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MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trong giai đoạn hiện
nay được Bộ Quốc phòng giao đào tạo nhiều chuyên ngành nghệ thuật,
nổi bật có âm nhạc và múa. Đây là thế mạnh của trường, mục đích cung
cấp cho các đoàn ca múa chuyên nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quản lý
đội ngũ diễn viên đạt chất lượng cao. Sự phát triển nhanh về chất và
lượng của trường ĐHVHNT Quân đội trong những năm qua được khẳng
định ngoài xã hội cho thấy chiến lược đào tạo của trường đang đi đúng
mục tiêu, sứ mạng đề ra.
Cùng với nhiều chuyên ngành biểu diễn âm nhạc, múa là loại hình
nghệ thuật được trường ĐHVHNT Quân đội chú trọng, đặt nền móng
với đội ngũ giảng viên uy tín, nhiều kinh nghiệm thực tiễn, những kết
quả trong đào tạo diễn viên múa là sự khẳng định của trường với các đơn
vị nghệ thuật như: Nhà hát ca múa nhạc Quân đội, đoàn Nghệ thuật
Quân chủng Phòng không- Không Quân...Tuy vậy, đào tạo diễn viên
múa của trường ĐHVHNT Quân đội đòi hỏi tình thần học tập, khổ luyện
của học viên, trong đó hoàn thiện các động tác múa cơ bản là điều kiện
tiên quyết để hình thành năng lực, phẩm chất tài năng múa. Nhận thức
được tầm quan trọng của múa cơ bản trong đào tạo chuyên ngành múa,
cách đây hàng chục năm trường ĐHVHNT Quân đội đã tổ chức đào tạo
trình độ trung cấp múa cơ bản hệ 4 năm nhằm trang bị đầy đủ những kỹ
năng cần thiết, sự hiểu biết vững vàng trong nhiều dạng kỹ thuật của
múa cổ điển châu Âu, múa dân gian Việt Nam và múa đương đại đang là
trào lưu của nhiều loại hình nghệ thuật hiện nay.
Trong múa cơ bản, điều kiện để học viên học tốt cần đến vai trò âm
nhạc, cụ thể là những tác phẩm viết cho đàn Piano hoặc được chuyển
soạn cho đàn Piano, được người đệm đàn thực hiện trong các buổi tập,
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chuẩn bị thi hết học kỳ (gọi là giờ ghép đàn). Từ đó hình thành nên đội
ngũ những người đệm đàn Piano cho hệ trung cấp múa cơ bản tại trường
ĐHVHNT Quân đội. Tuy vậy, như nhiều trường đào tạo múa khác, trong
các chương trình dạy học đàn Piano, hầu như chưa thấy sự nhìn nhận,
đánh giá chính xác chức năng đệm đàn Piano cho múa. Bởi ngoài đòi hỏi
có trình độ chơi đàn Piano tốt, còn cần đến sự am hiểu, kiến thức chung
về múa cơ bản nhằm diễn tấu các tác phẩm theo đặc điểm của nghệ thuật
múa như: tên gọi động tác múa (liên quan đến chọn tính chất của tác
phẩm), biết chọn lựa âm nhạc sao cho phù hợp với động tác múa, đây là
nội dung quan trọng. Trong thực tế, dạy học đàn Piano chủ yếu tập trung
vào rèn luyện kỹ thuật, độc tấu tác phẩm (như tại HVANQGVN), ở 1 số
trường Nghệ thuật khác có bổ sung phần đệm hát, còn đệm Piano cho
múa chưa thấy cơ sở đào tạo âm nhạc nào ở phía Bắc Việt Nam nhắc tới.
Là một giảng viên vừa giảng dạy đệm Piano cho múa, đồng thời
trực tiếp đệm cho múa cơ bản tại trường ĐHVHNT Quân đội, người viết
luận văn nhận thức cần phải dạy cho những học viên chuyên ngành
Piano học lối diễn tấu tác phẩm đệm múa. Đây không chỉ là đòi hỏi của
thực tiễn, mà còn là hướng phát triển, mở rộng đối với 2 loại hình đào
tạo: âm nhạc và múa. Điều này góp phần vào nhiệm vụ dạy học chuyên
ngành Piano tại trường ĐHVHNT Quân đội phù hợp với thực tiễn đang
diễn ra, giúp cho học viên sau khi ra trường có sự linh hoạt, chủ động,
đáp ứng tốt công việc được giao. Từ những lý do trên, người viết chọn
đề tài luận văn cao học chuyên ngành LL&PPDHAN: Dạy học đệm đàn
Piano cho múa cơ bản hệ bốn năm tại trường ĐHVHNT Quân đội.
Với mong muốn đề tài sau khi hoàn thành sẽ là tài liệu hữu ích
trong đào tạo chuyên ngành Piano tại trường ĐHVHNT Quân đội, góp
phần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thực tiễn
của ngành và xã hội hiện nay.
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2. Tình hình nghiên cứu
Như trong lý do chọn đề tài đã trình bày, ở Việt Nam hiện nay hầu
như chưa thấy công bố các tài liệu, công trình nghiên cứu về đệm đàn
Piano cho múa (nói chung) và múa cơ bản (nói riêng). Trong nhiều giáo
trình dạy học đàn Piano tại HVANQGVN, trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội
và nhiều trường Nghệ thuật khác chủ yếu hướng đến mục đích rèn luyện
khả năng độc tấu Piano. Ngoài ra, khi tìm hiểu các công trình luận văn
chuyên ngành LL&PPDHAN đang lưu giữ tại thư viện trường ĐHSP
Nghệ thuật TW của nhiều khóa trước cũng không thấy luận văn nào đề
cập tới dạy học đệm đàn Piano cho múa cơ bản. Do dó, đây là đề tài mới,
không trùng lặp với bất cứ công trình nào trước đó.
Mặc dù, chưa có tài liệu và nghiên cứu về lý luận dạy học đệm đàn
Piano cho múa cơ bản, nhưng trong thực tế tại hầu hết các trường múa đều
có giờ đệm đàn Piano trong đào tạo chuyên ngành múa như biên đạo, diễn
viên và huấn luyện. Việc sử dụng các tác phẩm, tiểu phẩm do các nhạc sĩ
châu Âu, Việt Nam sáng tác cho đàn Piano hoặc được chuyển soạn từ các
loại nhạc khí độc tấu, hòa tấu diễn ra phổ biến, bởi đây là những tác phẩm
quen thuộc đối với chuyên ngành múa. Điểm khác biệt trong các tác phẩm
đệm Piano cho múa cơ bản luôn được viết theo nhịp chẵn, câu nhạc cân
phương, giai điệu rõ ràng để người học múa nghe rõ tiết tấu, nhịp điệu, tốc
độ, từ đó tạo ra những động tác. Các tác phẩm sử dụng trong đệm đàn
Piano múa rất đa dạng, từ âm nhạc thời tiền cổ điển đến đương đại. Như
vậy, về lý luận, nghiên cứu hầu như chưa thấy đề cập đến, nhưng sử dụng
tác phẩm âm nhạc để đệm đàn Piano trong dạy học múa cơ bản là hoạt
động thường xuyên, phổ biến. Điều này cho thấy cần đưa ra hướng nghiên
cứu cụ thể, chi tiết hơn. Xuất phát từ quá trình thường xuyên dạy cho
HVTCAN chuyên ngành Piano và đệm đàn cho múa cơ bản, người viết
luận văn cho rằng đây là một nội dung nghiên cứu cần thiết hiện nay.
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Về nghiên cứu cụ thể dạy học đệm Piano cho múa hầu như chưa thấy
công trình, tài liệu công bố công khai, xuất bản ở Việt Nam, nhưng tác
phẩm, tiểu phẩm và giai điệu nhạc trong múa cổ điển châu Âu, múa dân
gian Việt Nam có nhiều. Đây là nguồn dữ liệu để người viết luận văn tiến
hành giảng dạy đệm Piano và trực tiếp sử dụng để đệm cho múa cơ bản tại
trường ĐHVHNT Quân đội. Cụ thể:
2.1.1. Tác phẩm, tiểu phẩm đệm Piano cho múa cổ điển châu Âu
Với đặc thù của múa cơ bản, múa cổ điển châu Âu là phần học bắt
buộc, cơ sở để hình thành kỹ năng, kỹ xảo múa. Âm nhạc đóng vai trò
quan trọng, không thể thiếu trong huấn luyện múa. Do đó, đệm đàn Piano
luôn đồng hành với dạy học múa cổ điển châu Âu. Qua thực tiễn, những
bài đệm Piano là các tác phẩm, tiểu phẩm của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng thế
giới thuộc nhiều trường phái, phong cách âm nhạc khác nhau như:
- 12 tiểu phẩm của J.Haydn: được múa cổ điển châu Âu sử dụng làm
bài tập múa rất hiệu quả, hầu hết các cơ sở đào tạo Ballet ở Việt Nam đều
coi những tiểu phẩm này là phần âm nhạc trong đào tạo múa.
- 12 bản Valse nhỏ (tiếng Pháp) của F. Schubert viết cho Piano là
những bài đệm Piano phổ biến đối với múa cổ điển châu Âu.
- Những tác phẩm, tiểu phẩm Valse, Mazurka của nhạc sĩ F. Chopin
được ngành múa thường xuyên sử dụng.
Ngoài ra còn nhiều tác phẩm của những nhạc sĩ khác như: J.C. Bach,
W.A. Mozart, L.V.Beethoven, R. Schumann...
Như vậy, bài đệm Piano cho múa có số lượng nhiều thông qua các
tác phẩm, tiểu phẩm của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng thế giới sáng tác. Đây là
nguồn tài liệu quan trọng trong dạy học đệm Piano cho múa cổ điển châu
Âu tại trường ĐHVHNT Quân đội. Đó là thực tiễn, còn trong nghiên cứu
sử dụng tác phẩm, tiểu phẩm của các nhạc sĩ trên trong đào tạo múa vẫn
chưa thấy công trình, đề tài nghiên cứu nào nhắc đến.
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2.1.2. Tác phẩm, giai điệu âm nhạc dành cho Piano đệm múa dân gian
Trong hơn 60 năm qua (1955- 2017), múa dân gian Việt Nam đã
phát triển nhanh, trở thành học phần bắt buộc, không thể thiếu trong đào
tạo múa cơ bản ở Việt Nam. Nhiều tác phẩm do nhạc sĩ Việt Nam viết
cho múa trở nên rất nổi tiếng, được sử dụng trong dạy học múa. Tuy vậy,
sử dụng tác phẩm, tiểu phẩm viết cho đàn Piano thành bài đệm lại ít
được quan tâm. Lý do, dạy học múa dân gian Việt Nam luôn được dàn
nhạc dân tộc đệm. Do đó, đệm Piano cho múa dân gian chỉ xuất hiện ở
trường ĐHVHT Quân đội, xuất phát từ khả năng diễn tả tương đối hoàn
thiện các thể loại, hình thức, tính chất âm nhạc của đàn Piano. Mặt khác,
đàn Piano hoàn toàn có thể thay thế dàn nhạc dân tộc để đệm các bài
múa dân gian. Đây là nguyên nhân để chuyên ngành Piano sử dụng tác
phẩm, tiểu phẩm Việt Nam viết cho Piano để tiến hành dạy học phần
đệm Piano cho múa dân gian. Có thể nêu những tài liệu như:
- Phương pháp học đàn Piano, tập I,II [25]. Gồm hàng chục sáng
tác cho đàn Piano của nhiều nhạc sĩ Việt Nam. Đại đa số đều sử dụng
chất liệu âm nhạc dân gian hình thành nên tác phẩm như: Lý cây bông
(Việt Kim), Nhắn cô cắt cỏ (Trần Công Khanh), Dân ca Tây Nguyên
(Thái Thị Liên), Múa quạt (Thái Thị Liên), Đố chồng (Vũ Thị Hiển)...
- Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho đàn Piano, tập I, II [46,47] với
nhiều loại tác phẩm như: Lưu không (Hoàng Đạm), Múa nàng trúc xinh
(Hoàng Cương), Cỏ lả (Thái Thị Liên)...
Ngoài ra có nhiều giai điệu âm nhạc được in trong các cuốn giáo
trình dạy học múa dân gian Việt Nam, như: Giáo trình múa dân tộc Ba
Na [37], dân tộc Gia Rai [38], dân tộc Thái [39], dân tộc Kinh [54]...đây
là cơ sở để người viết luận văn tiến hành chuyển soạn từ giai điệu âm
nhạc thành bài đệm cho Piano để phục vụ công tác dạy học đệm đàn.
Đây là đề tài mới, không trùng lặp với công trình nào trước đó.
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3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Từ thực trạng dạy học đệm Piano cho múa cơ bản, đề tài xác định
mục đích đưa ra những biện pháp nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học
đệm Piano cho múa cơ bản hệ bốn năm tại trường ĐHVHNT Quân đội.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu thực trạng dạy học môn đệm đàn Piano cho múa cơ
bản, tập trung vào múa cổ điển châu Âu, dân gian Việt Nam cho chuyên
ngành Piano tại khoa Âm nhạc và khoa múa, trường ĐHVHNT Quân đội
- Xây dựng phương pháp, nội dung và biện pháp nâng cao chất
lượng dạy học đệm đàn Piano cho múa cơ bản.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1.Đối tượng nghiên cứu
- Chương trình dạy học chuyên ngành Piano hệ TCAN.
- Phương pháp dạy học đệm Piano cho múa cơ bản của GV, HV
chuyên ngành Piano TCAN, khoa Âm nhạc, trường ĐHVHNT Quân đội.
4.2.Phạm vi nghiên cứu
- Các phương pháp dạy học đệm đàn Piano cho múa cơ bản trong
những năm gần đây
- Các học phần múa cổ điển châu Âu, múa dân gian Việt Nam
trong chương trình đào tạo múa cơ bản hệ Trung cấp.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phân tích, tổng hợp: các tác phẩm, tiểu phẩm viết cho đàn Piano
để đệm cho múa.
- Đối chiếu, so sánh: giai điệu âm nhạc dân gian để chuyển soạn
thành bài đệm múa trên đàn Piano.
- Thực nghiệm sư phạm: nhằm kiểm nghiệm hiệu quả phương pháp
dạy học đệm trên đàn Piano.
