng (tính giữa dây tiền và dây hậu). Khi chuyển
từ quãng bốn đúng sang quãng năm đúng thì vặn dây hậu giữ nguyên dây tiền,
dây giữa luôn giữ nguyên vị trí và cách dây tiền một quãng 8. Nhưng khi thực
hiện, nhiều diễn viên không thể tự nghe được cao độ của dây đàn dẫn đến việc
dây đàn phô chênh, nghe rất phản cảm khi các đàn hòa cùng nhau. Để cải
thiện tình trạng này, nên hướng dẫn cho diễn viên cách lấy dây dựa vào đàn
piano. Trường hợp không có đàn piano thì phải định một âm chuẩn sau đó
hướng dẫn diễn viên đọc xướng âm lần theo quãng bốn đúng hoặc quãng năm
đúng để lấy dây. Ngày nay, các máy móc kỹ thuật hỗ trợ cho âm nhạc cũng rất
phát triển nên máy lên dây được sản xuất và bày bán nhiều. Vì thế, diễn viên nếu
không thể tự lên dây cũng có thể dùng biện pháp nhờ đến máy móc giúp đỡ, còn
không thì trường hợp xấu nhất vẫn là người khác phải lên dây hộ.
2.2.2.2.Tư thế chơi đàn
Tư thế chơi đàn cũng là một trong những điểm cần chú ý khi dàn dựng
phần đệm đàn cho tốp hát Then. Nếu một tiết mục hát Then được biểu diễn
với đội hình xộc xệch, người cầm đàn bên phải, người cầm đàn bên trái
nghiêng ngả, lộn xộn chắc hẳn không khán giả nào muốn xem. Đối với Nhà
hát chuyên nghiệp, tư thế chơi đàn cũng cần phải đồng đều, đẹp mắt.
Tùy từng bài hát và ý tưởng sáng tạo mà người dàn dựng có thể cho
diễn viên ngồi, đứng, khoanh chân ngồi chiếu hoặc cũng có thể vừa di chuyển
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vừa đàn. Đàn Tính nên luôn được cầm nghiêng về phía bên tay trái của diễn
viên, mặt đàn hướng về phía trước, dùng tay phải để gảy theo tư thế truyền
thống. Tuy nhiên cần quy định rõ ràng tay trái cầm cần đàn phải ngang mặt,
độ nghiêng khoảng 40 độ so với cơ thể diễn viên, mặt đàn phải luôn hướng về
phía khán giả. Các ngón tay trái khi bấm nốt phải khum lại không được lòe
xòe các ngón trông rất xấu.
Nếu dàn dựng tiết mục hát Then cho diễn viên ở tư thế ngồi trên ghế:
Các diễn viên cần ngồi thẳng lưng và tạo góc nghiêng khoảng 35 độ về phía
bên phải so với tầm mắt nhìn thẳng của khán giả. Nếu là tư thể ngồi với hai
chân vắt chéo nhau, cần quy định chân vắt phía trên là chân trái, và đặt đàn ở
vị trí trên đùi của chân phải thấp hơn. Như thế mặt đàn sẽ thuận lợi quay ra
phía ngoài khán giả và tạo cho đàn Tính có một điểm tựa nhất định, tránh sự
cố xê dịch khi gảy đàn. Nếu là tư thế ngồi với hai chân chụm bằng nhau, cần
đặt đàn ở vị trí trên đùi nơi sát cạnh sườn bên phải của chân phải.
Nếu dàn dựng tiết mục ở tư thế ngồi khoanh chân (xếp bằng): Chỉ nên
sử dụng khi dàn dựng cho tốp Then nam. Ở tư thế này, các diễn viên nên ngồi
thẳng theo hướng đối diện với khán giả. Đàn Tính cũng cần phải được cầm
nghiêng về bên trái.
Nếu dàn dựng tiết mục với đội hình có sự di chuyển giữa ngồi ghế,
ngồi xếp bằng và đi lại trên sân khấu: Tuy độ khó có hơn so với ngồi một chỗ
đàn và hát nhưng lại tạo được sự linh hoạt, lôi cuốn trên sân khấu. Chú ý ở tư
thế này là khi chuyển sang di chuyển thì tay phải vừa có nhiệm vụ gảy đàn
bằng ngón trỏ, vừa có nhiệm vụ giữ cho đàn thăng bằng mà vẫn đúng tư thế
bằng các ngón còn lại. Di chuyển nên được thực hiện ở những đoạn nhạc dạo
dài. Khi muốn thay đổi tư thế đàn thì trong một số câu cũng có thể cho diễn viên
chuyển sang đàn bằng một tay phải với tư thế đàn dựng thẳng theo người.
2.2.2.3. Tập nhạc dạo
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Thông thường phần dạo đầu của bài hát phải được soạn sao để khi dạo
lên tạo cho người hát dễ bắt được vào giai điệu của bài hát. Phần dạo đầu của
bài hát có thể soạn theo nhiều cách như: Dùng giai điệu của đoạn điệp khúc
để dạo, phần cao trào của bài hát để dạo, hoặc sáng tác câu nhạc dạo đầu dựa
trên nội dung, tính chất âm nhạc của bài hát. Câu nhạc dạo giữa và nhạc kết
có thể dùng luôn câu nhạc dạo đầu, nhưng hình thức có thể giữ nguyên dạng
hoặc thay đổi tùy theo sáng tạo của người dàn dựng. Trong hát Then, câu
nhạc dạo của Đàn Tính là tiêu điểm nổi bật nhất trong cả quá trình đệm cho
một bài hát Then.
Có bài Then có câu nhạc dạo đầu, dạo giữa, nhưng cũng có bài có thể
có dạo đầu hoặc chỉ có dạo giữa. Tuy nhiên, không phải diễn viên nào cũng
có ngón đàn tốt để thể hiện tất cả những chỗ luyến láy, rê, vuốt của Đàn Tính.
Chính vì vậy mà trong quá trình dàn dựng phần đệm đàn, để giải quyết khâu
trước mắt cần chú ý lựa chọn những diễn viên có tay đàn tốt chịu trách nhiệm
đánh chính và chuyên đảm nhiệm những câu nhạc dạo khó; Những diễn viên
yếu hơn cần bắt đúng nhịp, thế tay đưa lên đưa xuống và bấm chuẩn xác vào
các nốt chính để tạo sự đẹp mắt về mặt hình thức; Đối với một số diễn viên
chưa thể bấm chuẩn nốt đàn mà vẫn bắt buộc phải tham gia tiết mục thì nên
cho các diễn viên này chỉ gảy búng để giữ nhịp và tạo thêm sự dày dặn cho
phần đệm. Song khi dàn dựng tiết mục với phần đệm đàn được chia làm
nhiều thành phần đệm như vậy, thì cần phải phân chia đội hình sao cho các
thành phần tập trung theo nhóm cho hợp lý, tránh tình trạng xếp đội hình
đan xen giữa người đàn tốt và người không đàn được, vì như thế trông các
tay đàn sẽ rất luộm thuộm, không đều nhau; Và như vậy có thể bộc lộ sự
chênh lệch về khả năng chơi Đàn Tính của các diễn viên, sự không tinh tế
của người dàn dựng…
Khi tập dạo nhạc các diễn viên cần chú ý: Đối với những câu nhạc dạo
ngắn, diễn viên có thể học theo kiểu truyền khẩu và thuộc ngay; Song với
những đoạn nhạc dạo dài thì nên ghi lại các nốt nhạc. Nếu diễn viên không
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thể chơi thị tấu thì có thể học thuộc lòng giai điệu của đoạn nhạc dạo rồi chơi
trên đàn.
Quá trình tập ghép nhạc dạo trên đàn luôn luôn phải đặt đúng thế tay và
đặt đúng vị trí nốt. Đàn Tính quy định các dây cụ thể theo điệu Then nhưng
các dây lại không có nốt cố định như một số nhạc cụ có phím định âm.
Ví dụ cùng một đàn một dây, nhưng có người bấm nốt A1 ở vị trí cách
đầu đàn 3cm, có người lại bấm cách 3,5cm; Có nghĩa là cao độ của nốt được
bấm phụ thuộc vào cỡ tay và vị trí của người bấm. Chính vì thế, nếu không
đặt đúng thế tay và tìm đúng vị trí nốt với tay mình thì cao độ khi vang lên sẽ
rất chênh, phô.
Khi tập câu hay đoạn nhạc dạo, người chơi Đàn Tính cần tập kỹ với
từng nốt, từng chỗ luyến láy. Chú ý khi sử dụng kỹ thuật tay trái, kỹ thuật
vuốt: Cần dùng ngón tay cái giữ thăng bằng cho cần đàn tránh bị nghiêng đổ,
khi vuốt sử dụng cổ tay lắc nhẹ để rê từ nốt nọ sang nốt kia; Kỹ thuật láy
(nẩy) nốt: Tùy từng nốt được láy mà dùng ngón trỏ hoặc ngón giữa bấm giữ
nốt chính (nốt được láy), đồng thời sử dụng ngón nhẫn miết nhanh vào cạnh
dây đàn cách nốt chính một quãng 2 (nốt láy), nhưng chú ý ngón nhẫn phải
miết rất nhanh để làm mờ nốt láy đó. Đối với tay phải, khi tập nhạc dạo chủ
yếu sử dụng ngón trỏ, chú ý gẩy ra gẩy vào đúng dây tương ứng với nốt bấm
bên tay trái. Thông thường một nốt được gẩy ra thì nốt thứ hai sẽ được gẩy
vào đều đặn.
VD: Câu nhạc dạo đầu bài Đường về bản (Then miền Đông tỉnh Cao Bằng).

2.2.2.4. Đệm cho hát
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Thông thường Đàn Tính đệm cho hát Then theo hai cách là: Cách đệm
dây buông và cách đệm tỉa.
Cách đệm dây buông: Có thể sử dụng được đối với hầu hết những câu,
đoạn ngắn trong các bài Then đơn giản. Cách này dùng ngón trỏ của tay phải
búng vào cả ba dây gần như cùng một lúc theo chiều hướng ra ngoài (gẩy đi/
gẩy ra), thứ tự gẩy từ dây hậu đến dây giữa và dây tiền, được áp dụng ở phách
mạnh hơn. Chiều gẩy ngược lại (gẩy về/ gẩy lại) sẽ chỉ gẩy một dây tiền, được
áp dụng ở phách nhẹ hơn.
Ví dụ:

Cách đệm tỉa: Sử dụng trong một số câu hát nhất định, có giai điệu đẹp.
Cách này sử dụng ngón trỏ của tay phải đánh theo giai điệu của câu hát, đối
với những câu hát có một số chỗ giai điệu luyến quãng xa có thể lược bớt nốt.
Ngoài hai cách trên, có thể dàn dựng thêm cho diễn viên đệm bằng cách
vỗ vào mặt đàn tạo tiếng trống, tiết tấu trống được tạo ra đó sẽ phù hợp trong
những đoạn hát mang tính chất vui vẻ, lễ hội như hát đối đáp của các chàng
trai cô gái. Cũng có thể dàn dựng kết hợp một nửa diễn viên vỗ trống, một
nửa còn lại vẫn đàn bình thường cho thêm dày dặn và phong phú.
Song trong một bài hát Then, nếu Đàn Tính chỉ đệm theo một kiểu từ
đầu đến cuối bài thì nghe sẽ rất nhàm chán. Chính vì vậy cách đệm mang lại
hiệu quả nhất nên là cách đệm tổng hợp. Bởi cách đệm này cần sự kết hợp của
tất cả cách đệm dây buông, đệm tỉa, và tạo tiết tấu trống. Nhưng với cách đệm
tổng hợp này thì đòi hỏi diễn viên phải rất cố gắng và linh hoạt trong sử dụng
Đàn Tính, nhất là khi chuyển cách đệm cần chú ý các kỹ thuật của tay trái, tay
phải và tư thế chơi đàn.
Ví dụ:
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Tiết điệu và tốc độ để đệm căn cứ vào âm hình tiết tấu chính được sử dụng
trong bài hát, và căn cứ vào sắc thái tình cảm, tính chất âm nhạc của bài hát.
Đa số các bài hát Then hiện nay vẫn thường được truyền lại theo hình
thức truyền khẩu và băng đĩa hình tư liệu, có rất ít các bản tổng phổ hay ghi
chép nhạc để lại. Chính vì vậy mà người dàn dựng cần phải trực tiếp và rất chi
tiết với diễn viên trong phần đệm đàn. Để khai thác được các tính năng của
Đàn Tính sử dụng cho đệm hát Then, người dàn dựng phải có am hiểu về
Then và sử dụng cây đàn tốt để thị phạm những câu có độ khó cho diễn viên
tham khảo, học tập.
Sau khi diễn viên đã thuộc bài hát, đã chơi được các phần nhạc dạo
và nắm được cách đệm đàn cho bài hát, người dàn dựng có thể tiến hành
cho các diễn viên ghép phần đệm đàn với hát.
2.2.3. Diễn xuất
Có thể nói diễn xuất luôn là phần gây hứng thú cho diễn viên và khán
giả. Người dàn dựng cũng được phép thỏa sức sáng tạo với tiết mục miễn là
vẫn giữ được hồn cốt, bản sắc của Then.
2.2.3.1. Đội hình biểu diễn
Nếu có một tốp hát với hình thức đồng đều thì rất lý tưởng cho việc sắp
xếp đội hình biểu diễn, dù là dàn dựng cho tốp diễn viên đứng im hay di
chuyển trên sân khấu thì nhìn vẫn đẹp mắt bởi sự đồng đều. Tuy nhiên, như
đã đề cập ở mục 1.3.4. Tốp hát Then của Nhà hát đặc biệt là tốp nữ người cao,
người thấp dẫn đến tình trạng không cân đối về hình thức. Chính vì vậy khi
dàn dựng đội hình biểu diễn, người dàn dựng cần chú ý:
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Khi dàn dựng cho tốp nữ trong đội hình ngồi ghế biểu diễn thì không
nên ngồi dàn hàng ngang hết, mà nên lựa chọn sắp xếp đội hình theo nhóm.
Ví dụ: Tốp nữ 10 người thì có thể lựa chọn 5 hoặc 6 người cao ngồi ghế
phía trước, 5 hoặc 4 người thấp hơn sẽ đứng ngay phía sau. Trong trường hợp
sân khấu rộng cũng có thể dàn đội hình hàng ngang bằng cách sắp xếp đan
xen một người đứng (là người thấp hơn) xen với một người ngồi (là người cao
hơn). Còn trường hợp yêu cầu bắt buộc tất cả phải ngồi ghế biểu diễn thì nên
chia nhóm cao - thấp ngồi đối xứng với nhau, như vậy cũng tăng thêm khả
năng giao lưu khi biểu diễn trên sân khấu. Nếu dàn dựng cho tốp nữ trong đội
hình đứng và di chuyển thì cũng nên đứng đối xứng theo nhóm hoặc chia làm
nhiều nhóm 2, 3, 4 người một nhóm theo chiều cao và đứng ở các vị trí khác
nhau. Khi di chuyển, có thể linh hoạt các nhóm từ vị trí này sang vị trí khác.
Khi dàn dựng cho tốp nam nữ, phân chia đội hình theo nhóm vẫn có
hiệu quả trong trường hợp hát đối đáp và hát một bè có giao lưu. Song trong
trường hợp hát nhiều bè, cần chia đội hình theo nhóm bè để tập trung cao độ.
Nhưng nếu một nhóm bè mà có người cao người thấp làm cho đội hình của
nhóm xấu thì cần điều chỉnh bằng cách dàn dựng cho các nhóm đứng tách
nhau, người thấp của nhóm đứng phía ngoài, người cao đứng phía sau theo
từng đôi (nếu nhóm bè có cả nam và nữ trong đội hình đứng); Và người cao
của nhóm ngồi (ngồi ghế với nữ hoặc xếp bằng với nam), người thấp đứng
hoặc quỳ gối cao (đứng với nữ, quỳ gối cao với nam).
2.2.3.2. Sắc thái, biểu cảm
Bên cạnh yêu cầu về kỹ thuật và lối hát Then, một vấn đề quan trọng là
diễn viên cần thể hiện tốt sắc thái, biểu cảm của các bài hát Then trong
chương trình biểu diễn nghệ thuật. Đây chính một trong những yếu tố tạo nên
sự khác biệt giữa các tiết mục và hấp dẫn khán giả. Người dàn dựng cần yêu
cầu các diễn viên nghiên cứu kỹ yêu cầu về sắc thái, biểu cảm của từng bài
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hát Then và xử lý cẩn thận từ trong lúc tập luyện. Sắc thái, biểu cảm của diễn
viên phải phù hợp thể loại bài hát Then nghi lễ, Then sinh hoạt hay ca khúc
mới mang âm hưởng của Then… Nó phụ thuộc vào nội dung và tính chất âm
nhạc của bài hát Then.
Ví dụ: sắc thái, biểu cảm của một bài hát Then nghi lễ hay miêu tả thiên
nhiên, diễn viên cần hát với sắc thái trang nghiêm, linh thiêng, mênh mang,
hùng vĩ; Đối một bài Then mang tính sinh hoạt, giao duyên, có thể mang sắc
thái vui vẻ, tươi sáng, nghịch ngợm…
Sắc thái, biểu cảm không những chỉ được thể hiện trên gương mặt và
hình thể diễn viên khi biểu diễn, mà quan trọng nhất cần được thể hiện qua
giọng hát, tiếng đàn. Đối với tốp hát Then của Nhà hát, nên có sự quy định rõ
ràng những câu hát hay đàn to, to dần, nhỏ, nhỏ dần; Hát câu nào với âm
lượng mạnh mẽ, câu nào cần nhẹ nhàng, tinh tế, lúc nhanh lên, lúc chậm lại…
Sắc thái, biểu cảm trên sân khấu của diễn viên cần được thể hiện ngay
khi xuất hiện đầu tiên qua cung cách chào hỏi khán giả. Có một số nghệ sĩ khi
được giới thiệu ra sân khấu và chào khán giả với một thái độ rất hời hợt, nhạt
nhẽo. Như vậy, cho dù anh ta có hát hay đến đâu cũng khó xóa được ấn tượng
không hay ban đầu. Đối với cá nhân diễn viên thì hầu hết mỗi người đều có
một cách chào khán giả mang dấu ấn cá nhân rất riêng. Có người cúi chào
trong tư thế hai tay xuôi dọc theo cơ thể, có người lại như hơi khoanh tay phía
trước, có người lại đặt một tay lên ngực và cúi chào…Nhưng khi dàn dựng
cho một tốp hát, nhất là với hát Then bởi có thêm sự có mặt của Đàn Tính mà
các diễn viên luôn phải cầm trên tay thì cần phải thống nhất một kiểu chào.
Các diễn viên cần được luyện tập từ cách cầm đàn để đi ra sân khấu, tốt nhất
là cầm đàn trên tay bên ngoài phía quay ra khán giả, đến cách đưa đàn lên
đúng tư thế để chào. Để đưa đàn lên và cúi chào được đồng đều, diễn viên cần
có sự kín đáo đánh mắt liếc nhìn nhau, hoặc bằng cảm giác đội hình đã sẵn
sàng thì cùng nhau cúi chào. Người dàn dựng cũng có thể phân công một