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6. Những đóng góp của luận văn
- Đề tài làm sáng tỏ phương pháp dạy học đệm Piano cho múa cơ
bản tại trường ĐHVHNT Quân đội.
- Đưa ra những biện pháp nâng cao chất lượng dạy học đệm Piano
cho múa.
- Là tài liệu tham khảo cho dạy học đệm Piano hệ TCAN, khoa Âm
nhạc, trường ĐHVHNT Quân đội.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận
văn gồm 2 chương:
Chương 1: Lý luận và thực trạng dạy học đệm đàn Piano cho múa
cơ bản
Chương 2: Những biện pháp nâng cao chất lượng dạy học đệm
Piano cho múa cơ bản
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Chương 1
LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG
DẠY HỌC ĐỆM PIANO CHO MÚA CƠ BẢN
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Dạy học
Dạy học là mối quan hệ biện chứng giữa hai chủ thể: người dạy,
người học, đồng thời gắn liền với hoạt động trong dạy và học. Hai hoạt
động này phối hợp chặt chẽ với nhau, kết quả của hoạt động này phụ
thuộc vào hoạt động kia và ngược lại. Trong giáo dục học, quá trình dạy
học là mối tương tác giữa người dạy và người học, là bộ phận của quá
trình sư phạm với những cách thức phong phú, đa dạng theo đặc thù, cấp
độ. Ví dụ dạy học phổ thông (từ tiểu học đến phổ thông trung học) khác
với dạy học đại học, hoặc phương pháp dạy toán không giống như dạy
văn. Về nguyên tắc, tổ chức hoạt động dạy bao gồm hệ thống các
phương pháp nhằm trang bị cho người học hệ thống kiến thức cơ bản,
đồng thời đưa ra phương hướng vận dụng các thao tác, kỹ năng. Mục
đích giúp người học thực hành, luyện tập trong thực tiễn với các hoạt
động liên quan trực tiếp đến tri thức nhằm kiểm nghiệm, trải nghiệm, từ
đó tích lũy nhận thức, thành thạo quy trình, trình tự các bước tiến hành,
sáng tỏ lý thuyết và thực tiễn. GS.TS.Phạm Viết Vượng đưa ra khái niệm
dạy học: “ là hoạt động của thày và trò, một quá trình vận động, phát
triển liên tục trong trí tuệ và nhân cách” [55,tr.97].
Hai chủ thể dạy và học chủ động phối hợp hướng tới giải quyết,
hoàn thành từng mục đích rõ ràng, cụ thể. Người dạy là người nắm vững
kiến thức khoa học chuyên ngành, có khả năng tổ chức cho người học
học tập theo những phương pháp khác nhau để tích lũy hiểu biết hệ
thống kiến thức, được trải nghiệm, sáng tạo qua những đặc thù từng
chuyên ngành khoa học. Để là người dạy tốt cần đến phẩm chất, năng
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lực hướng dẫn thực hành, rèn luyện và kiểm tra, đánh giá thường xuyên
được mức độ trong kiến thức của người học. Từ đó nêu các định hướng
đúng đắn theo phương pháp khoa học để người học tiếp thu, lĩnh hội
kiến thức nhanh, đạt kết quả trong học tập.
Đối với người học, trước hết phải có ý thức, xác định đúng động cơ
học tập, chủ động, tích cực và sáng tạo trong nhận thức. Tính tích cực,
chủ dộng học tập qua các biểu hiện: tìm kiếm và xử lý thông tin cùng với
khả năng vận dụng vào thực tiễn. Có khả năng tìm tòi, khám phá những
vấn đề mới bằng phương pháp mới, nói cách khác là người có sự sáng
tạo trong học tập, không bị động, sao chép, rập khuôn máy móc. Lê Văn
Hồng khẳng định: hoạt động học là hoạt động đặc thù của con người
được điều khiển bởi mục đích tự giác là lĩnh hội những tri thức, kỹ năng,
kỹ xảo mới, những hình thức hành vi và cả những dạng hoạt động nhất
định [18, tr.106].
Trong giai đoạn hiện nay, những quan điểm về dạy học hiện đại
luôn đòi hỏi cần xây dựng kế hoạch, chương trình chi tiết nhằm tạo ra
những hoạt động dạy học bên trong và bên ngoài nhà trường. Đối với
học sinh phổ thông, học chính khóa kết hợp với ngoại khóa được
BGDĐT khuyến khích hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Đối với các
trường CĐ, ĐH cùng với quá trình dạy học là môi trường ứng dụng trong
thực tiễn qua các đợt thực tế, thực tập. Ở đó, người dạy luôn khuyến
khích SV tiếp cận những vấn đề mới của xã hội liên quan trực tiếp đến
ngành học. Ví dụ: tại trường ĐHVHNT Quân đội, BGH nhà trường
thường xuyên tổ chức cho SV học nhạc đàn, thanh nhạc, múa tham gia
các chương trình biểu diễn lớn cấp độ quốc gia do các đoàn ca múa,
nghệ thuật tổ chức, đồng thời yêu cầu SV tham dự các cuộc thi trên
truyền hình như: Sao mai, Chúng tôi là chiến sĩ...để SV rèn luyện bản
lĩnh biểu diễn, phát triển khả năng. Như vậy, dạy học trở thành hoạt
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động chủ yếu của quá trình giáo dục đối với tất cả chương trình đào tạo
từ bậc tiểu học đến tiến sĩ. Mối quan hệ giữa người dạy và người học
được xác lập rõ: người học là trung tâm, người dạy có nhiệm vụ tổ chức,
hướng dẫn, quản lý các mô hình dạy học để người học lĩnh hội đầy đủ,
đúng đắn tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, trở thành người tài năng, có ích cho
xã hội, đất nước Việt Nam.
Từ những dẫn giải về dạy và học nêu trên, người viết luận văn hoàn
toàn đồng ý khái niệm dạy học của GS.TS.Phạm Viết Vượng, nhà giáo
dục học Việt Nam hiện nay: Dạy học là một bộ phận của quá trình sư
phạm tổng thể, là một trong những con đường để thực hiện mục đích
giáo dục. Quy trình dạy học được tổ chức trong nhà trường bằng
phương pháp sư phạm đặc biệt [55, tr.52]. Sự nhất quán trong khái niệm
mang tính phổ quát về dạy học có thể liên hệ trực tiếp đến dạy học đàn
Piano tại trường ĐHVHNT Quân đội như Phạm Viết Vượng đã nêu là:
quy trình dạy học được tổ chức trong nhà trường bằng phương pháp sư
phạm đặc biệt.
1.1.2. Dạy học độc tấu và đệm đàn Piano
Dạy học đệm đàn Piano là một phần trong chương trình đào tạo
chuyên ngành Piano tại trường ĐHVHNT Quân đội. Do đó, trong nội
dung này người viết luận văn trình bày 2 khái niệm liên quan, gắn bó
chặt chẽ với nhau: dạy học độc tấu đàn Piano và dạy học đệm đàn Piano.
1.1.2.1. Dạy học độc tấu đàn Piano
Trước khi khi trình bày quan niệm về dạy học đệm đàn Piano,
người viết luận văn thấy cần khẳng định tầm quan trọng và chức năng
đàn Piano trong đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp do đàn Piano có ảnh
hưởng sâu sắc, toàn diện đối với hầu hết các chuyên ngành âm nhạc.
Đàn Piano là nhạc khí có lịch sử hàng trăm năm ở phương Tây, tại
Việt Nam đàn Piano còn có tên gọi theo tiếng Hán Việt: Dương cầm.
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Đây là cây đàn tiêu biểu của các loại nhạc khí có nguồn gốc châu Âu với
số lượng khổng lồ tác phẩm được tất cả nhạc sĩ nổi tiếng từ thời kỳ tiền
cổ điển đến nay sáng tác. Đối với người học âm nhạc chuyên nghiệp,
ngoài chuyên ngành Piano, môn đàn Piano mang tính bắt buộc đối với
người học sáng tác, chỉ huy, lý luận và các ngành biểu diễn khác như
Thanh nhạc, Kèn, Dây. Điều này cho thấy đàn Piano là nhạc khí quan
trọng, điển hình trong đào tạo âm nhạc đối với tất cả các cơ sở âm nhạc
chuyên nghiệp trên thế giới và Việt Nam. Vậy phương pháp, quy trình
dạy học Piano mang tính đặc thù và khác biệt như thế nào so với dạy học
các môn lý thuyết. Trước hết dạy học Piano luôn đòi hỏi phương pháp sư
phạm đặc biệt như khái niệm dạy học của Phạm Viết Vượng đã nêu trên.
Đặc biệt ở chỗ, đàn Piano có tới 88 phím đàn (36 phím đen, 52 phím
trắng) bao gồm bẩy quãng tám xếp lần lượt từ nốt La ở quãng tám cực
trầm (A2) đến nốt c5 ở âm vực cao nhất. Đàn Piano có khả năng diễn tấu
phong phú như: độc tấu, song tấu đến hòa tấu với nhiều kiểu phiên chế
dàn nhạc từ nhỏ đến lớn. Trong vai trò độc tấu, đàn Piano mang âm
hưởng của một dàn nhạc, đầy đủ hòa thanh, tiết tấu, giai điệu..Đặc biệt,
đàn Piano rất hoàn chỉnh trong kỹ thuật, tạo nên nhiều lối chơi phong
phú, đa dạng cường độ khi to có thể đến fff khi nhỏ đến ppp. Vì Piano có
âm La chuẩn (a1) nên được dùng làm âm thanh mẫu để nhạc cụ khác căn
chỉnh theo, vì vậy người học Piano thường xuyên được rèn luyện tai
nghe âm nhạc chính xác cùng với quá trình phát triển kỹ thuật, phong
cách biểu diễn.
Sự khác biệt giữa dạy học đàn Piano với các môn lý thuyết âm nhạc
ở chỗ, dạy học lý thuyết được tổ chức theo lớp tập thể, mục đích để
người học hiểu, biết khái niệm, phạm trù, nguyên tắc, từ đó người học
chủ động tìm hiểu qua tài liệu, sách vở, đĩa hình, đĩa tiếng, tự làm bài tập
(ví dụ như môn hòa thanh, hình thức). Còn dạy học đàn Piano được tổ
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chức theo lớp cá nhân, nghĩa là 1 thầy dạy 1 trò với phương pháp dạy
trực tiếp trên đàn, tại nhiều trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp vẫn
dùng từ trả bài để nói đến giờ lên lớp dạy đàn Piano nhằm phan biệt với
dạy các môn lý thuyết âm nhạc chung. Trong 1 tiết tín chỉ (50 phút),
người thầy phải phân chia thành nhiều khoảng thời gian để giải quyết
từng nội dung nhất định. Ví dụ: mở đầu buổi trả bài (5- 8 phút) luôn yêu
cầu người học phải chạy gam trên đàn (từ 0- 7 dấu hóa) với tốc độ nhanh
và rất nhanh. Cùng với gam là hợp âm, hợp âm rải có nhiều biến thể, sắc
thái khác nhau (rải dài, ngắn, gãy khúc, legato, staccato), qua đó người
thầy chỉnh sửa, yêu cầu người học tạo tiếng đàn, đúng tốc độ chuẩn xác.
Sau phần gam là bài kỹ thuật/Etude (từ 1- 2 bài) thông thường kéo dài
khoảng 10- 15 phút với sự đòi hỏi rất cao về tốc độ, kỹ thuật di chuyển
ngón tay nhằm giúp người học làm chủ kỹ thuật chơi đàn một cách lưu
loát, tự nhiên. Khoảng thời gian còn lại trong 50 phút trả bài (từ 28- 30
phút) là phần học nặng nhất, đó là thể hiện các thể loại tác phẩm khác
nhau từ tiền cổ điển đến hiện đại (2- 3 bài). Lúc này, hoạt động của thày
và trò tập trung vào thể hiện phong cách âm nhạc riêng từng nhạc sĩ (tác
phẩm của W.A.Mozart có lối diễn tấu khác với L.V.Beethoven). Đặc
biệt, người học được dạy kiến thức xử lý tác phẩm, tạo tiếng đàn, cách
giải quyết các đoạn kỹ thuật khó. Sự phát triển khả năng biểu diễn của
người học Piano qua từng buổi trả bài cho thấy dạy học chuyên ngành
Piano đòi hỏi người thầy có trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm và
nhiều thành công trong biểu diễn, ở mức độ cao còn đòi hỏi người thầy
đã tham dự kỳ thi Piano quốc tế, một động lực cần thiết để người học có
niềm tin trong học đàn Piano.
Như vậy, dạy học đàn Piano chuyên nghiệp luôn hướng đến đào tạo
tài năng âm nhạc, cụ thể là tài năng biểu diễn đàn Piano với vai trò độc
tấu. Qua đó, có thể nêu khái niệm: dạy học độc tấu đàn Piano là quy
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trình sư phạm chuyên biệt nhằm phát triển tài năng cá nhân trong lĩnh
vực biểu diễn Piano. Điều này lý giải vì sao rất nhiều người học đàn
Piano phải bỏ dở giữa chừng, chuyển sang ngành khác do khả năng biểu
diễn âm nhạc không phát triển.
1.1.2.2. Dạy học đệm đàn Piano
Cùng với sự phát triển nhanh của xã hội Việt Nam, nhu cầu âm
nhạc của người dân ngày càng cao, các chương trình nghệ thuật diễn ra
thường xuyên đòi hỏi trình độ nhạc công phải đáp ứng nhiều tiêu chí về
lối chơi như nhạc nhẹ, dân gian, thính phòng. Đây là điều kiện, cơ sở
hình thành các ban nhạc, nhóm nhạc có trình độ, kỹ thuật hòa âm, phối
khí các thể loại ca múa nhạc. Do đó, tại nhiều trường Nghệ thuật, trong
đó có trường ĐHVHNT Quân đội, cùng với dạy học độc tấu đàn Piano
cần đến một nội dung là hòa tấu ban nhạc với nhiều thủ pháp đệm của
các nhạc cụ tham gia. Điều này dẫn đến yêu cầu phải trang bị cho người
học đàn Piano những kỹ năng, kỹ xảo mới về đệm với các chức năng
khác nhau như: đệm hát trên đàn Piano, đàn Piano là thành phần ban
nhạc đệm, đặc biệt là sử dụng Piano để đệm cho múa (nói chung) và múa
cơ bản (nói riêng).
Về thuật ngữ, từ accompaniment trong tiếng Anh được chuyển ngữ
tương đương ở tiếng Việt nghĩa là đệm với cách hiểu chung là sử dụng
loại nhạc cụ nào đó để đệm. Khi đệm bằng đàn Piano, thuật ngữ tiếng
Anh là Piano accompaniment, có nghĩa sử dụng đàn Piano vào đệm cho
ai hát hoặc nhạc cụ nào đó độc tấu. Nếu dùng đàn Piano đệm hát, tiếng
Anh có cụm từ: Sing with Piano accompaniment, đệm bằng đàn phím
điện tử là: accompanied on Keyboard...Như vậy, đệm đàn Piano là cách
nói phổ biến nhằm nêu rõ mục đích sử dụng đàn Piano vào mục đích
nhằm xác định cụ thể vai trò của đàn Piano trong từng điều kiện, hoàn
cảnh khác nhau.
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Nhìn lại cách đây khoảng 40 năm (những năm 70, thế kỷ XX)
người đệm đàn Piano ở Việt Nam không nhiều, chủ yếu tập trung tại đài
phát thanh Tiếng nói Việt Nam và tại Nhạc viện Hà Nội, phổ biến là đệm
Piano cho đàn Violin độc tấu, ngoài ra còn đệm hát. Đén những năm 90,
thế kỷ XX, hàng loạt các ban nhạc xuất hiện chuyên đệm cho ca sĩ, nghệ
sĩ độc tấu nhạc nhẹ, đàn Piano đã phát huy thế mạnh và trở thành cây
đàn chủ lực trong ban nhạc, dàn nhạc.
Khi dùng đàn Piano đệm cho múa, tiếng Anh có cụm từ: Piano
accompaniment for dance, đây là ngôn ngữ chuyên ngành múa, được sử
dụng trong các giờ dạy học tại các cơ sở đào tạo múa ở Việt Nam và trên
thế giới.
Đối với dạy học đàn Piano hiện nay, phần học đệm cho múa hầu
như chưa có tài liệu, giáo trình nào đề cập. Điều này là một khiếm
khuyết khi đàn Piano đệm cho múa rất cần thiết và không thể thiếu. Khác
với đệm hát, đệm Piano cho múa đòi hỏi những khả năng riêng biệt của
người đệm ngoài yếu tố kỹ thuật, sự thể hiện và xử lý bài. Đây là một
quá trình lâu dài, gian khổ, đòi hỏi người đệm Piano cho múa phải có
trình độ, hiểu biết nghệ thuật múa để thể hiện chính xác nhịp điệu, tốc
độ, sắc thái âm nhạc, đưa vào bài đệm những cảm xúc giúp người múa
hứng khởi, thăng hoa.
Từ những thuật ngữ đã nêu, khái niệm đệm đàn Piano có nghĩa: sử
dụng kỹ thuật, khả năng sáng tạo trong biểu diễn đàn Piano để đệm cho
hát, múa và các loại nhạc cụ khác độc tấu.
Khái niệm đã trình bày những đặc điểm chung khi sử dụng đàn Piano với vai
trò đệm. Điều này tạo cho đàn Piano có vị thế mới trong hoạt động biểu diễn, khẳng
định sự phong phú, đa dạng trong chức năng đệm cho hát và các loại nhạc cụ khác
độc tấu. Đồng thời cũng nêu rõ khả năng, tác dụng của đàn Piano trong đệm cho
múa ở Việt Nam.
1.1.3. Múa cơ bản
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Nếu như âm nhạc là nghệ thuật thời gian, thì múa là nghệ thuật không gian.
Đặc điểm nổi bật của múa là

động tác, tư thế do con người sáng tạo nên.

Trong huấn luyện múa, yêu cầu đầu tiên người học phải thành thạo động
tác nhiều phong cách, thể loại múa được biên đạo, dàn dựng thành từng
tổ hợp khác nhau. Tên gọi múa cơ bản bao hàm những động tác đặc
trưng, từ bước chân đi, guộn tay, lắc hông, xoay gót. Do đó, múa cơ bản
ở Việt Nam bao gồm 3 phong cách chủ đạo, tích hợp từ nghệ thuật múa:
múa cổ điển châu Âu, múa dân gian Việt Nam và múa đương đại. Như
vậy, múa cơ bản chứa đựng trong đó những giá trị, đặc điểm của các loại
hình múa quốc tế và Việt Nam. Trước khi nêu khái niệm, người viết luận
văn trình bày cụ thể, rõ ràng các phong cách múa trong đào tạo múa cơ
bản hiện nay.
- Múa cổ điển châu Âu: ở Việt Nam múa cổ điển châu Âu là sự tập
hợp nhiều phong cách múa Ballet các nước châu Âu, trong cuốn sách
Múa cổ điển châu Âu, Costravitakaia, A.Pisarep nêu rõ nguồn gốc, sự
hình thành: Múa cổ điển châu Âu ra đời vào khoảng thế kỷ 16 ở một số
nước nhứ Ý, Pháp, Anh...và được truyền bá sang nhiều nước khác...và
ngày nay, múa cổ điển châu Âu hầu như được phổ biến rộng rãi trên
khắp các châu lục và được xem như một thành tựu văn hóa chung của xã
hội loài người [56,tr.5]. Do đó, múa cổ điển châu Âu là tên gọi chung,
trong đó nghệ thuật múa Ballet đóng vai trò cơ bản, xuyên suốt. Cần
nhắc lại lịch sử trong hàng trăm năm qua, múa Ballet trở thành dấu ấn
tiêu biểu của văn hóa châu Âu, đem lại những vẻ đẹp giàu tính thẩm mỹ.
Múa Ballet nổi tiếng với động tác uyển chuyển, chính xác, mang tính
biểu tượng khái quát cao. Sự phát triển ngày càng hoàn thiện của Ballet
theo xu hướng kịch hóa múa (còn gọi là các vở múa), có cốt chuyện đã
thúc đẩy các sáng tác âm nhạc cho Balett đạt tới những giá trị mới. Ngay
từ khi Ballet xuất hiện, âm nhạc đã trở thành bộ phận hữu cơ, song hành
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cùng múa. Hiệu quả của âm nhạc đối với Ballet được khẳng định, bởi là
nhân tố, động cơ thúc đẩy múa phát triển về chất và lượng. Âm nhạc
trong Ballet luôn gợi mở hình tượng nghệ thuật, tạo nên các nút thắt kịch
tính, dẫn dắt tình tiết trong vở Balett, trong đó nổi bật lên là tạo những
xúc cảm đến người xem.
- Múa dân gian Việt Nam: trong ngành múa, thuật ngữ tiếng Anh:
Viet Nam Folk Dance được chuyển ngữ tiếng Việt nghĩa là: múa dân
gian Việt Nam. Hiện nay, múa dân gian Việt Nam đã có những biến
chuyển lớn, trước hết là các bộ giáo trình múa dân gian được trường CĐ
Múa Việt Nam in và xuất bản [tài liệu tham khảo: 22, 23, 37, 38, 39, 54],
đây là nền tảng cho các trường Nghệ thuật đào tạo múa tổ chức giảng
dạy. PGS.TS.Lê Ngọc Canh khẳng định: muốn tìm hiểu cốt cách văn hóa
mỗi cộng đồng tộc người, mỗi quốc gia thì trước hết hãy đến với văn hóa
dân gian, mà nghệ thuật múa là một biểu hiện [3,tr.20]. Tầm quan trọng
của nhiều thể loại múa dân gian Việt Nam đã trở thành trung tâm điểm
mang tính cốt lõi trong huấn luyện múa, đặc biệt là múa cơ bản, giúp
người học nắm vững các động tác, hình thể, ngôn ngữ múa của 54 thành
phần tộc người ở Việt Nam. Hiểu một cách khái quát nhất, múa dân gian
Việt Nam đang chuẩn hóa, tạo nên phong cách múa mang đặc điểm văn
hóa dân tộc Việt Nam. Do đó, trong đào tạo múa cơ bản hệ Trung cấp tại
trường ĐHVHNT Quân đội, múa dân gian Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn
chương trình đào tạo cùng với múa cổ điển châu Âu.
- Múa đương đại: thuật ngữ múa đương đại/contemporary dance
xuất hiện, du nhập vào Việt Nam được phát triển, kế thừa từ múa hiện
đại/modern dance được phổ biến thành trào lưu tại các nước phương Tây
từ những năm 50, thế kỷ XX. Đây là sự cách tân, đổi mới múa Ballet kết
hợp với nhiều thể loại, phong cách múa ngoài châu Âu. Múa đương đại
với đặc trưng vừa thu nhận vừa phát triển các loại kỹ thuật múa của
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nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới. Ví dụ: khi kết hợp giữa Ballet với
nhảy Hiphop hoặc Breakdance (một kiểu nhảy đường phố phổ biến ở
Mỹ) đã tạo những hiệu ứng mới. Hoặc Ballet giao thoa với bước nhảy
theo vũ điệu Latin như Rhumba, Bolero...để đưa ra ngôn ngữ biểu hiện
khác lạ so với múa Ballet cổ điển trước đó. Như vậy, múa đương đại là
phương thức diễn tả múa theo ngôn ngữ mới, trong đó các khối tạo hình,
đề cao cảm xúc được phát triển triệt để, đồng thời khuyến khích sự sáng
tạo cá nhân, khả năng ngẫu hứng, ứng biến trên sân khấu của nghệ sĩ
múa. Tính giao thoa, đa hợp của múa đương đại Việt Nam đã nhanh
chóng hình thành phong cách múa pha trộn giữa Ballet, nhảy và múa dân
gian Việt Nam. Điểm đặc biệt của múa đương đại Việt Nam ở chỗ các
động tác múa dân gian truyền thống được đổi mới khi pha trộn với Ballet
và nhiều loại nhịp điệu khác nhau để sáng tạo các thủ pháp tạo hình, giúp
cho múa chuyên nghiệp Việt Nam phát triển nhanh theo xu hướng hội
nhập quốc tế. Với 3 phong cách múa nêu trên, múa cơ bản sử dụng nhiều
loại động tác khác nhau, từ cổ điển châu Âu đến dân gian và đương đại
nhằm mục đích đào tạo diễn viên, biên đạo, huấn luyện múa có kiến
thức, sự hiểu biết tương đối toàn diện trường phái, phong cách hiện nay.
Từ những dẫn giải đã trình bày, người viết luận văn đưa ra khái
niệm: múa cơ bản là hệ thống các động tác, tổ hợp múa cổ điển châu Âu,
dân gian Việt Nam và đương đại nhằm trang bị cho người học múa
những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo múa theo hệ thống, phương pháp để
phát triển tài năng múa ở Việt Nam.
Khái niệm trên chỉ rõ cách hiểu thế nào là múa cơ bản, một nội
dung quan trọng trong luận văn. Đồng thời là điều kiện cần thiết trong
dạy học đệm đàn Piano cho múa cơ bản tại trường ĐHVHNT Quân đội,
một môn học chưa có tài liệu, công trình nghiên cứu nào đề cập đến.
1.2. Khả năng diễn tả âm nhạc của đàn Piano
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Trong phần khái niệm về dạy học độc tấu và đệm đàn Piano đã nêu
trên, người viết luận văn đưa ra những dẫn giải, thuật ngữ nhằm xác định
sự ảnh hưởng của đàn Piano đối với biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp.
Tuy vậy, để hiểu rõ hơn đàn Piano là loại nhạc cụ gì, vì sao loại nhạc khí
này có vị trí quan trọng đối với đào tạo âm nhạc trên thế giới. Trong đó,
người viết luận văn nhấn mạnh đàn Piano là nhạc khí chủ đạo trong đệm
cho múa nói chung, múa cơ bản nói riêng.
1.2.1. Khái quát về đàn Piano
Theo một số tài liệu và trang wikipedia.org/wiki/Dương_cầm cho
biết vào cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17 (khoảng năm 1700), nhà thiết kế
Bartolomeo Cristofori nảy ra ý tưởng chế tạo loại đàn Grand Piano mới
từ loại đàn Clavecin. Bằng phương pháp cải tiến, Bartolomeo Cristofori
tạo một bộ cơ bên trong hộp đàn, để người sử dụng có thể dùng 2 tay
chơi nhạc bằng cách gõ vào phím, thay thế cách gảy trên đàn Clavecin
trước đó, còn âm thanh chưa có sự thay đổi. Đây là giai đoạn đầu tiên,
đánh dấu sự ra đời của đàn Piano, mặc dù còn nhiều khiếm khuyết, chưa
hoàn chỉnh nhưng được nhà soạn nhạc thiên tài người Đức J.S.Bach ủng
hộ. Những tác phẩm đầu tiên viết cho đàn Piano xuất hiện vào năm 1732
đánh dấu sự hình thành một nhạc khí biểu diễn hoàn toàn mới. Giai đoạn
nửa cuối thế kỷ XVIII, đàn Piano liên tục được hoàn thiện về chất và
lượng, nổi bật là bộ cơ búa tạo âm thanh bên trong đàn, giúp cho người
chơi có thể thực hiện nhanh chóng, thể hiện chính xác những chuyển
động giai điệu phức tạp. Đây cùng là thời kỳ chủ nghĩa âm nhạc cổ điển
bắt đầu thay thế cho âm nhạc Baroque (1600- 1750). Từ lúc đó, loại đàn
Piano mới đã nhận được sự quan tâm của các nhạc sĩ, họ bắt đầu sáng tác
tác phẩm âm nhạc dành riêng cho Piano. Đến năm 1790, khi bản thiết kế
đàn Piano xuất bản, giới thiệu phổ biến, các nhà sản xuất người Đức, tiêu
biểu Gottfried Silbermann và học trò đã tích cực cải tiến, thay đổi lần
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nữa nhằm tạo ra loại đàn Piano riêng biệt đem lại hiệu quả âm thanh
khác hoàn toàn so với đàn Clavecin. Đàn Piano nhanh chóng trở thành
nhạc khí biểu diễn trong thời gian này. Cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ
XIX, nước Đức là quốc gia đầu tiên nghiên cứu, phát triển đàn Piano.