57
người nhóm trưởng đếm số hay ra hiệu để diễn viên cùng chào cho đều. Khi
cúi chào, tay giữ đúng thế đàn, người hơi cúi về phía trước khán giả, miệng
hơi mỉm cười. Tất cả các động tác cần được thực hiện nhanh nhẹn, biểu cảm
tươi tắn nhưng vẫn có nét e ấp, nhẹ nhàng, duyên dáng của các cô gái Tày.
Trong quá trình diễn xuất thì sắc thái, biểu cảm trên gương mặt diễn
viên là hết sức quan trọng. Cùng là một biểu cảm vui tươi nhưng nếu thể hiện
theo kiểu gượng ép, cố tạo ra nụ cười thì nụ cười đó vẫn là méo mó, không có
hồn; Nụ cười thể hiện sự vui tươi phải được xuất phát từ chính cảm xúc của
diễn viên khi thể hiện tiết mục. Diễn viên phải hóa thân vào nhân vật, hòa
mình vào không khí vui vẻ đó và nụ cười được tự nhiên thể hiện, khi đó mới
thực sự là sắc thái biểu cảm thật và có sức lôi cuốn người xem. Trong hát
Then cũng vậy, cảm xúc của diễn viên đối với bài hát cùng những biểu hiện
qua giọng hát và ngoại hình không thể chỉ dạy mà được. Các diễn viên còn
phải tư duy và cảm nhận từ chính tâm hồn của mình. Tuy vậy, trong diễn xuất
cho một tiết mục hát Then, người dàn dựng có thể quy định cách thể hiện
mang tính thống nhất cho diễn viên ở những câu, những đoạn hát cụ thể.
Ví dụ: Khi hát thì mặt quay ra nhìn khán giả, khi nhạc dạo thì quay mặt
lại nhìn đàn, câu hát này cơ thể đung đưa, miệng cười tươi tắn; câu hát kia
ánh mắt cười giao lưu với nhau… Nên quy định và cho diễn viên tập luyện kỹ
càng từng chi tiết nhỏ như vậy.
2.2.3.3. Xử lý tình huống trên sân khấu:
Đối với một số tiết mục được thể hiện bởi những nghệ sĩ đẳng cấp và
được hỗ trợ bởi một nhóm làm sân khấu tuyệt vời thì có thể trở thành những
tiết mục hoàn hảo. Song đối với những tiết mục hát Then của Nhà hát thường
xuyên được biểu diễn bởi các tốp diễn viên với các trình độ và kinh nghiệm
biểu diễn khác nhau, thì một vài tình huống xảy ra trong quá trình biểu diễn
trên sân khấu là điều có thể.
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Các tình huống xảy ra trên sân khấu có thể là do nguyên nhân chủ quan
hoặc khách quan. Xử lý tốt được các tình huống đó đòi hỏi người diễn viên phải
có tâm lý bình tĩnh, có trình độ chuyên môn và sự thông minh nhanh nhạy.
Trước hết, để hạn chế hết mức các tình huống chủ quan không mong
đợi có thể xảy ra như trang phục xộc xệch, thiếu đạo cụ, quên bài hát hoặc
quên đội hình,… thì diễn viên cần nghiêm túc trong quá trình tập luyện và
kiểm tra kỹ càng từng chi tiết trước khi chương trình biểu diễn bắt đầu. Trong
trường hợp đã chuẩn bị rất cẩn thận trước giờ biểu diễn mà khi ra sân khấu
vẫn gặp “trục trặc”, thì người diễn viên đó phải thật bình tĩnh và nhanh trí
nghĩ ra cách xử lý tình huống để sao cho vẫn khớp với tổng thể được dàn
dựng, và quan trọng nữa là mình làm sai mà khán giả không thể biết là sai.
Ví dụ: Trong một tiết mục hát Then, đội hình được dàn dựng ban đầu
gồm 10 diễn viên cả nam và nữ đứng hàng ngang giữa sân khấu, nữ đứng
dưới sàn sân khấu, nam đứng trên bục cao hơn; Sang đoạn nhạc dạo giữa các
diễn viên sẽ di chuyển theo đội hình lên phía trên và đi vòng tròn quấn quanh
nhau theo từng đôi nam nữ và sau cùng là 5 nữ tách sang bên phải, 5 nam tách
sang bên trái. Nhưng chỉ có 4 cặp đôi di chuyển đúng dàn dựng, còn một cặp
ở chính giữa sân khấu (tức cặp đôi sẽ di chuyển sau cùng) “bỗng dưng” quên
mất là phải tách sang hai bên cùng các bạn diễn. Khi ấy nếu hai diễn viên hấp
tấp chạy về đội hình của mình thì khán giả cũng sẽ thấy ngay là “lố”, là
nghiệp dư. Cách xử lý hay hơn đối với tình huống này là diễn viên nên biến
cái sai thành cái mới và đúng. Đơn giản nhất là có thể đi vòng quanh nhau
thêm như đây là cặp đôi diễn chính vẫn đang giao lưu, kèm theo là biểu hiện
của sự lưu luyến trước khi chia tay; Thời gian đi quanh nhau đủ để hai diễn
viên xác định được đội hình của mình đang ở đâu và lựa cách di chuyển về
cho hợp lý…
Tình huống xảy ra trên sân khấu bởi nguyên nhân khách quan ví dụ như
trục trặc về kỹ thuật âm thanh, ánh sáng do nguồn điện hoặc do loa máy, cũng

59
có thể do người điều chỉnh; Có trường hợp diễn viên đang biểu diễn thì có
khán giả nhỏ tuổi chạy lên sân khấu; Hay tồi tệ hơn là đang biểu diễn ở sân
khấu ngoài trời thì thời tiết đột ngột mưa bão,… Đối với những tình huống
xảy ra do nguyên nhân khách quan này thì diễn viên đang biểu diễn trên sân
khấu cũng cần bình tĩnh và tùy vào mức độ ảnh hưởng mà tiếp tục công việc
của mình, không nên bỏ đội hình diễn xuất hoặc làm khác đi. Các tình huống
này cần có sự hỗ trợ giúp sức từ những người bên ngoài để giải quyết, đảm
bảo cho diễn viên hoàn thành tiết mục biểu diễn.
2.2.3.4. Phụ họa cho hát Then
Thông thường một tiết mục hát tốp được biểu diễn dưới dạng chỉ ngồi
hoặc đứng im để hát mà không có phần phụ họa thì khó lấy được sự chú ý của
khán giả. Các tiết mục hát Then của Nhà hát cũng nên được dàn dựng những
phần phụ họa nhẹ nhàng phù hợp với Then như sử dụng các động tác múa của
dân tộc Tày để phụ họa dưới hai hình thức: Múa phụ họa của chính người hát
hoặc dùng diễn viên múa phụ họa cho hát.
Trước hết các động tác múa của dân tộc Tày phải là các động tác múa
nguyên bản, không bị lẫn với múa của các dân tộc khác. Đạo cụ sử dụng trong
múa Tày thường là Đàn Tính, Xóc Nhạc, quạt, khăn hoặc cũng có thể không
dùng đạo cụ.
Múa phụ họa của chính diễn viên hát: Đối với các tiết mục ngồi hát
Then, nên dàn dựng cho diễn viên những động tác đơn giản và ý nghĩa như
trong một số đoạn hát ngân dài có thể vừa hát, tay trái giữ đàn và tay phải đưa
ra đồng đều. Cũng có thể sử dụng tay phải làm vài động tác giống như xóc
nhạc, đầu và cơ thể hơi nghiêng theo nhịp xóc tạo sự uyển chuyển duyên
dáng. Ngoài ra, do ngồi vừa đàn, vừa hát nên có sự hạn chế do không khoe
được hết hình thể nên cần dàn dựng cho diễn viên phần phụ họa nghiêng về
các chi tiết sắc thái biểu cảm trên gương mặt và chọn lọc những động tác thật
đơn giản nhưng đặc sắc phù hợp. Đối với các tiết mục đứng hát Then, đây là
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một thuận lợi cho phép người dàn dựng thể hiện sự sáng tạo được nhiều hơn
khi dàn dựng phần phụ họa của diễn viên. Có thể dàn dựng các động tác sử
dụng tay, đầu, toàn bộ hình thể một cách linh hoạt. Cũng có thể sử dụng một
phần, một nửa hoặc toàn bộ số lượng Đàn Tính làm đạo cụ để múa ở những
đoạn phù hợp.
Múa phụ họa cho hát: Phần phụ họa sẽ do các diễn viên múa đảm
nhiệm. Nhà hát CMNDGVB có sự thuận lợi về nguồn nhân lực và trình độ
chuyên môn đặc biệt là chuyên môn của diễn viên múa dân gian, dân tộc.
Chính vì vậy mà đối với một số tiết mục có thể nhờ đến sự hỗ trợ của các diễn
viên múa. Với một đội hình múa riêng, người dàn dựng cũng sẽ có nhiều ý
tưởng phong phú đối với tiết mục hơn như: Có thể dàn dựng phần múa phụ
họa như một đoạn múa độc lập; Dàn dựng phụ họa có sự giao lưu giữa các
diễn viên hát và diễn viên múa; Dựa trên giai điệu, nội dung của tiết mục để
xây dựng kết hợp phụ họa của cả diễn viên hát và diễn viên múa giống như
một câu chuyện…
Trong trường hợp sử dụng tốp múa để phụ họa cho tốp hát Then, thì
ngoài những động tác múa của dân tộc Tày cũng có thể dùng múa dân gian
đương đại để phụ họa cho một số bài Then phát triển. Hiện nay, múa dân gian
đương đại không còn quá xa lạ đối với khán giả đặc biệt là các khán giả trẻ
tuổi. Có thể hiểu đây như là một hình thức múa kết hợp các yếu tố của múa
dân gian, hiện đại và ballet cổ điển. Múa không kết hợp với các kỹ thuật cụ
thể, mà nhấn mạnh vào sự kết nối giữa cơ thể và tâm trí, các diễn viên múa
được khuyến khích khám phá những năng lượng tự nhiên và cảm xúc của cơ
thể để sáng tạo ra vũ điệu của mình. Việc tập luyện loại hình múa này đòi hỏi
sự nghiêm túc và tập trung cao độ của diễn viên. Tuy nhiên, để xem và hiểu
được tiết mục có sự kết hợp giữa múa dân gian đương đại với hát Then đòi
hỏi khán giả phải tự nhìn nhận, khám phá nghệ thuật bằng tư duy của mỗi