Những năm sau đó, từ loại đàn Piano do người Đức thiết kế, Andreas
Stein (người Áo) tạo nên những cây đàn Piano chất lượng âm thanh đặc
biệt, được các nhạc sĩ như: A.W.Mozart và L.V.Beethoven sử dụng, sáng
tác hàng loạt tác phẩm nổi tiếng.
Tuy vậy, những cải tiến đàn Piano liên tục diễn ra nhằm tạo nên các
cây đàn có chất lượng âm thanh đẹp hơn, to hơn (nghĩa của từ Piano đầu
tiên do âm thanh của đàn nhỏ và khẽ) đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi
khắt khe của các nhạc sĩ châu Âu. Để đạt được âm lượng to và rất to (ff,
fff) các dây cần chế tạo dày hơn, bộ giá đỡ (khung) chắc chắn, chịu được
lực lớn hơn. Bộ khung đàn Piano bằng gỗ được cải tiến dày, nặng hơn,
thanh chằng chéo để đàn kiên cố. Đến năm 1820, nhà sản xuất Thomas
Allen dùng ống kim loại giữ căng đều dây, ngoài ra, Jonn Broadwood
(nhà sản xuất người Anh) sử dụng tấm sắt treo căng toàn bộ dây tạo ra sự
thay đổi lớn trong chế tạo đàn Piano.
Đến giai đoạn hiện nay, đầu thế kỷ XXI đàn Piano vẫn đang được
cải tiến với các phiên bản mới, nhiều chủng loại, mẫu mã đáp ứng đa
dạng, đông đảo người sử dụng. Sự kế thừa luôn được các hãng sản xuất
Piano điều chỉnh, rút kinh nghiệm. Về cơ bản, đàn Piano có 2 kiểu chính:
Piano lớn/Grand Piano; Piano đứng/Upright Piano. Trong mỗi kiểu có
nhiều loại khác nhau để hướng đến các tầng lớp, trình độ của người chơi.
Ví dụ: loại Baby Piano dành cho đối tượng trẻ em bắt đầu học đàn, còn
Studio Piano chuyên dùng trong Nhạc viện và phòng thu. Đây cũng là
loại đàn phổ biến ở Việt Nam.
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Ngay từ đầu thế kỷ XIX, những biến đổi, phát triển kiểu dáng cũng
như thiết kế bên trong đã tạo cho đàn Piano trở thành loại nhạc khí độc
đáo với khả năng diễn tả hết sức đa dạng, phong phú sắc thái âm nhạc.
Về kỹ thuật, đàn Piano đàm bảo di chuyển các ngón tay ở tốc độ/tempo
nhanh nhất/pretisimo, thuận lợi bấm phím theo thế tay các loại gam (0- 7
dấu hóa), hợp âm rải từ nốt thấp nhất (A2) đến cao nhất (c5) lên với âm
thanh, cao độ nghe rõ ràng, sắc nét. Đàn Piano có thể tạo sự phân biệt
chuẩn xác giữa 3 lối chơi cơ bản của nhạc đàn: legato, Non legato và
staccato. Về sắc thái, cường độ âm thanh, đàn Piano thực hiện dễ dàng
những quãng, giai điệu, hợp âm tạo nên kịch tính, đột ngột từ ppp (rất
nhỏ, khẽ) đến fff (rất to). Trong những trường hợp đặc biệt, có thể bấm
được tới 11 phím (ngón 1 bấm liền 2 phím) trên 10 đầu ngón tay. Hệ
thống Pedals/bàn đạp dưới chân là điểm đặc biệt của đàn Piano tạo 3 loại
tiếng: sustain Pedal: âm thanh ngân dài, liền tiếng; Sostenuto Pedal: ngắt
âm đột ngột, mục đích chặn độ vang của âm thanh; Soft Pedal: đối lập
với sustain Pedal, làm âm thanh rời ra, không ngân. Do đó, đã từ lâu đàn
Piano được coi là vua của các loại nhạc khí và không thể thiếu trong đào
tạo âm nhạc chuyên nghiệp trên thế giới.
Trong suốt hàng trăm năm qua, các trường phái, trào lưu âm nhạc
trên thế giới đều dành cho đàn Piano vị trí xứng đáng trong những sáng
tác. Tác phẩm viết cho đàn Piano chiếm khối lượng to lớn ở tất cả các
nước châu Âu, điều này có được xuất phát từ sự hoàn hảo về âm thanh,
phương pháp diễn tả đa dạng mọi cung bậc cảm xúc con người. Từ độc
tấu đến tham gia dàn nhạc, đàn Piano thể hiện xuất sắc trong nhiều vai
trò khác nhau. Đặc biệt, đàn Piano là nhạc khí chuyên đệm trong đào tạo
múa Ballet trên thế giới. Còn ở Việt Nam, đàn Piano trở thành nhạc khí
chủ đạo trong múa cơ bản tại tất cả các trường Nghệ thuật, đặc biệt tại
trường CĐ múa Việt Nam và trường ĐHVHNT Quân đội.
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1.2.2. Hiệu quả âm nhạc của đàn Piano trong đệm múa
Trong lĩnh vực âm nhạc nói chung, đàn Piano là nhạc khí đa năng,
vừa có vai trò quan trọng trong đào tạo, biểu diễn chuyên nghiệp, vừa là
cây đàn phổ biến, được nhiều người yêu thích và có số lượng người học
đông đảo nhất. Điều này diễn ra không chỉ ở Việt Nam mà còn tại các
nước trên thế giới. Theo thống kê không chính thức, số người học đàn
Piano tại HVANQGVN và trường ĐHVHNT Quân đội (hệ trung cấp dài
hạn, ngắn hạn, CĐ, ĐH) luôn chiếm tỷ lệ nhiều hơn tất cả các chuyên
ngành như: kèn, dây, sáng tác, chỉ huy. Ngoài ra đàn Piano là môn học
bắt buộc đối với tất cả các chuyên ngành âm nhạc khác như: lý luận âm
nhạc, sáng tác, thanh nhạc...
Cần nêu rõ trong nội dung này người viết luận văn đề cập đến đào
tạo Piano chuyên nghiệp, mục đích làm sáng tỏ sự cần thiết phải xây
dựng được môn đệm múa vào chương trình đào tạo Piano ở các trình độ
từ Trung cấp đến ĐH. Qua đó chứng minh hiệu quả âm nhạc của đàn
Piano trong đệm cho ngành múa ở Việt Nam. Như trên đã nêu, để đệm
Piano cho múa đòi hỏi người đệm ngoài khả năng kỹ thuật diễn tấu đàn
Piano ở trình độ năm 3 TCAN chuyên ngành Piano, am hiểu đầy đủ các
thể loại, phong cách múa như: tính cách, động tác, hình thể. Từ đó,
người đệm Piano có thể truyền cảm đầy đủ nội dung, sắc thái tác phẩm,
tiểu phẩm âm nhạc để múa cảm thụ, thực hiện các động tác trọn vẹn, đầy
biểu cảm. Ví dụ: khi đàn Piano đệm trong các giờ dạy học múa không
thể dùng một tiểu phẩm Piano thời cổ điển, lãng mạn để tạo phần âm
nhạc cho múa dân gian Việt Nam và ngược lại.
Đào tạo được một nghệ sĩ độc tấu Piano là quá trình hoạt động lâu
dài, mất nhiều năm với phương pháp dạy học mang tính chuyên biệt, đầy
khó khăn, thách thức bởi những tiêu chí, đòi hỏi khắt khe của loại hình
nghệ thuật này. Ngoài năng khiếu âm nhạc là điều kiện tiên quyết, bắt
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buộc, người học Piano phải được chuẩn bị nhiều kỹ năng ngay từ khi còn
nhỏ như khả năng tự luyện tập cá nhân với ý thức tự giác cao, chịu được
áp lực học tập với nhiều môn học khác để trang bị đầy đủ, cần thiết kiến
thức âm nhạc để có thể tự nhìn và tập các tác phẩm, bài kỹ thuật theo
phương pháp ghi nhạc trên 5 dòng kẻ. Chưa kể đến yêu cầu người học
phải có đàn Piano đạt chất lượng tốt. Qua mỗi kỳ học, năm học, độ khó
của bài kỹ thuật, tác phẩm luôn được nâng lên, tình trạng tuyển nhiều ở
đầu vào ở hệ trung cấp dài hạn, khi tốt nghiệp đại học Piano chỉ còn lại
2, 3 người có thể ra trường thường xuyên diễn ra. Như vậy, đào tạo nghệ
sĩ Piano chuyên nghiệp (còn gọi là đào tạo đỉnh cao) luôn khác biệt với
đào tạo đại trà trong ngành khoa học xã hội và nhân văn. Tuy vậy, những
SV khi tốt nghiệp ĐH Piano có thể làm nhiều loại công việc khác nhau
như: biểu diễn độc tấu, giảng dạy, đặc biệt là đệm Piano cho múa, hát.
Khoảng 10- 15 năm trở lại đây đã xuất hiện những quan điểm mới
trong đào tạo chuyên ngành Piano. Điều này xuất phát từ thực tiễn xã hội
Việt Nam đang cần đến đội ngũ nghệ sĩ Piano có khả năng nhạy bén,
linh hoạt trong hòa tấu dàn nhạc thính phòng, giao hưởng, trong các ban
nhạc nhẹ, điện tử và đặc biệt là có thể đệm cho múa. Đây là nhiệm vụ
khó khăn, ở các nước phương Tây sử dụng đàn Piano trong đào tạo múa
rất phổ biến, còn tại Việt Nam các trường múa thường xuyên tuyển dụng
người có bằng tốt nghiệp Trung cấp, CĐ hoặc ĐH chuyên ngành Piano,
sau đó thử việc bằng cách giao tác phẩm để người đó thực hiện trong giờ
dạy múa. Hiện nay, từ những nhu cầu, đòi hỏi xã hội đã tạo sự đa dạng
trong đào tạo chuyên ngành Piano. Tại trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội,
chương trình CĐ xác định mục đích là đào tạo Piano theo phong cách
nhạc nhẹ (cụ thể là nhạc Jazz), còn ở HVANQGVN trong khoảng 20
năm qua, khoa nhạc Jazz có chuyên ngành Piano có số lượng SV theo
học đông đảo. Điều này cho thấy sự hội nhập, tiếp thu những phong cách
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âm nhạc mới từ các nước có nền âm nhạc tiên tiến, hiện đại Âu, Mỹ của
các trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp rất cụ thể, xác thực. Với
trường ĐHVHNT Quân đội, sự chuyển hướng đào tạo chuyên ngành
Piano trình độ trung cấp, CĐ, ĐH nhạc nhẹ đã có khoảng 20 năm nay, đã
đào tạo thành công nhiều nhạc công biểu diễn đàn Piano.
Trong chức năng đệm múa, đàn Piano đã phát huy đầy đủ những ưu
thế vượt trội mà không nhạc khí nào đạt được. Dưới đây là hiệu quả âm
nhạc của đàn Piano khi đệm cho múa:
- Những tác phẩm, tiểu phẩm viết cho đàn Piano để sử dụng biểu
diễn, huấn luyện múa Ballet, cổ điển châu Âu có số lượng lớn nhất. Còn
múa dân gian Việt Nam thì sáng tác của nhạc sĩ Việt Nam viết cho đàn
Piano cũng có tỷ lệ cao nhất. Ví dụ: tại trường ĐHVHNT Quân đội,
người viết luận văn luôn dùng tác phẩm Piano Việt Nam để đệm trong
các giờ huấn luyện múa dân gian. Chất liệu âm nhạc dân gian trong các
sáng tác cho Piano được nhạc sĩ Việt Nam sử dụng rất phong phú, có gần
như đầy đủ âm nhạc dân gian của 54 thành phần tộc người, đồng thời
khối lượng lên tới hàng trăm tác phẩm có độ dài ngắn khác nhau. Đây là
minh chứng cho thấy đàn Piano là nhạc khí điển hình, tạo nên phần âm
nhạc đệm múa trọn vẹn, hoàn hảo.
- Giai điệu trên đàn Piano nghe rõ ràng với âm hưởng, sắc thái tinh
tê, thuận tiện cho dạy học múa. Những tác phẩm, tiểu phẩm Piano dùng
trong huấn luyện múa luôn có đường nét giai điệu nổi bật. Đây là điều
rất quan trọng để người múa nghe rõ, thực hiện động tác theo sự huyển
động của giai điệu. Đối với múa cơ bản, đệm đàn Piano luôn sử dụng tác
phẩm, tiểu phẩm Piano của các nhạc sĩ tiền cổ điển, cổ điển, lãng mạn
như F. Schubert, R. Schumann, F. Chopin...Do đó, giai điệu được đàn
Piano thể hiện nghe sáng sủa, nhiều sắc thái khác nhau, giúp người học
múa tạo động tác theo giai điệu một cách uyển chuyển, chính xác.

24

Ví dụ trong tác phẩm Grand Valse brillante của nhạc sĩ Chopin, 4 ô
nhịp đầu là sự chuẩn bị cho giai điệu chính vang lên ở tay phải, tay trái là
âm hình nhịp điệu Valse (tiếng Pháp) điển hình trong các sáng tác của F.
Chopin, hiệu quả giai điệu âm nhạc vang lên rất rõ nét. Đây là tác phẩm
Piano được sử dụng trong giờ huấn luyện múa cổ điển châu Âu, hệ
Trung cấp múa cơ bản tại trường ĐHVHNT Quân đội.
Ví dụ 1: Grand Valse brillante (F. Chopin) (trích)

- Tiết tấu, nhịp điệu: một trong thuộc tính cơ bản của múa đó là
động tác chịu ảnh hưởng, tác động của tiết tấu, nhịp điệu. Nói cách khác,
tiết tấu, nhịp điệu trong âm nhạc là cơ sở để múa tạo hình, diễn tả theo
ngôn ngữ hình thể. Trong múa dân gian Việt Nam, chỉ bằng nhịp trống,
tiếng gõ thanh la, âm thanh chũm chọe đã tạo nên những điệu múa hấp
dẫn. Tiêu biểu như trong lễ hội đền Hùng diễn ra hàng năm, 4 đôi trai gái
dùng chiếc gậy dài (giả làm chày) gõ vào mặt trống đồng vừa tạo nhịp
vừa nhảy múa. Như vậy, tiết tấu, nhịp điệu luôn là hằng số mang thuộc
tính nền tảng để nghệ thuật múa định hình, phát triển động tác, sự
chuyển động lúc nhanh, lúc chậm. Đồng thời tiết tấu là cơ sở để các
bước di chuyển với những biểu đạt phong phú được múa thể hiện. Đây là
tiêu chí quan trọng được đàn Piano diễn đạt đầy đủ nhất.
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Trong dạy học múa cơ bản, đàn Piano luôn đáp ứng nhiều đòi hỏi
khắt khe nhiều loại nhịp điệu. Bằng những ưu điểm có được, đàn Piano
luôn ổn định tạo nên tiết tấu đa dạng không chỉ thông qua các âm hình
đặc trưng trong tác phẩm mà còn phát huy bằng mối liên kết chặt chẽ với
giai điệu, tốc độ, cường độ...để các nhóm tiết tấu dẫn dắt múa vào nhiều
trạng thái nhịp điệu khác nhau. Nói tóm lại, đàn Piano khi đệm cho múa
đã thể hiện đầy đủ các phương thức diễn tả âm nhạc như một bức tranh
đầy đủ cung bậc giai điệu, tiết tấu để múa thể hiện những động tác đầy
hoa mỹ và vẻ đẹp của con người.
Cùng với giai điệu, tiết tấu, âm nhạc của đàn Piano được biểu hiện
qua hình thức tác phẩm, một đặc điểm quan trọng, không thể thiếu trong
đệm cho múa. Hình thức chứa đựng đoạn, câu, tiết nhạc luôn được làm
chẵn để nhịp múa phân biệt rõ các vị trí bước di chuyển. Các tác phẩm
Piano do nhạc sĩ châu Âu sáng tác có thể nhận thấy các chủ đề, âm hình,
kết cấu giai điệu luôn ở số ô nhịp chẵn: 2, 4, 8, 16. Rất hiếm chủ đề có số
ô nhịp lẻ: 3, 5, 7, 9, 11...điều này xuất phát từ các loại nhịp nhảy múa ở
châu Âu được tính bằng nhịp chân thuận. Tất nhiên ở cuối các đoạn hoặc
biến đổi tốc độ từ chậm sang nhanh hay ngược lại, đoạn chen/episode và
ô nhịp ngân, nghỉ tự do/fermata khi đàn Piano diễn tấu được múa biểu
hiện không đếm nhịp.
1.3. Thực trạng dạy học đệm đàn Piano cho múa cơ bản
1.3.1. Vài nét về trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Năm 1955, Bộ Quốc Phòng quyết định thành lập trường Nghệ thuật
Quân đội, tiền thân của trường ĐHVHNT Quân đội hiện nay. Mục đích
ban đầu đào tạo sĩ quan văn hóa nghệ thuật Quân đội trong cả nước.
Cuối năm 1992, cùng với nhiệm vụ đào tạo cán bộ, diễn viên cho những
đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, trường được giao thêm nhiệm vụ đào tạo
cán bộ văn hóa cho các đơn vị cơ sở trong toàn quân.
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Từ sau năm 1995, trường đa dạng hóa ngành, loại hình và đối tượng
đào tạo. Từ chỗ chỉ đào tạo nghệ sĩ, nhạc sĩ thuộc quân đội, trường
ĐHVHNT Quân đội đã mở rộng tổ chức đào tạo ra nhiều đối tượng
khác, đặc biệt là con em các dân tộc vùng sâu, vùng xa như Tây nguyên,
các tỉnh miền núi phía Bắc. Ngày 3/1/2006, Phó thủ tướng Phạm Gia
Khiêm đã ký quyết định thành lập trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật
Quân đội trên cơ sở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật quân đội.
Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, hoạt động
theo Điều lệ trường Đại học.
Quá trình phát triển của nhà trường luôn gắn liền với khả năng,
trình độ của GV và HV. Có thể nói đội ngũ từ BGH đến các khoa,
phòng, ban đã nêu cao ý thức, trách nhiệm, nỗ lực và cố gắng hoàn thành
mọi công việc được giao. Đồng thời không ngừng trau dồi bản lĩnh, tư
tưởng Cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực tổ chức chỉ huy, chuyên
môn nghiệp vụ. Trong hơn 22 năm qua (1995- 2017), nhiều GV của
trường được phong tặng NSUT, NGUT. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân
viên, học viên đoàn kết, tin tưởng vào lãnh đạo Bộ Quốc Phòng, Tổng
cục chính trị, được thể hiện qua khẩu hiệu:
Chiến sĩ, nghệ sĩ.
Đoàn kết, chiến đấu
Năng động, sáng tạo
Trường ĐHVHNT Quân đội là cơ sở đào tạo đa ngành ở Việt Nam,
chuyên đào tạo nghệ sĩ biểu diễn, nhạc sĩ sáng tác, biên đạo múa chuyên
nghiệp, cán bộ Quản lý văn hoá, Sư phạm nhạc họa, Nhà văn, Sân khấu Điện ảnh cho quân đội và quốc gia. Hình thức đào tạo linh hoạt, hướng
đến chuẩn mực về chất lượng, đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn của
quân đội và xã hội Việt Nam hiện nay. Trong những năm gần đây, nhà
trường theo phương châm: dạy cái quân đội, xã hội cần không dạy
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những cái mình có, bước đi này nhằm hướng đến mục tiêu phục vụ, đáp
ứng yêu cầu, đòi hỏi của nhiều tầng lớp, độ tuổi, trình độ khác nhau. Sự
thay đổi đó đã tạo nên những giá trị mới trong quá trình phát triển của
trường ĐHVHNT Quân đội. Là trường có thế mạnh trong đào tạo lĩnh
vực văn hóa nghệ thuật, trải qua 60 năm xây dựng, phát triển, trường
ĐHVHNT Quân đội đã có nhiều thay đổi, tiêu biểu nhất là cơ sở vật chất
khang trang, hiện đại. Hầu hết CB, GV, HV tiếp cận khoa học công nghệ
tiên tiến, tiêu biểu là trường ĐHVHNT Quân đội đang là một trong
những trung tâm phối khí, làm nhạc điện tử qua các phần mềm hiện đại.
Hệ thống kiến thức âm nhạc luôn cập nhật, đổi mới nhằm tiếp cận nhiều
phong cách, thể loại âm nhạc hiện đại, đương đại đang là trào lưu trên
thế giới. Tất cả đều tập trung cho mục đích đào tạo nguồn nhân tài trong
lĩnh vực văn hóa nghệ thuật cho toàn quân và cho đất nước. Trong đó,
trường ĐHVHNT Quân đội đặc biệt coi trọng giáo dục đạo đức nghề
nghiệp với đào tạo học viên trở thành những chiến sĩ- nghệ sĩ vừa hồng
vừa chuyên để sau khi ra trường có thể làm việc trong nhiều điều kiện,
hoàn cảnh khác nhau.
1.3.2. Chương trình đào tạo Piano và múa cơ bản
Để sử dụng đàn Piano đệm cho múa cơ bản, cùng với giới thiệu về
trường ĐHVHNT Quân đội, người viết luận văn thấy cần trình bày về
khoa Âm nhạc, nơi đào tạo TCAN chuyên ngành Piano, chương trình
đào tạo Piano và Trung cấp múa cơ bản. Đây là mối liên hệ hữu cơ cùng
sẻ chia trách nhiệm của CB, GV và HV khi sử dụng khả năng biểu diễn
đàn Piano của GV,HV khoa Âm nhạc để đệm cho múa cơ bản hệ Trung
cấp. Sự vận dụng khả năng biểu diễn đàn Piano vào đệm cho múa là một
đặc thù của trường ĐHVHNT Quân đội, không chỉ giúp GV có giờ đệm
đàn Piano mà còn tạo điều kiện để những HV giỏi, xuất sắc Piano thực
tập đệm trực tiếp trên sàn múa.
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1.3.2.1. Vài nét về khoa Âm nhạc
Khoa Âm nhạc, trường ĐHVHNT Quân đội là một trong những
khoa được thành lập đầu tiên cùng với sự ra đời của trường Nghệ thuật
Quân đội, tiền thân trường ĐHVHNT Quân đội hiện nay. Trải qua thời
gian, tính đến năm 2017, đội ngũ giảng viên khoa Âm nhạc đã thu hút
nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ trẻ tuổi, có tay nghề vững vàng, chuyên sâu. Các
GV đều có trình độ chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm, nhiệt tình,
hăng say nghề nghiệp. Với nhận thức và quan điểm tích cực, GV luôn
tạo môi trường thân thiện, hòa nhã để trao đổi kinh nghiệm chuyên môn,
nghiệp vụ sáng tác và biểu diễn với HV, đặc biệt trong các hoạt động âm
nhạc chuyên nghiệp ở Việt Nam, có thể nêu tên các nhạc sĩ trẻ như:
Xuân Phương, Đỗ Bảo chuyên sáng tác, phối khí. Các thế hệ trước đó là
An Thuyên, Xuân Thủy, Đức Trịnh. Về nghệ sĩ biểu diễn có: Lương
Bình (Guitar), Kim Thu (Piano). Hầu hết các nhạc sĩ, nghệ sĩ là GV đều
tham gia thường xuyên các chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa lớn
tầm quốc gia, đây không chỉ là uy tín, trách nhiệm mà còn là động lực
cho HV nhìn nhận, đánh giá nhằm phấn đấu học tập tốt hơn.
Cùng với đội ngũ GV, khoa Âm nhạc luôn tích cực, chủ động thu
hút, mời các GS, PGS, TS, NSUT, NSND đầu ngành, các nhạc sĩ, nghệ
sĩ nổi tiếng về làm cộng tác viên trong giảng dạy của khoa. Tất cả tạo
nên nền tảng phát triển vững chắc mà trình độ, năng lực chuyên môn của
HV là thước đo chuẩn, được các đoàn ca múa, nhà hát trong và ngoài
Quân đội đánh giá cao.
Hiện nay khoa âm nhạc có 19 GV cơ hữu dạy chuyên ngành đàn
Piano từ Trung cấp đến ĐH, ngoài ra nhiều CB tại các phòng, ban của
nhà trường có trình độ, kỹ xảo đàn Piano rất tốt (100% tốt nghiệp ĐH
chính quy chuyên ngành Piano tại HVANQGVN). Tuyệt đại đa số GV
đã trải qua thực tế biểu diễn, nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, lấy
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mục tiêu học đi đôi với hành để khuyển khích, động viên HV học tập.
Nhiều năm qua, nhiều GV của khoa Âm nhạc liên tục đạt các giải
thưởng sáng tác của hội Nhạc sỹ Việt Nam, Bộ Quốc phòng. Đặc biệt,
GV, HV khoa Âm nhạc đạt những giải thưởng lớn trong nhiều cuộc liên
hoan, hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, liên hoan quốc tế. Tiêu biểu:
- Năm 1998 đạt giải đặc biệt liên hoan các ban nhạc học sinh - sinh
viên toàn quốc.
- Năm 2003 đạt giải đặc biệt đại hội các ban nhạc trẻ toàn quốc.
- Năm 2009, ban nhạc Lá Đỏ của trường ĐHVHNT Quân đội được
giám đốc đài Truyền hình Việt Nam trao tặng bằng khen với thành tích
xuất sắc trong việc tham gia tổ chức thực hiện thành công Liên hoan
Tiếng hát truyền hình- giải Sao Mai.
- Nhiều năm liền (từ 2003 đến 2013), khoa Âm nhạc liên tục được
Tổng cục Chính trị QĐNDVN tặng thưởng giấy khen hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ, đặc biệt là giấy khen của Tổng tham mưu trưởng
QĐNDVN cho khoa Âm nhạc về hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo học
viên quân sự Lào giai đoạn 2000- 2010.
1.3.2.2. Chương trình đào tạo TCAN chuyên ngành Piano
Tổ bộ môn Piano thuộc khoa Âm nhạc, trường ĐHVHNT Quân đội
có nhiệm vụ, chức năng đào tạo ra nhạc công biểu diễn đàn Piano trình
độ Trung cấp, CĐ (gọi chung là Trung cấp Âm nhạc, CĐ Âm nhạc). Để
có khả năng đệm Piano cho múa, ngoài GV chuyên trách, trường
ĐHVHNT Quân đội tiến hành cho HV học tác phẩm Piano đệm cho múa
trong các giờ ngoại khóa, mục đích tập luyện để múa tham gia vào các
chương trình biểu diễn bên ngoài trường. Mục tiêu đào tạo đáp ứng được
các tiêu chí: độc tấu, hòa tấu dàn nhạc tại các đoàn nghệ thuật trong và
ngoài Quân đội. Số giờ lên lớp cá nhân (1 thầy/1 trò): 2tiết/tuần. Như
vậy, mỗi kỳ học có 30 tiết, tương tự số giờ dạy Piano bên HVANQGVN.
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Chương trình đào tạo TCAN chuyên ngành Piano tại trường
ĐHVHNT Quân đội cụ thể như sau:
- Về mục tiêu:
+ Trang bị cho người học thẩm mỹ nghệ thuật đúng đắn và kỹ năng
nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu biểu diễn âm nhạc trong, ngoài Quân đội.
- Phương châm đào tạo: chuyên sâu, thiết thực
- Yêu cầu:
Chương trình đào tạo TCAN chuyên ngành Piano nhằm hướng dẫn
học viên (HV) hệ thống kỹ thuật, xứ lý tác phẩm, có khả năng biểu diễn
tốt. Sau khi hoàn thành chương trình, HV đạt những yêu cầu sau:
+ Trình độ: thành thạo kỹ thuật cơ bản trên đàn Piano.
+ Có khả năng độc tấu các tác phẩm viết cho đàn Piano, thành thạo
hòa tấu dàn nhạc thính phòng, ban nhạc nhẹ. Có kỹ năng đệm Piano cho
thanh nhạc, múa, nhạc cụ.
+ Có khả năng biểu diễn 1 chương trình độc tấu Piano của tất cả các
tác phẩm viết cho đàn Piano của các nhạc sĩ Việt Nam.
Để có thể thi vào TCAN chuyên ngành Piano, trường ĐHVHNT
Quân đội tuyển các đối tượng là học sinh phổ thông từ 14 tuổi trở lên.
- Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).