61
người; Và chúng tôi cho rằng việc kết hợp này cũng sẽ tạo được sự chú ý, thu
hút đối với khán giả đặc biệt là khán giả trẻ hiện nay.
2.2.4. Sử dụng công nghệ hiện đại trong bài trí sân khấu
Hàng năm, Nhà hát CMNDGVB đều thực hiện rất nhiều chương trình
biểu diễn lưu động để phục vụ quần chúng, nhưng nhìn chung sân khấu lưu
động của Nhà hát thường được bài trí rất đơn sơ. Nhiều sân khấu biểu diễn
khi nhìn từ phía khán giả lên chỉ thấy duy nhất cái phông trắng làm nền, cả
chương trình biểu diễn ánh sáng không ấn tượng, âm thanh chưa tốt…Vậy
nên, để nâng cao chất lượng của chương trình biểu diễn và cũng là để đáp ứng
nhu cầu, thị hiếu của người xem, chúng tôi cho rằng Nhà hát nên chú trọng
khâu bài trí sân khấu. Bởi sân khấu chính là hình ảnh đầu tiên gây ấn tượng
với khán giả, là nơi hướng đến của mọi tầm nhìn.
Đối với các sân khấu lưu động vừa và nhỏ, Nhà hát có thể sử dụng
phông nền sân khấu được thiết kế in ấn trên các chất liệu truyền thống nhưng
nên được thiết kế đẹp mắt theo nội dung của chương trình. Nhưng với sân
khấu lớn, hoành tráng tại chỗ có thể sử dụng màn hình Led điện tử, sử dụng
máy chiếu hoặc cao hơn nữa là công nghệ 3D để minh họa cho các tiết mục.
Chương trình biểu diễn có sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại sẽ đáp ứng xu
hướng cho khán giả rộng hơn. Các tiết mục, trích đoạn Then cổ hay Then mới
nếu có sự hỗ trợ của công nghệ 3D chắc chắn mọi đối tượng khán giả trong và
ngoài nước đều có thể hiểu được ngay.
Công nghệ hiện đại có vai trò rất lớn trong việc hỗ trợ các chương trình
biểu diễn trên sân khấu. Trên thế giới, việc sử dụng công nghệ hiện đại vào
thiết kế sân khấu đã được nhiều nước thực hiện. Ví dụ như ở Los Angeles đã
thực hiện một vở Opera có sự hỗ trợ của 3D từ năm 2010. Nga cũng đã áp
dụng thành công 3D trong vở ballet “Hồ thiên nga” năm 2013. Và gần đây
nhất chính khán giả Việt Nam đã được mãn nhãn với vở diễn “Hồ thiên nga”
được biểu diễn tương tác cùng 3D tại Trung tâm hội nghị Quốc gia tháng
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8/2015. Chính vở này cũng đã được nhà hát Talarium Et Lux công diễn lần
gần đây nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 12/2016. (Xin xem tại hình ảnh
1.9.;1.10. Phụ lục 1, trang 92)