- Hình thức học tập: lên lớp cá nhân
- Số tiết phân bổ: 2 tiết/tuần
Dưới đây, người viết luận văn trình bày chương trình đào tạo Piano
trình độ Trung cấp (có giờ dạy học đệm cho múa cơ bản). Chương trình
gồm các phần: gam, Etude và tác phẩm, hòa tấu, đệm hát, múa.
- Năm thứ nhất:
+ Thời lượng: 2 tiết/tuần/học viên
+ Tổng số tiết: 30 tiết/15 tuần/1 kỳ
Yêu cầu chung:
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- Năm 1- 2:
+ Các gam trưởng, thứ (toàn bộ từ 0-7 dấu hóa) hợp âm, hợp âm rải
+ Etude: 6- 8 bài gồm các phong cách khác nhau, trong đó bắt buộc
phải hoàn thành 2 Etude Jazz.
+ Tác phẩm: 6- 8 bài với các phong cách: tiền cổ điển, cổ điển, lãng
mạn, hiện đại và Việt Nam.
+ Hòa tấu dàn nhạc: 2 bài
+ Đệm cho hát hoặc nhạc cụ độc tấu: 4 bài
- Năm 3- 4:
+ Gam toàn cung, thang 5 âm Việt Nam, gam Jazz.
+ Etude: 3- 5 bài, trong đó có 2- 3 bài Etude Jazz
+ Tác phẩm: 6- 8 bài với các phong cách: tiền cổ điển, cổ điển, lãng
mạn, hiện đại và Việt Nam.
+ Hòa tấu dàn nhạc: 3 bài.
+ Đăng ký chọn 2 đệm bài cho hát, nhạc cụ độc tấu hoặc cho múa.
Thi tốt nghiệp (cuối kỳ 8)
+ Bài gam trên toàn bộ các dấu hóa thăng và giáng
+ 2 Etude tự chọn trong các bài đã hoàn thành ở năm thứ 3 và 4.
+ 6 tác phẩm đầy đủ phong cách, ưu tiên số lượng bài Việt Nam và
nhạc Jazz.
+ 2 bài hòa tấu với dàn nhạc
+ Đệm trên đàn Piano cho hát, múa hoặc nhạc cụ độc tấu: 2 bài.
Chương trình chú trọng phát triển khả năng biểu diễn độc tấu, hòa
tấu, đệm hát, múa, nhạc cụ độc tấu.
Xem xét tổng thể chương trình cho thấy đào tạo Trung cấp Âm
nhạc chuyên ngành Piano ở trường ĐHVHNT Quân đội có sự khác biệt
với HVANQGVN, nếu như tại HVANQGVN đặt trọng tâm đào tạo
ngành Piano để biểu diễn các tác phẩm kinh điển, mang tính hàn lâm thì
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chương trình TCAN chuyên ngành Piano tại trường ĐHVHNT Quân đội
theo hướng cân bằng giữa âm nhạc hàn lâm với nhạc Jazz. Trong đó chú
trọng đến vai trò hòa tấu, đệm hát, nhạc cụ độc tấu và múa. Tuy vậy, trên
thực tế rất ít HV chọn bài đệm cho múa, nguyên nhân chủ yếu xuất phát
từ kiến thức về múa ít, nhiều HV chưa hiểu phương pháp đệm múa. Mặt
khác các bài đệm múa trên đàn Piano chính là những tiểu phẩm quen
thuộc, không đòi hỏi yếu tố kỹ thuật, đặc biệt là xử lý sắc thái không kỹ
bằng các tác phẩm đòi hỏi tư duy, độ kỹ thuật phức tạp. Những quan
niệm trên tương đối phổ biến, tạo nên phản ứng tâm lý như ngại, không
hào hứng, tránh né đệm Piano cho múa. Trong đó, tuyệt đại đa số HV
chọn hòa tấu ban nhạc nhẹ, đệm hát, nhạc cụ độc tấu bởi sau khi tốt
nghiệp có thể làm việc được ngay.
Qua thực tiễn đào tạo Trung cấp Âm nhạc chuyên ngành Piano tại
trường ĐHVHNT Quân đội cho thấy, đệm Piano cho múa không có
nhiều HV tham gia, ham thích. Chỉ làm bằng thái độ bắt buộc, hoàn
thành nhiệm vụ được giao. Là GV chuyên dạy và đệm Piano cho múa,
người viết luận văn nhận thấy trước hết phải thay đổi tư duy, suy nghĩ
của HV, đặc biệt là của GV để có thể đào tạo ra những nghệ sĩ có tài
năng toàn diện, nghiêm túc với nghề. Vấn đề này sẽ được người viết luận
văn trình bày kỹ ở chương 2.
1.3.2.3. Chương trình đào tạo Trung cấp múa cơ bản
Trong khái niệm về múa cơ bản đã nêu về 3 nội dung chủ đạo: múa
cổ điển châu Âu, múa dân gian Việt Nam và múa đương đại. Đây là 3
môn học cấu thành chương trình đào tạo trung cấp múa cơ bản của
trường ĐHVHNT Quân đội hiện nay. Tuy vậy, tên gọi các môn học trên
bắt đầu được xác định từ năm 1999 trở lại đây, ngoài ra HV học múa cơ
bản phải hoàn thành môn thứ tư là chất liệu múa, môn học khai thác và
ứng dụng động tác múa vào xây dựng ý tưởng, triển khai thành tuyến, tổ
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hợp trong tác phẩm múa độc lập. Do đó, cấu trúc chương trình có sự
khác biệt so với trường CĐ múa Việt Nam.
Chương trình Trung cấp múa cơ bản tại trường ĐHVHNT Quân đội
hiện nay vẫn đào tạo theo niên chế, chưa áp dụng học chế tín chỉ:
- Múa Cổ điển Châu Âu- 60 tiết (4 ĐVHT)/1 kỳ
- Múa dân gian Việt Nam dân tộc- 60 tiết (4 ĐVHT)/1 kỳ
- Múa đương đại- 60 tiết (4 ĐVHT)/1 kỳ
- Chất liệu múa- 60 tiết (4 ĐVHT) được học trong kỳ 1, năm I.
Như vậy, Trung cấp múa cơ bản gồm 4 năm học, phân thành 8 kỳ,
3 môn học chủ đạo nêu trên học toàn bộ 8 kỳ, mỗi kỳ 60 tiết (4 ĐVHT).
Theo phân bổ: 1 kỳ học gồm 15 tuần học chính khóa, mỗi tuần có 4 tiết/
1 môn học. Với 3 môn học chủ đạo trên, HV lên lớp trung bình 12
tiết/tuần, đây là số lượng giờ trong đào tạo chuyên ngành cốt lõi đòi hỏi
GV, HV phải cùng nhau tập trung sức lực vận động cũng như mất nhiều
thời gian trền sàn. Cùng với công tác giảng dạy của GV huấn luyện múa
chính là những người đệm Piano cho múa cùng làm việc trong các giờ
lên lớp múa cơ bản.
Ngoài 3 môn học chủ đạo, hình thành nên năng lực múa, HV
Trung cấp múa cơ bản còn được học các môn học về âm nhạc như: lý
thuyết âm nhạc, xướng âm, hình thức tác phẩm, âm nhạc dân gian,
truyền thống Việt Nam. Đồng thời, chương trình múa cơ bản cũng bổ
sung nhiều loại hình múa khác như: múa truyền thống Việt Nam, múa
tính cách, khiêu vũ cổ điển, khiêu vũ thể thao, hiphop, múa bụng, múa
cột nhằm mở rộng và bổ sung những hệ thống kỹ thuật, phương pháp
múa, để HV được tiếp cận, tăng cường kiến thức múa. Với người đệm
Piano cho múa chỉ tập trung vào các giờ múa cổ điển châu Âu, múa dân
gian Việt Nam, còn múa đương đại GV huấn luyện sử dụng các file, đĩa
CD nhạc, không dùng đàn Piano.
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Chương trình múa cơ bản hệ Trung cấp được phân bổ trong 4 năm
học với phương pháp dạy học cụ thể như sau:
- Năm I: GV trình bày, giới thiệu những nội dung chính trong
chương trình đào tạo với 3 môn học chủ đạo: múa cổ điển châu Âu, dân
gian Việt Nam và múa đương đại. Trong các giờ từ tuần đầu tiên đến
tuần 15 (kỳ 1) HV được học trên sàn với động tác, tổ hợp từ 1 câu múa
đến 1 đoạn múa theo chất liệu múa cổ điển châu Âu, múa dân gian Việt
Nam và múa đương đại. Từ tuần 15 đến 30, GV yêu cầu từng HV thực
hành, áp dụng các chất liệu múa: cổ điển châu Âu, dân gian, đương đại
đã được học. Phần âm nhạc do chính GV chọn và được người đệm Piano
chơi trực tiếp trên đàn. Suốt quá trình HV thực hiện, GV đánh giá, kiểm
tra tại chỗ, vừa phân tích, vừa giảng giải những động tác, tư thế, nhịp
bước chân đúng hoặc chưa đúng. Vai trò GV có trách nhiệm hướng dẫn,
phân tích, đồng thời làm mẫu kết hợp với sửa bài ngay cho HV. Mục
đích giúp HV hiểu, nắm vững ngôn ngữ múa, cách thức di chuyển theo
luật động, cách nghe và kết hợp động tác với âm nhạc. Cuối giờ lên lớp,
GV luôn khái quát, tóm lược và tổng hợp lại những vấn đề cần điều
chỉnh, tự luyện tập để HV hiểu thế nào là kết cấu một câu múa hay một
đoạn múa. HV học động tác, cách di chuyển hợp lý, chính xác theo nhịp
điệu. Đây là năm đầu tiên của quá trình học nên đòi hỏi GV phải thực
hành, hướng dẫn HV tỉ mỉ với thái độ kiên nhẫn, ngoài ra phải hiểu tâm
lý và năng lực cá nhân từng HV. Sau đó, GV hướng dẫn cho HV những
tổ hợp gồm nhiều động tác có thời gian múa dài hơn. Đến kỳ thi, kiểm
tra cuối năm I, căn cứ vào khả năng của HV, GV yêu cầu HV chuẩn bị
trình bày theo hình thức múa đơn/solo, thời gian của bài kéo dài: 2’- 2’
30”. Phần học này chủ yếu là múa cổ điển châu Âu, do đó người đệm
Piano cho múa sử dụng tác phẩm âm nhạc cổ điển. Như vậy, kỳ I hệ
trung cấp múa cơ bản, GV có nhiệm vụ hướng dẫn cho HV hiểu và thực
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hiện được những kết cấu ngôn ngữ múa. Đây cũng là năm học giúp HV
làm quen với phương pháp, cách dạy múa cơ bản ở trường ĐHVHNT
Quân đội, tạo đà cho các năm tiếp theo.
- Năm II: GV hướng dẫn cách múa đôi/duo với nhiều đoạn múa dài
hơn, mục đích giúp HV chuẩn bị biên (cách gọi tắt trong nghề múa của
cụm từ: biên đạo) tiểu phẩm múa ngắn, thời lượng từ 3’- 4’. Lúc này,
những phong cách, kỹ thuật múa như cổ điển châu Âu, dân gian Việt
Nam và đương đại đòi hỏi HV phải luyện tập liên tục, hàng ngày trên
sàn. GV sẽ ghép nhóm múa theo từng cặp khác nhau. Do khối lượng vận
động có cường độ cao nên người đệm đàn Piano luôn phải thường trực
theo lịch giảng của GV. Thời gian trước năm 2010, trường ĐHVHNT
Quân đội có rất ít phòng chuyên cho tập múa, do đó phải bố trí, sắp xếp
thời gian biểu rất khó khăn, nhiều giờ bị trùng phòng là hiện tượng
thường xuyên diễn ra, do đó trường bố trí học vào buổi tối để đảm bảo
dạy đúng, dạy đủ.
- Năm III: GV hướng dẫn cho HV phương pháp biên bài cho múa
ba người/trio, đồng thời dạy cho SV nắm được kết cấu một tác phẩm
múa ngắn. Toàn bộ năm III đòi hỏi GV, HV cùng nhau đưa ra những ý
tưởng dựng bài trên cơ sở các động tác, chất liệu múa đã được học. Các
thủ pháp biên múa cho 3 người mất nhiều công sức, khả năng sáng tạo
cao. Đây cũng là năm học để HV hoàn thiện những kỹ năng quan trọng
trong múa cơ bản như về kỹ thuật, phương pháp dựng bài.
- Năm IV: HV học kết cấu tác phẩm từ 4 người/Quatour trở lên,
trong đó HV phải triển khai được nhiều dạng tổ hợp khác nhau với
những ý tưởng sáng tạo nhằm diễn tả nội dung từng tác phẩm để hoàn
thành các bài thi tốt nghiệp cuối năm IV.
Theo ý kiến của các GV, chương trình đào tạo Trung cấp múa cơ
bản tại trường ĐHVHNT Quân đội được áp dụng theo trình tự từ dễ đến
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khó, từ đơn giản đến phức tạp. Từng năm học, kỳ học khác nhau, GV có
nhiệm vụ hướng dẫn cho HV nắm được kết cấu, hình thức và phong cách
múa khác nhau. Từ múa đơn đến múa tập thể/Ensemble ở giai đoạn đầu
để HV hiểu và thực hiện tốt các thể loại múa, tác phẩm múa.
1.3.3. Dạy và học đệm Piano cho múa cơ bản
Trong nội dung đào tạo Trung cấp AN chuyên ngành Piano đã trình
bày, có phần học đệm hát, múa và cho nhạc cụ độc tấu. Nếu như đệm
hát, nhạc cụ độc tấu được HV thực hiện với sự ham thích thì phần dạy
học đệm Piano cho múa gặp nhiều khó khăn. Trong năm học 20162017, trường ĐHVHNT Quân đội thường xuyên sử dụng đội ngũ GV
dạy đàn Piano để đệm cho các giờ huấn luyện múa cơ bản, còn HV
Piano được dạy cách đệm Piano cho múa cơ bản tại giờ lên lớp cá nhân
trong chương trình đào tạo.
Dưới đây, người viết luận văn trình bày các tác phẩm Piano trong
đệm múa cơ bản, phương pháp dạy học đệm múa và khả năng đệm múa
của HV.
1.3.3.1. Các tác phẩm sử dụng trong đệm Piano cho múa cơ bản
Căn cứ khả năng, trình độ của HV hệ Trung cấp Âm nhạc (TCAN)
chuyên ngành Piano tại trường ĐHVHNT Quân đội, phần học đệm múa
cơ bản được bố trí vào năm thứ III, khi HV đã trải qua 2 năm đầu tích
lũy kỹ thuật và giải quyết được một số bài Etude từ mức độ khó và tương
đối khó. Đây là điều kiện tiên quyết để có thể học tác phẩm Piano đệm
cho múa cơ bản. Các tác phẩm sử dụng trong dạy học đệm múa rất nhiều
và phong phú nhằm phù hợp với 2 môn học cốt lõi trong múa cơ bản, đó
là: múa cổ điển châu Âu và múa dân gian Việt Nam, còn múa đương đại
các GV huấn luyện múa dùng file, đĩa CD được sưu tầm để dạy học. Do
đó, phần nội dung các bài đệm Piano được người viết luận văn tập trung
vào 2 phong cách tiêu biểu trên.
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- Tác phẩm Piano đệm cho múa cổ điển châu Âu: GV đưa ra các tác
phẩm thường xuyên sử dụng trong các giờ dạy học múa cơ bản. Xem xét
tổng quát cho thấy ngành múa sử dụng nhiều tác phẩm Piano cổ điển,
lãng mạn, ấn tượng do các nhạc sĩ chấu Âu viết. Như tên gọi là múa cổ
điển châu Âu, do đó bài đệm Piano bao gồm nhiều thể loại, hình thức
khác nhau, nhưng phổ biến nhất là hình thức: 3 đoạn đơn, 3 đoạn phức,
ngoài ra có hình thức Sonatine, Rondo. Các thể loại lớn, phức tạp như
Sonate (tiếng Pháp), Suite (tiếng Pháp) ít dùng, điều này liên quan đến
động tác, tổ hợp với khoảng thời gian không quá 3’30” trong huấn luyện
múa. Ngoài ra, phần giai điệu trong tác phẩm dành cho múa phải vang
lên rõ ràng, các hình tượng chủ đề âm nhạc đòi hỏi dễ nhớ, dễ thuộc. Do
đó, hiện tượng trong các kỳ thi, đánh giá và kiểm tra cuối kỳ, người đệm
Piano phải đệm nhiều tiểu phẩm liên tiếp diễn ra thường xuyên.
Những tác phẩm Piano được sử dụng nhiều trong dạy học môn múa
cổ điển châu Âu phải kể đến các sáng tác của những nhạc sĩ nổi tiếng thế
giới như: J.C. Bach, A.W. Mozart, J. Haydn, L.V. Beethoven, F. Chopin,
F. Schubert, R.Schumann, M. Clmenti và nhiều nhạc sĩ khác. Ở những
mức độ khác nhau, phần lớn các tác phẩm Piano trong đệm múa cơ bản
đều đòi hỏi người đệm phải có trình độ kỹ thuật tương đối cao, được đào
tạo bài bản, chính quy về Piano, ngoài ra cách xử lý sắc thái, nhạc cảm
phải thể hiện được phong cách riêng từng nhạc sĩ thuộc nhiều trường
phái âm nhạc. Đối với HVTCAN, giải quyết được kỹ thuật trong các tác
phẩm Piano trên thì trong năm I, II có thể đạt tới, nhưng sắc thái và
phong cách riêng từng nhạc sĩ đòi hỏi HV luyện tập Piano mỗi ngày
trung bình từ 5- 6 giờ, đồng thời luôn cố gắng ở mức cao nhất.
Dưới đây người viết luận văn nêu một số tác phẩm Piano sử dụng
phổ biến trong múa cổ điển châu Âu được làm bài đệm do GV giảng dạy
cho HV năm học 2016- 2017.
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Ví dụ 2: Minuet (J.C. Bach) (trích)

Trên nhịp 3/4 ở tốc độ nhanh, giai điệu trong Minuet có cấu trúc
cân phương (1 tiết nhạc/4 ô nhịp), bè Bass trì tục với những nốt trắng
châm dôi xuất hiện ở phách mạnh tạo âm hưởng vang liên tục giúp các
chuyển động trong các động tác múa cổ điển thực hiện chính xác. Đây là
một tiểu phẩm nhạc đàn rất phổ biến trong dạy học Piano và múa.
Ví dụ 3: Little Sodier (R.Schumann) (trích)

Tiểu phẩm Lettle Sodier/Kỵ sĩ nhỏ của R.Schumann khi đệm Píano
cho múa cổ điển cần làm nổi bật các âm staccato với âm thanh gọn, sắc
nét. Trên nền nhịp 6/8 với tốc độ/tempo yêu cầu nhanh, nhưng thực tế
tập cho múa ở tốc độ vừa phải để HV bắt kịp các động tác xoay, quay
nhiều vòng trên đầu mũi chân.
Thực tế cho thấy, khi dạy đệm Piano cho múa cơ bản, nhiều GV,
HV TCAN chuyên ngành Piano chưa hiểu rõ tên gọi và bản chất các
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động tác như: Plie. Tundur. Jete. Rông. Fondur. Adagio. Một số phần
nhẩy như: Nhẩy nhỏ, nhẩy trung, nhẩy cao, phần trong gióng , ngoài
gióng...để kết hợp giữa âm nhạc và múa. Nói chung, các tác phẩm âm
nhạc cổ điển, lãng mạn viết cho Piano rất phù hợp trong đệm cho múa cổ
điển trong chương trình đào tạo Trung cấp múa cơ bản tại trường
ĐHVHNT Quân đội.
- Tác phẩm Piano đệm cho múa dân gian Việt Nam: những sáng tác
cho đàn Piano của nhạc sĩ Việt Nam rất nhiều, đây là thuận lợi khi Piano
đệm cho các điệu múa dân gian. Trong múa Thái, Kinh, Hmông, Tày,
Dao, Chăm, Hoa, Khmer và nhiều tộc người ở Việt Nam, ngay từ những
năm 50 thế kỷ XX các nhạc sĩ Việt Nam sử dụng nhiều chất liệu âm
nhạc tộc người để hình thành tác phẩm. Trong chương trình đào tạo
chuyên ngành Piano TCAN tại trường ĐHVHNT Quân đội, khi tốt
nghiệp, yêu cầu toàn bộ chương trình thi HV phải có tối thiểu 2 bài Việt
Nam, có thể biểu diễn độc tấu, hòa tấu dàn nhạc hoặc đệm cho hát, nhạc
cụ và múa. Do đó, đệm Piano cho múa dân gian trên thực tế HV hoàn
toàn có thể thực hiện tốt. Tuy vậy, đối với múa cơ bản, các GV huấn
luyện thích sử dụng nhạc cụ dân tộc đệm, bởi âm thanh từ tiếng đàn thập
lục, tam, tứ, tam thập lục, sáo, bầu rất phù hợp với múa dân gian. Đàn
Piano chỉ chiếm ưu thế với vai trò độc lập, không cần đến nhóm nhạc
dân tộc (tối thiểu từ 2 người trở lên), mặt khác tại trường ĐHVHNT
Quân đội không có biên chế cho dàn nhạc dân tộc đệm cho múa, do đó
đàn Piano thường xuyên phải thay thế trong huấn luyện múa cơ bản.
Khi dạy đệm Piano cho múa dân gian, quá trình lựa chọn tác phẩm
luôn được GV múa đánh giá, kiểm tra xem sự phù hợp và thể hiện đúng
với từng điệu múa để đưa vào giảng dạy. Điều này rất quan trọng, bởi
mục đích dùng âm nhạc làm nền để dạy học múa dân gian. Những cuốn
giáo trình múa dân gian do trường CĐ múa Việt Nam xuất bản trong thời
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gian gần đây trở thành nội dung chính để GV múa của trường ĐHVHNT
Quân đội căn cứ vào đó biên soạn lại và đưa vào giảng dạy như: Giáo
trình múa dân tộc Kinh [54]; Giáo trình múa dân tộc Dao [22]; Giáo
trình múa cổ điển Việt Nam [23]; Giáo trình múa dân tộc Ba Na [37];
Giáo trình múa dân tộc Gia Rai [38]; Giáo trình múa dân tộc Thái [39].
Trong phần phụ lục các cuốn giáo trình trên đều trình bày các làn
điệu, giai điệu âm nhạc được sử dụng trong huấn luyện múa dân gian
Việt Nam. Chủ yếu để các nhóm nhạc dân tộc chuyên đệm cho múa dân
gian dựa vào đó cùng hòa tấu. Tuy vậy, đây chỉ là các đường nét giai
điệu chủ đạo, chưa cấu thành một tác phẩm, tiểu phẩm hoàn chỉnh như
trong múa cổ điển châu Âu. Để đàn Piano diễn tả giai điệu dân gian
trong các giáo trình trên là điều khó khăn, sẽ không thể thực hiện được
khi chỉ dùng tay phải diễn tấu giai điệu. Cần phải biên soạn lại chi tiết, tỉ
mỉ như một tác phẩm viết cho đàn Piano, hiện nay ở Việt Nam chưa có
ai thực hiện. Thực tế tại trường ĐHVHNT Quân đội, GV dạy đàn Piano
TCAN chuyên đệm cho múa và GV huấn luyện múa cơ bản đã thống
nhất sử dụng 1 số ít tác phẩm của nhạc sĩ Việt Nam để đệm trong giờ
huấn luyện múa dân gian. Dưới đây là 2 tác phẩm tiêu biểu.
Ví dụ 4: Múa quạt (Thái Thị Liên) (trích)
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Trên chủ đề dân ca Thái, tiểu phẩm Piano Múa quạt về nội dung
chính là làn điệu dân ca Thái trong huấn luyện múa dân gian Thái như
các động tác: bước xòe vòng, bước Phong Thổ, Nhún nảy, Nhún Mường
Lay...đồng thời là phần đệm của các tổ hợp động tác sử dụng khăn, quạt
của người Thái với các tên gọi: Vi hắp, Vi ky, Vi vẩy, Vi lạy, Vi táng xà,
Vi pắn...
Với múa Kinh, nhiều tiểu phẩm Piano đã đáp ứng được yêu cầu của
GV huấn luyện múa, bởi âm điệu, chất liệu âm nhạc dân gian được nhạc
sĩ Việt Nam dùng các thủ pháp sáng tác hình thành nên tác phẩm.
Ví dụ 5: Hát Quan họ (Nguyễn Văn Thương) (trích)

Như vậy, đệm Piano cho múa cơ bản tập trung vào hai phong cách
chính: múa cổ điển chấu Âu và múa dân gian Việt Nam. Số lượng, chất
lượng tác phẩm Piano phong phú, đa dạng được GV múa cơ bản đưa vào
sử dụng giảng dạy. Đây cũng là phần học tập cần thiết trong đào tạo
TCAN chuyên ngành Piano tại trường ĐHVHNT Quân đội hiện nay.
1.3.3.2. Thực trạng dạy học Piano đệm múa cơ bản
Trong giai đoạn hiện nay, GV chuyên dạy đệm cho HVTCAN và
đệm Piano trực tiếp cho khoa múa của trường ĐHVHNT Quân đội gồm
hai tổ: đệm Ballet và đệm dân gian. Trên thực tế, chỉ có 3 GV Piano
chuyên đệm Piano cho múa, điều này xuất phát từ nhiều lý do, trong đó
nguyên nhân như trên đã nêu, ít HV khi học đàn Piano yêu thích đệm
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múa, chỉ tập trung vào đệm hát hoặc tham gia dàn nhạc nhẹ. Ngoài ra
còn nhiều yếu tố khách quan tác động như: điều kiện cơ sở vật chất, đặc
biệt là đàn Piano cũ, dây đàn hỏng, bị rè, phím không kêu. Đồng thời
đệm Piano múa rất gò bó, phải ngồi đánh đàn trong 5 giờ lên lớp múa.
Tất cả đều tác động, gây tâm lý e ngại đối với GV và HV. Điều này giải
thích vì sao khoa múa chỉ có 3 GV chuyên đệm. Còn trong đào tạo
TCAN chuyên ngành Piano, khi HV đăng ký thực tập, phần lớn đều
đăng ký nguyện vọng thực tập đệm hát, hòa tấu tại các đoàn ca múa, nhà
hát, nơi có nhiều hoạt động nghệ thuật diễn ra.
Đối với các giờ trả bài đàn Piano, bắt đầu từ năm thứ 3 GV giao tác
phẩm đệm múa cho HV. Phương pháp lên lớp như sau:
- Kiểm tra năng lực kỹ thuật Piano của HV trực tiếp trên đàn, sau dó
phân loại các mức độ: trung bình, khá, giỏi để lựa chọn tác phẩm phù
hợp khả năng của HV.
- Giao tác phẩm cùng với giới thiệu và hướng dẫn về lối chơi như:
tác phẩm thuộc trường phái nào, phong cách riêng của từng nhạc sĩ thời
đó. Ví dụ: tác phẩm Piano của A.W. Mozart có phong cách khác tác
phẩm của F.Schubert, L.V. Beethoven...Sau khi hướng dẫn, nếu thấy cần
thiết GV có thể diễn tấu từng đoạn trong bài để HV nghe và hiểu.
- GV yêu cầu HV tự tổ chức luyện tập cá nhân với phương pháp tập
riêng từng tay theo tiết, câu và đoạn nhạc. Ghép 2 tay chậm để phối hợp
chính xác, đạt tới thuần thục.
- Khi vỡ bài cần chú ý tới các ký hiệu, sắc thái ghi trong bản nhạc,
không được bỏ qua. Ví dụ các dấu legato giữa các nốt, giai điệu phải
thực hiện đầy đủ, chính xác, điều này liên quan đến khả năng thể hiện,
xử lý toàn bộ tác phẩm ở giai đoạn hoàn thành bài.
- Tập đến đâu, học thuộc lòng đến đó, cương quyết loại bỏ thói
quen nhìn bản nhạc mới có thể trả bài được.