Hiện nay ở Việt Nam, việc thiết kế sân khấu ngoài các phông nền được
in trên một số chất liệu truyền thống, các màn hình Led và máy chiếu video
minh họa cho các tiết mục biểu diễn thì khán giả cũng đã có cơ hội được
chiêm ngưỡng và ấn tượng bởi vẻ đẹp kỳ ảo của công nghệ 3D.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết một cách cơ bản công nghệ tạo ra
hình ảnh 3D là công nghệ khiến người xem tạo ra ảo giác về độ sâu và hình
khối của hình ảnh đang được trình chiếu. Khi khán giả xem một chương trình
biểu diễn nghệ thuật có hỗ trợ của 3D sẽ có cảm giác như không phải là đang
xem mà là chính mình đang ở trong cảnh ấy, không khí ấy, câu chuyện
ấy…Như vậy, nếu sử dụng công nghệ 3D hỗ trợ biểu diễn cho các tiết mục
hát Then chúng tôi cho rằng khán giả cho dù chỉ biết tiếng Kinh hoặc khán giả
ngoại quốc cũng sẽ dễ dàng cảm nhận và hiểu được những giá trị của Then
mang lại cho dù đó là tiết mục Then mới hay Then cổ.
Và qua đánh giá của các nhà chuyên môn thì sử dụng công nghệ 3D
trong bài trí sân khấu sẽ là hướng đi tới trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật
bởi hiệu quả của nó thực sự rất tuyệt vời.
Như đã trình bày ở mục 1.3.4. Nhà hát CMNDGVB là một trong những
Nhà hát được Bộ VHTT&DL rất quan tâm về cơ sở vật chất. Đặc biệt năm
2003, Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê
duyệt đầu tư dự án xây dựng Nhà hát CMNDGVB, và được đánh giá đây là
một công trình kiến trúc văn hóa mang tầm vóc cấp vùng. Với sức chứa 1200
khán giả của rạp biểu diễn chính cộng thêm được trang bị âm thanh, ánh sáng,
nội thất thiết bị biểu diễn hiện đại, điều hòa không khí và màn hình Led…
Như vậy, điều kiện cơ sở vật chất của Nhà hát là rất thuận lợi cho phép sự có
mặt của công nghệ hiện đại để hỗ trợ cho các chương trình biểu diễn. Những
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năm gần đây, màn hình Led được sử dụng khá thường xuyên trong các
chương trình biểu diễn nghệ thuật lớn, nhất là các chương trình được truyền
hình trực tiếp trên sóng truyền hình của tỉnh hoặc Trung ương. Song để có
được những hình ảnh minh họa cho các tiết mục mang tính chân thực “thật
như cuộc sống” thì phải kể đến công nghệ 3D. Chúng tôi cho rằng với một
sân khấu mang tầm vóc cấp vùng như Nhà hát CMNDGVB thì việc sử dụng
công nghệ hiện đại hỗ trợ cho các tiết mục biểu diễn không chỉ nên dừng lại ở
màn hình Led, mà cần phải tiến tới công nghệ 3D.
Việc sử dụng công nghệ 3D có thể áp dụng được với sân khấu lớn tại
chỗ như sân khấu chính của Nhà hát. Để dàn dựng được một sân khấu 3D cho
rạp biểu diễn chính cần một nhóm chuyên chịu trách nhiệm về công nghệ,
thiết bị, trang trí, hình chiếu, lắp đặt khung, âm thanh, ánh sáng, video 3D…
Bối cảnh đồ họa phải được chuẩn bị trước và chuyển hóa trên sân khấu. Khi
biểu diễn kết hợp với các tiết mục hát Then, cần xử lý lồng ghép các kỹ xảo
3D vào các tiết mục cho phù hợp tạo nên những cảnh sống động như thật. Khi
đó, diễn viên như trở thành nhân vật thật trong cảnh, và khán giả cũng có cảm
giác như đang hòa mình vào không khí ấy. Một số cảnh phù hợp với tiết mục
hát Then của nhà hát như cảnh sinh hoạt của người dân tộc Tày, cảnh lao
động, lễ hội, làng bản, sông, suối, chim muông,… Các diễn viên sẽ phải tập
biểu diễn kết hợp giữa âm nhạc, di chuyển, nhập vai trên sân khấu, và luôn
phải ghi nhớ lúc nào màn hình thay đổi để việc diễn xuất sẽ đồng bộ với hình
ảnh trên màn hình, tạo hiệu ứng cho từng màn trình diễn…
Như vậy, bên cạnh việc tạo hiệu ứng cao cho tiết mục biểu diễn, thì
biểu diễn kết hợp 3D cũng đòi hỏi độ khó cho diễn viên hơn, bắt buộc các
diễn viên luôn phải cố gắng ghi nhớ, tưởng tượng, sáng tạo; Nhưng cũng là
một cách làm tăng thêm cảm hứng biểu diễn cho diễn viên.
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Một thực tế là khi đời sống văn hóa, xã hội được nâng cao và văn minh
hiện đại hơn thì các giá trị văn hóa sẽ có sức lan tỏa và hiệu ứng sẽ rộng rãi,
mạnh mẽ.
2.2.5. Một số biện pháp khác
Nhằm mục đích đưa hát Then gần gũi với quần chúng nhiều hơn nữa,
ngoài việc dàn dựng làm mới các tiết mục hát Then trong chương trình biểu
diễn nghệ thuật, Nhà hát cũng có thể sử dụng chất liệu của Then để phát triển
thành tác phẩm độc lập cho các nhạc cụ khác độc tấu, hòa tấu; Có thể dàn
dựng thành những tiết mục do chính dàn nhạc dân tộc của Nhà hát biểu diễn
trong những chương trình ca, múa, nhạc tổng hợp. Có thể sử dụng Đàn Tính
kết hợp với dàn nhạc… (Xin xem tại hình ảnh 1.11. Phụ lục 1, trang 95)
Cùng với việc sử dụng chất liệu Then để phát triển thành các tác phẩm
độc tấu, hòa tấu cho một số nhạc cụ dân tộc khác, thì cũng có thể phát triển từ
các chất liệu Then thành các tác phẩm độc lập cho chính Đàn Tính. Bằng hình
thức một hoặc nhiều Đàn Tính biểu diễn cùng một lúc, cũng có thể biểu diễn
độc tấu hoặc hòa tấu Đàn Tính.
Ngoài ra, Nhà hát cũng có thể sử dụng các tiết mục hát Then, hoặc các
tác phẩm được phát triển từ chất liệu Then trong các chương trình biểu diễn
liên kết mở rộng với các đơn vị nghệ thuật khác.
2.3. Thực hành dàn dựng một số tiết mục hát Then
2.3.1. Tiết mục hát Then “Đường về bản”- dân tộc Tày phía Đông tỉnh Cao Bằng
2.3.1.1. Giới thiệu tổng thể
Sưu tầm: Phòng sưu tầm Nhà hát CMNDGVB. Ký âm: Bùi thị Xuân.
(Xin xem bản nhạc 2.1. Phụ lục 2, trang 95)
Nội dung của bài hát được dịch nghĩa ra tiếng Việt như sau:
“Đường về bản xa xôi. Bên rừng hoa vàng nở rộ. Nhìn xuống cánh
đồng hoa mận nở trắng. Má hồng em đến chơi hội, như những con ong mật
tìm hoa. Em (anh) ơi, yêu quí nhau thì măng đắng cũng thành ngọt.
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Ngô lúa về đầy ải đầy nhà. Khắp bản mường cơm no áo ấm anh em ơi.
Tương lai sẽ sung sướng. Hãy cùng nhau chăm chỉ làm ăn. Cây lúa vàng
hoa quả cũng vàng. Câu đã nói thì đừng quên anh (em) nhé. Hội xuân sau
gặp nhau đừng quên nhau nhé. Lúm đồng tiền em cười thật xinh tươi rạng
rỡ. Hoa ơi, hãy nhìn mọi người đến chơi hội kìa. Những nàng thiếu nữ đẹp
chim sa cá lặn.
Bắt con cá lên núi
Nước chảy qua khe núi
Cho núi rừng nở hoa
Nước chảy qua cánh đồng
Cho ruộng lúa tốt tươi
Nước chảy xuống con đê
Cho em đi câu cá
Nước chảy dưới sàn nhà
Xuân đã đến
Hẹn gặp nhé anh (em).”
Tính chất âm nhạc: Âm nhạc của bài hát mang tính chất vui tươi pha
chút tinh nghịch phù hợp với cách hát đối đáp của các chàng trai cô gái trong
ngày lễ hội. Giai điệu vừa phải, không quá cao phù hợp với cả giọng nam và
nữ. Tiết tấu của bài hát nhanh, sôi nổi.
Hình thức biểu diễn: tốp ca nam nữ
Nữ vừa ngồi đàn vừa hát: 7 người
Nam ngồi bệt khoanh chân: 6 người trong đó có một người kiêm xóc nhạc
Trang phục: Nam, nữ mặc áo Tày truyền thống
Đạo cụ: 7 Đàn Tính, 1 Xóc Nhạc, 7 ghế bọc vải nhung đen.
Trang trí sân khấu: Sử dụng phông nền chính in hình phong cảnh làng
bản núi rừng Việt Bắc. Hai bên về phía cánh gà là cảnh hai hòn núi vừa dùng
để trang trí vừa là nơi diễn viên sẽ ngồi theo đội hình biểu diễn được sắp đặt.
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Ánh sáng dựa trên kịch bản dàn dựng chi tiết, linh hoạt theo diễn viên và
chuyển cảnh sân khấu. Sử dụng toàn bộ micro cài cho hát và đàn. (Nếu điều
kiện cho phép có thể sử dụng màn hình Led hoặc sân khấu 3D với các cài đặt
sẵn tự động chuyển cảnh theo nội dung, sắc thái từng đoạn của bài hát).
2.3.1.2. Dàn dựng chi tiết
Phần hát: Sử dụng kết hợp giữa các cách hát đồng đều, hát bè và hát đối
đáp trong những câu, đoạn; lồng ghép trong đó là cách xử lý sắc thái theo
trình tự cụ thể sau:
Lần một: Đoạn đầu sử dụng cách hát đồng đều, cả nam và nữ hát cùng
nhau:“Tàng mừa thâng nưa bản quây rì… Bẳng mèng slương tam píc mùa
xuân”. Đoạn này nên được hát với một khí thế hào hứng, phấn khởi của
những chàng trai cô gái tuổi mới lớn, cái tuổi phơi phới tươi đẹp và không
biết mệt mỏi trong ngày đi chơi hội. Từ câu “Nàng ơi, slương điếp căn mạy
khôm cụng van ơ… Nà khẩu rương mạy mác cũng rương rương” sử dụng tốp
nữ hát bè, trong đoạn này nữ chia bè ở câu “Nàng ơi…van ơ…”. Tốp nam nữ
tiếp tục hát cùng nhau đoạn “Cằm then slắng óc pây nươ da bấu lườn… Kèn
chúp nọm nhúm khua pi ơi ngoác na rẹo căn”.
Lần hai: Tốp nữ hát cùng nhau đoạn đầu, giữ tinh thần vui vẻ, yêu
đời:“Tàng mừa thâng… tam píc mùa xuân”. Những câu tiếp theo sử dụng tốp
nam hát bè:“Nàng ơi, slương điếp căn mạy khôm cụng van ơ… Nà khẩu
rương mạy mác cũng rương rương”; đoạn này tốp nam hát với bộ điệu dí
dỏm, tán dương các cô gái, các cô gái vẻ e thẹn khi hát bè cho nam ở các từ:
“Ta khuây”, “kheo slư”, “các lố”, mạnh dạn hơn khi hát đuổi cho nam ở
cụm từ: “pì noọng ơi”, và hòa cùng không khí vui vẻ với các chàng trai khi
hát chập cùng nam từ câu:“Tàng óc phây slung slương mừa lăng…rương
rương”. Tốp nữ hát tiếp từ câu “Cằm then slăng óc phây…pi noọng boong
hây mà”. Trong đoạn này nữ có thể hát bè ở câu: “pi ơi ngoác na rẹo căn”,
nam nữ hát đồng đều các câu: “nươ da bấu lườn”, “chập căn rụ bấu”và “pi
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ơi ngoác na rẹo căn”. Sau câu hát của nữ: “Bióc ơi! Hãy mung ngòi pi noọng
boong hây mà” là đoạn sử dụng hát đối đáp, đoạn này cả nam và nữ hát với
không khí hào hứng, sôi động, hát to, rõ ràng, khỏe khoắn, hát đuổi nhau liên
tục hết sức mạnh mẽ:
Nam hát “Pắt lục slao thủy tế khửn phỉe”.
Nữ hát “Pắt tua pie khửn đán”.
Nam hát “Nặm luây qua mương slung”.
Nữ hát “Hửu khau phie phông pióc”.
Nam hát “Nặm luây qúa tông noọng”.
Nữ hát “Hửu khâu coóc têm cài”.
Nam hát “Nặm luây qua tềnh phai”.
Nữ hát “Hửu noọng eeng téng bất…Nặm luây quá tườ rườn”.
Nam, nữ hát bè ở câu kết:“Vằn pi mươ. Ví mà chập căn”.
Yêu cầu trong phần hát: Các diễn viên cần hát rõ lời, đúng cao độ, tiết
tấu, giữ bè tốt. Xử lý to nhỏ, sắc thái biểu cảm trong lời hát sắc nét...
Phần đệm đàn: Đàn Tính lên dây quãng 4 đúng, các dây tương ứng với
các nốt: Đô - Fà - Fa theo thứ tự dây hậu - dây giữa - dây tiền. Phần đệm đàn
sử dụng cách đệm dây buông kết hợp với đánh tỉa.
Đệm dây buông sử dụng 2 âm hình đệm chính, đó là:
Âm hình 1:

Âm hình 2:

Đánh tỉa ngoài việc tỉa theo cao độ lời hát một số câu còn có thể sử
dụng tỉa một nốt kết hợp dây buông:
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Âm hình tỉa 1:

Âm hình tỉa 2:

Mở đầu Xóc Nhạc xóc trước hai nhịp theo âm hình tiết tấu nốt đen. Yêu
cầu xóc rõ ràng, xóc đều giữ nhịp như vậy đến hết bài. Tốc độ Allegro:

Sau hai nhịp xóc đầu tiên thì đàn vào câu dạo đầu. Câu dạo đầu cần
đánh rõ ràng, sắc nét, mỗi nốt là một lần gảy (sử dụng ngón tay trỏ của tay
phải gảy ra, gảy vào) đều đặn:

Sau câu dạo đầu hát vào đoạn đầu tiên: “Tàng mừa thâng…tam píc mùa
xuân” Ở đoạn hát này đàn đánh tỉa theo giai điệu. Sau “Tam píc mùa xuân”
cần có câu nhạc nối:

Câu hát tiếp theo“Nàng ơi, slương điếp căn mạy khôm cụng” đánh theo
âm hình tỉa 1. Sử dụng âm hình tỉa 2 ở giai điệu ngân câu tiếp theo “Van ơ…” .
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Đoạn hát tiếp theo “Lồng sức rèng…cũng rương rương” sử dụng âm hình
đệm 2.
Sau câu hát “…Rương rương” sắp xếp đoạn nhạc dạo giữa:

Lần hai quay lại từ đầu “Tàng mừa thâng…tam píc mùa xuân” với
cách đệm dây buông, sử dụng âm hình 2 nhưng dùng cả 4 ngón tay phải để
búng tạo sự vui tươi khỏe khoắn. Tiếp theo đến đoạn “…cũng rương rương”
đệm giống như lần một. Sau “… cũng rương rương” không đánh câu dạo
giữa mà chuyển sang câu nhạc nối:

Từ câu hát tiếp theo “Cằm then slắng…ngoác na rẹo căn” sử dụng âm
hình 2. Câu nhạc nối tiếp theo:
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để bắt vào câu hát “Bioóc ơi…mà”, câu này đánh đệm theo âm hình tỉa 1. Từ
câu “Bắt lục slao…rôi rôi” sử dụng âm hình 2.
Sau câu kết “Nặm luây quá…ví mà” đánh hai hợp âm kết theo âm hình 1
cùng với hai từ “chập căn”.
Yêu cầu trong phần đệm đàn: Đàn phải được lên dây chuẩn, các diễn
viên cầm đàn đúng tư thế, các nốt đánh tỉa phải rõ ràng, khi đánh dây buông
phải gảy được vào cả ba dây, đánh tròn tiếng, tránh méo mó hoặc mất nốt.
Phần diễn xuất
Mở đầu, MC xuất hiện phía trước sân khấu giới thiệu tiết mục. Phía
sau, diễn viên cũng phải xuất hiện đồng thời, di chuyển từ trong cánh gà phía
bên trái (phải) theo hàng ngang ra sân khấu. Diễn viên nữ tay trong cầm ghế,
tay phía ngoài khán giả cầm đàn, chú ý cầm ở vị trí 2/3 cần đàn gần về phía
bầu đàn. Nhanh chóng tiến hành ổn định chỗ ngồi và đặt tư thế đàn chuẩn,
dàn hàng ngang. Người ngồi hơi nghiêng với khán giả, lưng thẳng, hai chân
song song, đàn để lên đùi phía ngoài, mặt đàn và mặt diễn viên hướng về phía
khán giả. Sắc mặt tươi tắn. Diễn viên nam ngồi khoanh chân phía trước nữ, 3
nam ngồi trên, 3 nam phía sau so le nhau. Tất cả không chào. Chú ý: Ánh
sáng chỉ được chiếu vào MC, phía sau để sân khấu tối cho diễn viên chuẩn bị.
Xóc Nhạc hai nhịp vang lên, tiếng Đàn Tính vào câu dạo đầu mượt mà,
ánh sáng của buổi bình minh lướt nhẹ trên bản làng núi rừng Việt Bắc. Lời ca
vang lên, đồng thời ánh sáng dần rõ nét hơn soi tỏ lần lượt khuôn mặt rạng
ngời của các chàng trai cô gái. Diễn viên nữ khi hát mặt quay ra phía khán
giả, tay đàn vẫn phải chuẩn. Đến những đoạn nhạc dạo hoặc nhạc nhắc lại câu
hát tất cả duyên dáng quay mặt nhìn về phía cần đàn. Dạo hết đến câu hát lại

71
quay ra phía khán giả, miệng hát tươi tắn, ánh mắt long lanh, sắc mặt biểu
cảm vui tươi. Diễn viên nam khi hát có sự giao lưu với nhau bằng ánh mắt nụ
cười, khí thế và khỏe khoắn.
Hạ bớt ánh sáng khi đến đoạn nhạc dạo giữa, cả nam và nữ đứng lên di
chuyển đội hình vòng tròn qua hàng ghế. Nữ di chuyển vòng tròn và chia đều
đứng sau cảnh hai hòn núi, nam di chuyển theo nữ nhưng ở phía trước và
dừng lại đứng trước hàng ghế ban đầu của nữ.
Lần hai, sử dụng ánh sáng chuyển động, linh hoạt, vui nhộn; nam nữ
đàn hát sôi nổi hơn lần một. Đến câu nam hát “Nàng ơi, slương điếp căn mạy
khôm cụng van ơ…” tất cả nữ quay mặt nhìn nam tình tứ duyên dáng. Từ
đoạn “Pắt lục slao thủy tế…Hửu noọng eeng téng bất” mỗi câu nam hát nam
sẽ chia làm hai hướng quay sang nhìn mặt nữ, và mỗi câu nữ hát sẽ hơi
nghiêng đầu duyên dáng nhìn mặt nam.
Nam nữ hát câu kết: “Nặm luây quá tườ rườn” đồng thời nữ đưa tay
phải hơi hướng lên đồng đều, đến câu “Vằn pi mươ” nữ thu tay về đặt lại ở vị
trí đàn. Nam từ từ đưa tay theo hướng bên phải ở câu hát “ví mà” và đạt vị trí
kết ở đúng câu hát “chập căn”.
Kết thúc bài hát tất cả đứng tại chỗ cúi chào khán giả, nữ vẫn giữ thế đàn để
chào. Đèn hạ, các diễn viên đi về cùng một phía bên phải (trái) cánh gà.
Chú ý: Ngoài phần mở đầu tiết mục, dạo giữa và kết thúc tiết mục thì
trong quá trình các diễn viên biểu diễn, ánh sáng cần phải linh động điều
chỉnh theo sự di chuyển của đội hình, và thay đổi theo sắc thái biểu cảm của
từng đoạn hát đối đáp giữa nam và nữ. Các micro cài cần phải đảm bảo được
bật và âm thanh đàn, hát rõ nét.
2.3.2. Tiết mục hát Then “Việt Bắc quê em”- Dân tộc Tày tỉnh Bắc Kạn
2.3.2.1. Giới thiệu tổng thể
Sưu tầm và đặt lời mới: NSND Nông xuân Ái. Ký âm: Bùi thị Xuân.
(Xin xem bản nhạc 2.2. Phụ lục 2, trang 97 ).
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Nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp quê hương Việt Bắc qua đó thể hiện tình yêu
quê hương, sự hoài niệm đầy tự hào, trân trọng về một chiến khu lẫy lừng
chiến công.
Tính chất âm nhạc: Bài hát được trình bày ở quãng không quá cao, tiết
tấu chậm, kết hợp với giai điệu mượt mà sâu lắng, mang nét trầm tư hoài
niệm... Đây cũng là một nét đẹp mộc mạc, dung dị, kín đáo đặc trưng của âm
nhạc Then Tày giống như con người nơi đây.
Hình thức biểu diễn: tốp ca nữ. Nữ ngồi ghế đàn và hát.
Số lượng diễn viên: 8 người (hoặc có thể nhiều hơn càng đẹp)
Trang phục: Quần áo Tày nữ truyền thống
Đạo cụ: 1 Xóc Nhạc, 7 Đàn Tính, 7 ghế bọc nhung đen
Trang trí sân khấu: Sử dụng phông nền là bức tranh phong cảnh làng
bản núi rừng Việt Bắc. Ánh sáng dựa trên kịch bản dàn dựng chi tiết, linh
hoạt theo biểu cảm của diễn viên và tình cảm của tiết mục. Sử dụng toàn bộ
micro cài cho hát và đàn. (Nếu điều kiện cho phép có thể thiết kế sân khấu
bằng màn hình led hoặc 3D với các cài đặt sẵn tự động chuyển cảnh theo nội
dung hoặc sắc thái từng đoạn của bài hát).
2.3.2.2. Dàn dựng chi tiết
Phần hát: Sử dụng kết hợp giữa hát đồng đều và hát bè, lồng ghép trong
đó là các xử lý biểu cảm sắc thái tương ứng. Trình tự cụ thể:
Lần một: Hai câu hát đầu tiên “Mung ooc tu…ơ ời” sử dụng tốp hát
đồng đều, giai điệu trầm lắng nên các diễn viên chú ý tập trung cảm xúc trong
lời hát và biểu cảm trên gương mặt.
Hát bè ở câu tiếp theo “ Nhúm khua hác…đơ slim”. Đây là một câu hát
biểu đạt sự hoài niệm, hồi tưởng nên sử dụng hát bè ở câu này ngoài tác dụng
về mặt giai điệu còn có tác dụng hỗ trợ về mặt cảm xúc cho diễn viên.
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Từ đoạn “Tiếng tồn quê hương…” đến hết bài các diễn viên hát đồng
đều với sắc thái biểu cảm thể hiện sự tươi sáng, tự hào và hy vọng hơn nữa
vào tương lai phía trước.
Lần hai: Hát phần tiếng Việt. Ba câu đầu tiên sử dụng hát bè tạo sự
thay đổi so với lần một:“Tiếng hát em…vọng từ năm nào”. Khi hát ba câu
này các diễn viên chú ý giữ bè và hát liền tiếng tạo thành giai điệu tha thiết,
tình cảm. Đoạn sau đến hết bài giữ tinh thần tình cảm giống như lần một hát
tiếng Tày.
Vì bài hát không dài và các cung bậc cảm xúc không có thay đổi nhiều
nên cho diễn viên quay lại hát lời Tày từ đoạn “Tiếng tồn quê hương…cách
mạng chiến khu”.
Có thể dùng hai câu đầu tiên của bài hát để kết bài (lời Kinh hoặc lời
Tày đều được), có sử dụng hát bè và rall: “Tiếng hát em ấm áp lời thương,
tiếng đàn em ngân vang lời nhớ ơ…ơi”.
Yêu cầu trong phần hát: Các diễn viên cần hát rõ lời, đúng cao độ, tiết
tấu, giữ bè tốt. Xử lý to nhỏ, sắc thái biểu cảm trong lời hát sắc nét...
Phần đệm đàn. (Chú ý các kỹ thuật láy, vuốt của đàn Tính).
Phần đệm đàn: Đàn Tính lên dây quãng 4 đúng, các dây tương ứng với
các nốt: Rê - Sòl - Sol theo thứ tự dây hậu - dây giữa - dây tiền. Phần đệm đàn
sử dụng cách đệm dây buông kết hợp với đánh tỉa.
Đệm dây buông sử dụng 2 âm hình đệm chính, đó là:
Âm hình 1:

Âm hình 2:
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Mở đầu Xóc Nhạc xóc trước hai nhịp theo âm hình tiết tấu nốt trắng và
xóc đều giữ nhịp như vậy đến hết bài. Tốc độ Andante:

Sau hai nhịp xóc định vị tốc độ đầu tiên thì đàn vào hai nhịp theo âm hình 1.
Dựa vào cao độ hai nhịp đàn mở đầu hát vào hai câu đầu tiên: “Mung
oóc tu…ơ ời”: Toàn bộ câu hát này sử dụng đệm bằng âm hình 1. Chú ý đánh
đều tay, ngón búng phải tiếp xúc được với cả ba dây đàn mới tạo được âm
thanh đệm dày dặn.
Câu hát thứ ba có sự thay đổi về khung cao độ nên cần có câu nhạc nối 1
sau câu hát thứ hai để bắt vào.
Câu nhạc nối 1:

Chuyển đánh đệm bằng âm hình 2 khi vào câu hát: “Nhúm khua
hác…lìn nắm ác”.
Kết hợp đánh tỉa theo giai điệu hát ở câu tiếp theo: “Tiếng lượn
vui…khau a phie”.
Sử dụng câu nhạc nối 2 để vào tiếp đoạn sau.
Câu nhạc nối 2:

Sau câu nhạc nối 2 quay trở lại âm hình đệm 2 đối với đoạn: “Tiếng tồn
quê hương…a ơi”. Đánh tỉa theo giai điệu ở câu: “Sli mùa vui…chiến a khu”.
Đoạn nhạc dạo giữa:
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Lần 2 quay lại hát lời Việt phần đệm giữ nguyên như lần 1.
Kết bài, đàn sử dụng âm hình 1 hai nhịp sau câu hát rall: “Ngân vang
lời nhớ ơ”.
Yêu cầu trong phần đệm đàn: Đàn phải được lên dây chuẩn, các diễn
viên cầm đàn đúng tư thế, các nốt đánh tỉa phải rõ ràng, khi đánh dây buông
phải gảy được vào cả ba dây, đánh tròn tiếng, tránh méo mó hoặc mất nốt.
Phần diễn xuất:
Tiết mục này nên được sắp xếp là tiết mục đầu tiên trong chương trình
biểu diễn nghệ thuật. Khâu chuẩn bị cho tiết mục cần được chuẩn bị từ trước
khi chương trình bắt đầu: Các diễn viên kiểm tra dây đàn, micro, trang
phục… đầy đủ. Ghế ngồi biểu diễn của diễn viên được xếp hàng ngang trước
trên sân khấu.
Khi MC xuất hiện phía trước sân khấu giới thiệu chương trình biểu
diễn. Phía sau, tốp nữ diễn viên cũng phải xuất hiện theo lối di chuyển hàng
ngang ra sân khấu và ngồi luôn đúng vị trí ghế của mình. Người ngồi hơi
nghiêng với khán giả, lưng thẳng, hai chân song song, đàn để lên đùi, mặt
đàn và mặt diễn viên hướng về phía khán giả. Chú ý: Ánh sáng nên chỉ
chiếu vào MC.
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MC giới thiệu chương trình xong người xóc nhạc xóc trước hai nhịp,
sau đó đàn Tính cùng gảy hợp âm chủ hai nhịp để lấy điểm tựa cho hát vào.
Khi tốp nữ hát được khoảng hai câu hát đầu tiên thì MC ở trong cánh gà mới
giới thiệu sơ lược về tiết mục trên nền bài hát.
Diễn viên khi hát mặt quay ra phía khán giả, tay đàn vẫn phải chuẩn.
Đến những đoạn nhạc dạo hoặc nhạc nhắc lại câu hát tất cả duyên dáng quay
mặt nhìn về phía cần đàn. Dạo hết đến câu hát lại quay ra phía khán giả,
miệng hát tươi tắn, cảm xúc.
Đến đoạn nhạc dạo giữa, tất cả quay mặt âu yếm nhìn cần đàn, biểu
cảm duyên dáng.
Câu hát kết bắt đầu từ rall “Tiếng đàn em ngân vang lời nhớ ơ” đồng
thời diễn viên đưa tay phải hơi hướng lên đồng đều và thu tay về đặt lại ở vị
trí đàn để kết. Kết bài bằng hai nhịp đàn với cách gảy dây buông.
Kết thúc bài hát tất cả đứng tại chỗ đưa đàn lên ngang ngực nghiêng
cần đàn về phía bên trái cúi chào khán giả, sau đó đi về cùng một phía bên
phải (trái) cánh gà. Diễn viên chuyển cầm đàn tay phía ngoài, tay phía trong
cầm ghế nhanh chóng di chuyển theo hàng ngang ra khỏi sân khấu.
Chú ý: Ngoài phần mở đầu tiết mục, dạo giữa và kết thúc tiết mục thì
trong quá trình các diễn viên biểu diễn, ánh sáng cần phải linh động điều
chỉnh theo sự thay đổi sắc thái biểu cảm của từng đoạn hát. Các micro cài cần
phải đảm bảo được bật và âm thanh đàn, hát rõ nét. Khi chào khán giả chú ý
tư thế đàn cầm phải nghiêng đều nhau.
2.4. Thực nghiệm
2.4.1. Mục đích và đối tượng thực nghiệm
2.4.1.1. Mục đích thực nghiệm
Nhằm đánh giá hiệu quả của dàn dựng hát Then được trình bày trong luận văn.
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2.4.1.2. Đối tượng thực nghiệm
Là các diễn viên ca, nhạc của Nhà hát CMNDGVB.
2.4.2. Nội dung và tác phẩm được lựa chọn để thực nghiệm
2.4.2.1. Nội dung thực nghiệm
Dàn dựng hai tiết mục hát Then theo phương pháp được đề cập trong
luận văn.
2.4.2.2. Tác phẩm được lựa chọn để thực nghiệm
- Bài hát: “Đường về bản” dân tộc Tày phía Đông tỉnh Cao Bằng.
- Bài hát: “Việt Bắc quê em” dân tộc Tày tỉnh Bắc Kạn.
2.4.3. Qui trình thực nghiệm (thời gian thực nghiệm, tiến hành thực nghiệm)
Trong quá trình nghiên cứu, khảo sát thực tiễn chúng tôi đã lựa chọn
được một số biện pháp dàn dựng các tiết mục hát Then phù hợp cho diễn viên
Nhà hát CMNDGVB, tiến hành thực nghiệm bằng một số chương trình nghệ
thuật chào mừng hội nghị công nhân viên chức năm 2016 của công ty Gang
Thép Thái Nguyên, và chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân năm
2017.
Thời gian thực nghiệm:
Thời gian thực hành dàn dựng từ ngày 3 tháng 12 năm 2016
Tiến hành thực nghiệm: Người dàn dựng xây dựng kế hoạch tập luyện cụ
thể từng ngày. Tuần 1 tập liên tục 5 buổi với nội dung vỡ bài; tuần 2 tập tiếp 5
buổi cùng với Đàn Tính; tuần 3 tập 6 buổi trong đó 4 buổi ôn luyện cả phần
hát, đàn và tập ghép các tuyến biểu diễn, 1 buổi chạy thử các tiết mục mới dàn
dựng và chạy cả chương trình biểu diễn, 1 buổi tổng duyệt chương trình.
2.4.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm
Sau khi tiến hành thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy có sự khác biệt lớn
giữa hiệu quả biểu diễn của các tiết mục trước và sau thực nghiệm.
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Trước thực nghiệm:
Diễn viên chưa có sự phân tích sâu sắc về nội dung tư tưởng, nội dung
nghệ thuật của bài, không có sự chuẩn bị kỹ về đàn và hát.
Phần hát còn nặng kỹ thuật thanh nhạc cổ điển, chưa thực sự phù hợp với lối
hát dân gian, dân tộc nên bài hát được thể hiện chưa ra được chất Then Tày.
Phần đàn, các diễn viên chủ yếu theo thói quen đánh phách đều; còn thiếu sự
tinh tế và chưa chú trọng trong các nốt tỉa, láy, vuốt và sắc thái to nhỏ.
Chính vì vậy tính chất nghệ thuật của các tiết mục chưa thực sự đảm bảo.
Sau thực nghiệm:
Các diễn viên được trang bị những kiến thức cơ bản về văn hóa dân gian
dân tộc Tày vùng Việt Bắc, hiểu thêm về kỹ thuật và phong cách biểu diễn hát
Then. Do nắm vững nội dung tư tưởng và ý nghĩa nghệ thuật của bài hát Then
để áp dụng vào thể hiện bài hát đã giúp các diễn viên truyền tải nội dung ý
nghĩa bài hát tốt hơn; Từ đó bồi dưỡng thêm tình yêu quê hương, đất nước và
ý thức hơn trong việc gìn giữ bảo tồn bản sắc văn hóa dân gian, dân tộc.
Các tiết mục được dàn dựng từ khâu hát, đàn đến các chi tiết sử lý sắc
thái biểu cảm, các vấn đề về sân khấu, đạo cụ đến kỹ thuật âm thanh, ánh sáng
đều được chuẩn bị chu đáo… Sự chuẩn bị kỹ càng đã giúp các diễn viên thể
hiện tác phẩm một cách sinh động, tự nhiên và cuốn hút, giúp tính nghệ thuật
của tiết mục nâng cao hơn. Các tiết mục biểu diễn hát Then của diễn viên thu
được những kết quả tốt, gây ấn tượng tốt đến khán giả.
Các bản phổ âm nhạc dân tộc Tày được ký âm lại với nhiều chi tiết
luyến láy và tô điểm khá khó, nên việc khuyến khích các diễn viên tự đọc và
hát theo bản phổ chứ không theo phương pháp truyền khẩu như trước đã giúp
diễn viên tích lũy thêm được cho mình những kinh nghiệm trong vỡ bài; việc
hát theo bản nhạc cũng thể hiện một phần chuyên nghiệp trong vấn đề chuyên
môn của một Nhà hát ca múa nhạc chuyên nghiệp.
Tiểu kết
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Dàn dựng là công việc chi tiết, cụ thể của người đứng đầu, chịu trách
nhiệm cho một chương trình nghệ thuật; đòi hỏi ở người dàn dựng đó là khả
năng tư duy, sáng tạo tốt và có cái nhìn bao quát trong lĩnh vực nghệ thuật.
Để thực hiện được việc dàn dựng hát Then có hiệu quả, một trong những
yếu tố quan trọng nhất là nâng cao năng lực của người dàn dựng. Người dàn
dựng luôn phải học hỏi trau dồi kiến thức về văn hóa dân gian Tày. Ngoài ra
phải tự nghiên cứu, học tập thường xuyên về kiến thức dàn dựng. Nắm rõ
xướng âm, ký âm, chỉ huy, phối bè… Nắm rõ tâm lý cũng như năng lực của
diễn viên để áp dụng những biện pháp dàn dựng cho phù hợp. Người dàn
dựng cần chuẩn bị tốt cho công việc dàn dựng; Hướng dẫn cho diễn viên có
được kiến thức về Then Tày như biết phân loại Then, bồi dưỡng kỹ thuật và
lối hát Then, nâng cao khả năng thể hiện sắc thái, biểu cảm và giao lưu với
khán giả cho các diễn viên hát Then; Nâng cao tay đàn cho các diễn viên tham
gia đệm Đàn Tính… Dàn dựng tốt phần hát, phần đệm đàn, về diễn xuất; Sử
dụng công nghệ hiện đại trong bài trí sân khấu… Trải nghiệm qua các chương
trình biểu diễn của đơn vị mình và các đơn vị biểu diễn nghệ thuật khác, qua
các phương tiện Thông tin và Truyền thông…
Yếu tố quan trọng thứ hai đó là tinh thần cộng tác và học hỏi của diễn
viên. Bên cạnh đó, một điều không thể thiếu đối với cả người dàn dựng và
các diễn viên đó là tình yêu, sự say mê nghề nghiệp, say mê nghệ thuật
dân gian; điều này mang ý nghĩa rất lớn trong việc gìn giữ bản sắc dân
tộc, và là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công trong việc
nâng cao chất lượng nghệ thuật của các chương trình biểu diễn nghệ thuật
dân gian chuyên nghiệp.
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KẾT LUẬN
Dàn dựng chương trình nghệ thuật nói chung và dàn dựng các tiết mục
hát Then ở Nhà hát CMNDGVB nói riêng là một hoạt động vô cùng ý nghĩa.
Bởi những tiết mục hát Then do các diễn viên chuyên nghiệp thể hiện qua các
chương trình biểu diễn nghệ thuật chính là chiếc cầu nối đưa hát Then đến với
đông đảo quần chúng. Muốn quần chúng đón nhận, yêu thích và trân trọng hát
Then là cả vấn đề lớn trong đó bao gồm ý thức hệ của quần chúng, lòng say
mê nhiệt huyết, trình độ năng lực của người dàn dựng và đội ngũ diễn viên
của Nhà hát, và nhiều yếu tố khách quan khác.
Qua quá trình nghiên cứu, khảo sát, đánh giá và nhìn nhận thực tế hoạt
động nghệ thuật ở Nhà hát CMNDGVB, chúng tôi nhận thấy:
Về cơ sở vật chất: Là một đơn vị trực thuộc BVHTT & DL nên cơ bản
Nhà hát được trang bị cơ sở vật chất khá đầy đủ. Các phòng luyện tập cho
từng đoàn chuyên môn thoáng mát, riêng biệt và có các dụng cụ đạo cụ luyện
tập phù hợp. Các trang thiết bị điện tử, âm thanh ánh sáng khá tốt. Tuy nhiên,
để phù hợp với xu thế hiện đại và tôn lên được vẻ đẹp của các tiết mục trong
chương trình biểu diễn tạo được sự chú ý và thu hút người xem, cần đầu tư
hơn nữa đặc biệt là khâu bài trí sân khấu.
Về khả năng của diễn viên: Hầu hết các diễn viên đều được đào tạo và
tốt nghiệp từ các trường nghệ thuật chuyên nghiệp, cho nên khả năng và trình
độ âm nhạc cơ bản khá tốt. Tuy nhiên, do khi học ở trường các diễn viên chủ
yếu học kỹ thuật thanh nhạc ứng dụng cho các ca khúc mới Việt Nam và các
tác phẩm nước ngoài, nên khi ứng dụng sang hát Then, các diễn viên thường
bị lạm dụng các kỹ thuật trong xử lý bài hát làm chất Then không còn được
mềm mại như vốn có của nó. Hơn nữa, các tiết mục biểu diễn hát Then của
Nhà hát nhiều năm nay rất ít sự đổi mới trong dàn dựng; Diễn viên thì chủ
yếu là tự học hỏi qua các anh chị diễn viên đi trước mà rất ít được tiếp xúc với
các nghệ nhân hát Then, chính vì vậy hát Then và Đàn Tính ở Nhà hát ngày
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càng bị tình trạng “tam sao thất bản” và diễn viên không thực sự hứng thú với
hát Then.
Xuất phát từ thực trạng trên cùng sự đam mê nghề nghiệp chúng tôi đưa
ra một số biện pháp dàn dựng tiết mục nhằm nâng cao chất lượng các tiết mục
hát Then trong chương trình biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát CMNDGVB.
Biện pháp này đóng vai trò làm tiền đề trong công việc dàn dựng các tiết mục
hát Then của diễn viên Nhà hát sau này, góp phần tạo nên thành công cho
chương trình biểu diễn.
Các biện pháp chúng tôi đưa ra như:
Trong khâu chuẩn bị của người dàn dựng, có việc xây dựng tiết mục để
phù hợp với nội dung chương trình; Bao gồm các bước tiến hành như lựa
chọn tác phẩm, lựa chọn diễn viên và hướng dẫn cho diễn viên tìm hiểu về tiết
mục hát Then, giúp diễn viên thể hiện tốt nội dung, tính chất âm nhạc và
phong cách biểu diễn cho từng tiết mục hát Then.
Trong dàn dựng tiết mục hát Then, chúng tôi đề cập đến những vấn đề
cần lưu ý khi biểu diễn hát Then, đệm Đàn Tính và Xóc Nhạc, các yêu cầu về
diễn xuất… Diễn viên cần vận dụng kiến thức âm nhạc, kỹ năng biểu diễn
thanh nhạc và nhạc cụ được học trong các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên
nghiệp vào việc biểu diễn các tiết mục hát Then, đệm Đàn Tính và Xóc
Nhạc… sao cho phù hợp với lối hát Then Tày. Bên cạnh sự hoàn thiện về kỹ
thuật, các diễn viên cần chú ý đến việc thể hiện sắc thái, biểu cảm cho từng
tiết mục Then qua giọng hát, tiếng đàn và ngoại hình, giao lưu tốt với khán
giả… Nhà hát CMNDGVB nên từng bước đưa công nghệ hiện đại vào việc
bài trí sân khấu, trong đó có việc sử dụng trang âm hiện đại, ánh sáng đẹp và
sinh động cho tiết mục hát Then. Bồi dưỡng kỹ năng biểu diễn cho các diễn
viên phối hợp với việc trình chiếu trên màn hình Led và sân khấu 3D…
Các biện pháp trên không những làm cho người dàn dựng cùng các
diễn viên hứng thú và giảm mệt mỏi, căng thẳng khi luyện tập và biểu diễn,

82
nó còn tạo sự hấp dẫn, thu hút đối với khán giả khi thưởng thức các tiết mục
hát Then.
Trên cơ sở vận dụng kiến thức của môn học Dàn dựng chương trình
nghệ thuật tổng hợp trong chương trình đào tạo Lý luận và Phương pháp dạy
học Âm nhạc - Trường ĐHSPNTTW; Sau một quá trình nghiên cứu nghiêm
túc các vấn đề lý luận và thực tế dàn dựng các tiết mục hát Then trong chương
trình biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát CMNDGVB, chúng tôi đã đề xuất
biện pháp dàn dựng các tiết mục hát Then tại Nhà hát CMNDGVB trong
chương trình biểu diễn nghệ thuật. Các biện pháp đưa ra nhằm mục đích nâng
cao chất lượng biểu diễn, đưa hát Then đến gần với quần chúng, qua đó góp
phần bảo tồn và phát huy những giá trị của hát Then nói riêng và âm nhạc dân
gian Việt Nam nói chung.
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ĐHSPNTTW, Hà Nội.
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Quốc Gia, Hà Nội.
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45. Nguyễn Thị Yên (2006), Then Tày, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
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Phụ lục 1: HÌNH ẢNH .................................................................................... 89
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