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Qua mỗi giờ lên lớp (HV có 2 giờ trả bài/1 tuần), GV luôn kiểm tra
tốc độ vỡ bài, để chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Người viết luận văn
vừa là GV dạy đàn Piano, đồng thời trực tiếp đệm cho múa cơ bản nên
hiểu rõ giai đoạn vỡ bài đóng vai trò quan trọng, quyết định đến sự thể
hiện tác phẩm của HV. Do đó, ngay từ lúc giao bài đã nhắc nhở HV cần
có thái độ nghiêm túc, nêu cao tinh thần tự tập luyện, biết chịu đựng
cường độ cao trong học tập. Bởi bài đệm cho múa chỉ là 1 phần nhỏ
trong khối lượng học tập chuyên môn của HV.
Từ tuần 10 đến 12 trên tổng 15 tuần học là giai đoạn hoàn thành
bài. Cùng nhiều tác phẩm, Etude, gam, bài hòa tấu, HV phải thuộc lòng,
giải quyết trọn vẹn kỹ thuật trong bài đệm. Những chỗ khó được GV
đánh dấu, khoanh tròn bằng bút chì trên tác phẩm để HV lưu ý đặc biệt
khi tập. Ở giai đoạn này, phương pháp dạy và học bài đệm như sau:
- GV yêu cầu HV thể hiện toàn bộ bài đệm múa ở tốc độ chậm hơn
với tốc độ trong bài, GV chỉnh sửa, hướng dẫn cách nối câu, đoạn liền
mạch. Đặc biệt cầu nối, chen/Episode xen kẽ giữa chủ đề trong mỗi đoạn
của tác phẩm.
- GV nhấn mạnh đến sự tương phản, kịch tính hoặc xuất hiện những
nhân tố mới tron tác phẩm để HV xử lý, giải quyết ngày trên đàn trong
buổi trả bài.
- Đến tuần thứ 12/15 tuần thực học, GV yêu cầu HV diễn tấu toàn
bộ bài với tốc độ được ghi trong tác phẩm. Đồng thời tổ chức cho HV
biểu diễn trong nội bộ lớp (mỗi buổi trả bài có 5 tiết/5 HV) nhằm rèn
luyện bản lĩnh, hoàn chỉnh xứ lý sắc thái, kỹ thuật của bài.
Từ tuần 13- 15 là những tuần hướng dẫn HV biểu diễn đúng phong
cách riêng từng nhạc sĩ, kết hợp với biểu diễn liên tục chương trình thi
hết học kỳ của HV. Giai đoạn này gọi là hoàn chỉnh tác phẩm, GV để
HV được rèn luyện trong môi trường biểu diễn, thi trong thực tế.
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Dạy học đệm Piano cho múa nằm trong tổng thể chương trình học
tập của mỗi HV. Với khối lượng bài, tác phẩm nhiều nên phương pháp
dạy học Piano nói chung, đệm cho múa nói riêng được GV áp dụng mềm
dẻo, linh hoạt. Ví dụ: khi HV bị ốm hoặc vì 1 lý do nào đó không tập
luyện để trả bài, GV cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, lý do để khuyến
khích, động viên hoặc báo cáo với tổ bộ môn, khoa và nhà trường có
biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ. Tuy vậy, về nguyên tắc, đến kỳ thi không
hoàn thành số lượng hoặc không biểu diễn tốt như không thuộc bài, kỹ
thuật không đảm bảo, đánh bị vấp, lỗi, HV sẽ bị hội đồng chấm điểm
kém. Đặc biệt là bỏ thi, HV sẽ bị 0 điểm và phải học lại toàn bộ khối
lượng bài trong kỳ học.
Tóm lại, phương pháp dạy và học đệm Piano cho múa cơ bản tập
trung vào lối chơi, khả năng biểu diễn và thể hiện tác phẩm của nhiều
trường phái, phong cách khác nhau. Với các tác phẩm Việt Nam, hiệu
quả bài đệm được xem xét dưới góc độ là tác phẩm Việt Nam nên được
GV ưu tiên, khuyến khích HV tăng số lượng bài trong quá trình học tập.
1.3.3.3. Đặc điểm của học viên trong học đệm múa cơ bản
Trong dạy và học đàn Piano, nếu như GV đóng vai trò hướng dẫn,
đưa ra phương pháp, tổ chức lớp học thì HV chính là đối tượng trung
tâm, có ảnh hưởng, tác động đến chất lượng đào tạo. Những tác phẩm
đệm Piano cho múa có nhiều mức độ khác nhau, không theo trình độ kỹ
thuật và năng lực biểu diễn cá nhân mà phụ thuộc chủ yếu vào thái độ,
thể hiện, xử lý tác phẩm của HV. Do đó, người viết luận văn xuất phát từ
thực tế trong dạy học đàn Piano tại trường ĐHVHNT Quân đội để nêu 3
đặc điểm về khả năng học đệm Piano múa cơ bản của HV:
- Về thái độ: tất cả HV đều nhận thức nghiêm túc, say mê, ham học
hỏi, đặc biệt có tinh thần tự học, tập luyện cá nhân. Đây là phẩm chất
được trường ĐHVHNT Quân đội duy trì thành nề nếp nhiều năm qua.
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Chính thái độ chăm chỉ, chịu khó đã giúp HV hoàn thành khối
lượng bài được giao. Tuy vậy, có sự phân biệt giữa học hòa tấu, đệm hát
với đệm cho múa. Hiện tượng HV ngại tập tác phẩm Piano cho múa là
thực tế đang diễn ra. Đểgiải quyết, ngoài việc xác định sự cần thiết của
đệm Piano cho múa, GV nêu mục tiêu đào tạo trình độ TCAN chuyên
ngành Piano, trong đó nhấn mạnh đến yêu cầu của nhiều đoàn ca múa
hiện nay cần sự đa dạng của nhiều loại hình công việc khác nhau đối với
nhạc công Piano. Đồng thời, GV phải chỉ rõ đệm Piano cho múa không
đơn giản như HV vẫn quan niệm. Để có thái độ đúng về đệm Piano cho
múa cơ bản cần đến kiến thức hiểu biết về múa cổ điển châu Âu, dân
gian Việt Nam. Đây là nền tảng kiến thức được người viết luận văn trình
bày ở chương 2.
- Thể hiện tác phẩm: về ý nghĩa, các bài đệm Piano cho múa chính
là tác phẩm thuộc nhiều trường phái, phong cách khác nhau được các
nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới và Việt Nam sáng tác. Việc học tập bài
đệm đem lại những kiến thức biểu diễn bổ ích, tăng cường ứng dụng vào
môi trường thực tế. Do đó, yêu cầu thể hiện tác phẩm Piano để đệm múa
chỉ khác mục đích sử dụng, tương đồng với những tác phẩm độc tấu mà
HV được học qua mỗi kỳ trong suốt 4 năm TCAN chuyên ngành Piano.
Qua thực tiễn giảng dạy đệm múa cho các lớp Piano, người viết
luận văn nhận thấy HV thể hiện tác phẩm những đặc điểm sau:
+ Đại đa số HV đáp ứng được trình độ kỹ thuật đàn Piano theo yêu
cầu về mức độ, độ khó từng kỳ học, năm học. Đây là đặc điểm nổi trội
của HVTCAN chuyên ngành Piano, HV rất cố gắng luyện tập để hoàn
thiện các bài kỹ thuật, nhiều HV phát triển nhanh về kỹ thuật 2 tay trên
đàn, ở trình độ năm II có thể tập được các bài kỹ thuật của năm III và IV.
Tuy vậy, phần thể hiện đúng phong cách, trường phái âm nhạc còn yếu.
Chưa nắm được sự khác biệt giữa âm nhạc phức điệu thời tiền cổ điển
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(tiêu biểu là những tác phẩm của J.C. Bach) với cổ điển, lãng mạn.
Nhưng HV rất hứng thú, luyện tập say mê các tác phẩm nhạc Jazz hoặc
viết theo phong cách nhạc nhẹ.
+ Có khả năng nhạy bén về tiết tấu, đặc biệt là tiết tấu nhạc nhẹ.
Khi giao bài, nhiều HV yêu cầu chỉ học chuyên về nhạc Jazz, còn gọi là
Piano Jazz.
+ Ít nghe âm nhạc hàn lâm, bác học, tiêu biểu là những bản giao
hưởng cổ điển để nâng cao kiến thức âm nhạc. Điều này kéo theo hệ lụy
thể hiện tác phẩm Piano cổ điểm chưa tốt, mặc dù kỹ thuật trơn tru, lưu
loát, khi biểu diễn hoặc thi không bị vấp, lỗi.
+ Hầu hết HV không thích thú học đệm Piano cho múa, do quan
niệm đó là những tác phẩm độc tấu, cần phải biểu diễn cá nhân trên sân
khấu, còn đệm cho múa chỉ loanh quanh trong sàn, là người đệm Piano
phục vụ cho huấn luyện múa.
Tóm lại, dạy học đệm Piano cho múa cơ bản đang gặp những khó
khăn khách quan, chủ quan. Xuất phát từ quan niệm, nhận thức chưa
đúng nên HVTCAN chuyên ngành Piano còn thể hiện bài đệm múa hời
hợt, qua loa, mặc dù có khả năng làm tốt hơn.
- Năng lực biểu diễn: trường ĐHVHNT Quân đội là môi trường đào
tạo nghệ thuật chuyên nghiệp, do đó yêu cầu khả năng biểu diễn rất cao.
Ngay từ tuyển sinh đầu vào, các thí sinh bắt buộc trải qua phần thi biểu
diễn trên đàn Piano. Các đợt thi, kiểm tra cuối kỳ đều bằng biểu diễn,
điều này củng cố, giúp HV rèn luyện được khả năng biểu diễn, ngoài ra
những hoạt động nghệ thuật, hội diễn, cuộc thi âm nhạc đều có sự tham
gia của GV, HV của nhà trường đã củng cố năng lực biểu diễn cho HV.
Đối với đệm Piano cho múa, bản lĩnh biểu diễn rất quan trọng, vì chỉ có
cá nhân với đàn, phải đánh rất nhiều lần theo yêu cầu giờ huấn luyện
múa trước mặt GV và HV múa.
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Tuy vậy, trên thực tế trong các đợt thi cuối kỳ, chỉ có 1 vài HV
đăng ký bài đệm múa và biểu diễn dừng lại ở mức đạt yêu cầu, biểu diễn
trôi chảy, nhưng không hấp dẫn, cuốn hút như khi biểu diễn tác phẩm
độc tấu. Một vài trường hợp HV chưa chuẩn bị kỹ nên còn quên bài,
ngón tay lóng ngóng, lập bập mặc dù bài Việt Nam không đòi hỏi kỹ
thuật khó như các tác phẩm Piano cổ điển. Vấn đề này, người viết luận
văn nhận thấy nhóm GV dạy Piano cần có các cuộc họp rút kinh nghiệm,
đánh giá, phân tích để đưa ra những giải pháp khắc phục, giúp HV chuẩn
bị bài tốt và ý thức hơn trong thi, biểu diễn bài đệm múa.
Tiểu kết
Dạy học đệm đàn Piano cho múa cơ bản tại trường ĐHVHNT Quân
đội là một trong những môn học trong chương trình đào tạo TCAN
chuyên ngành Piano. Ở chương 1 được người viết luận văn tập trung
trình bày những khái niệm dạy học qua một số quan điểm chung hiện
nay, từ đó nêu khái niệm dạy học độc tấu và đệm đàn Piano với những
đặc thù xuất phát từ thực tiễn đào tạo của trường ĐHVHNT Quân đội.
Qua đó, người viết luận văn nêu khái niệm múa cơ bản, đây là nội dung
được nêu trong tên đề tài luận văn. Múa cơ bản bao gồm các môn học
cốt lõi: múa cổ điển châu Âu, múa dân gian Việt Nam và múa đương đại.
Tất cả tạo nên những phong cách, thể loại múa nổi tiếng trên thế giới,
còn múa dân gian Việt Nam với 54 thành phần tộc người tạo nên tính đa
dạng trong nghệ thuật múa hiện nay. Để đệm múa cơ bản, trước hết cần
nêu rõ chức năng cây đàn Piano từ những bước đi chập chững ở giai
đoạn đầu cách đây hàng trăm năm đã liên tục cải tiến, trở thành nhạc khí
có khả năng diễn tả âm nhạc hoàn thiện nhất. Từ đó khẳng định hiệu quả
âm nhạc của đàn Piano trong đệm múa được các nước châu Âu sử dụng
từ rất lâu. Ở Việt Nam, đây là vai trò mới của đàn Piano tại các cơ sở đào
tạo múa chuyên nghiệp.
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Chương 1 đã nêu thực trạng dạy học đệm Piano cho múa tại trường
ĐHVHNT Quân đội, cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật duy nhất của Bộ
Quốc phòng. Hơn 60 năm qua (thành lập từ năm 1955), nhà trường đã
cung cấp hàng ngàn chiến sĩ- nghệ sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng với
trình độ chuyên môn cao, đáp ứng mọi điều kiện, hoàn cảnh của đất
nước Việt Nam. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, trường ĐHVHNT
Quân đội đã phát triển nhanh về chất và lượng, trong đó không thể
không nhắc đến công tác đào tạo chuyên ngành Piano với mục tiêu đa
dạng hóa khả năng biểu diễn của HV sau khi ra trường. Chương trình
đào tạo cụ thể, chi tiết, cân bằng giữa độc tấu/solo với hòa tấu dàn nhạc,
ban nhạc, đệm hát, nhạc cụ, đặc biệt là đệm cho múa cơ bản.
Những khó khăn, hạn chế nảy sinh trong quá trình đào tạo là thách
thức, đòi hỏi đội ngũ CB,GV phải vượt qua. Cụ thể nhất là ý thức, tư
tưởng HV chưa sẵn sàng, chủ động trong học tập bài đệm Piano cho
múa. Đây chính là nội dung được người viết luận văn đề cập trong phần
thực trạng ở chương 1. Cần phải thay đổi nhận thức, tư duy để HV nhận
thấy giá trị, ý nghĩa cũng như vai trò của đàn Piano trong nhiều loại hình
công việc khác nhau, đáp ứng tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để giải
quyết, người viết luận văn trình bày ở chương 2 với các biện pháp nâng
cao chất lượng dạy học đệm đàn Piano cho múa cơ bản, phù hợp với
thực tiễn đang diễn ra trong đào tạo chuyên ngành Piano tại trường
ĐHVHNT Quân đội.

