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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn cầu hiện nay, sự giao thoa văn 

hóa giữa các quốc gia là một lẽ tất yếu của quá trình phát triển. Song, nhiệm 

vụ “Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc” từ việc bảo tồn những di sản văn hóa 

trong quá trình hội nhập là hết sức quan trọng. Những di sản văn hóa như 

Nhã nhạc cung đình Huế, Ca trù, Quan họ Bắc Ninh, Chèo, Tuồng… chính là 

những mảnh ghép độc đáo tạo nên một bức tranh văn hóa Việt Nam không hề 

lẫn với bất cứ một quốc gia nào. Việc giữ gìn và phát huy những di sản văn 

hóa nói trên, thiết nghĩ là nhiệm vụ không chỉ của riêng ai mà là của tất cả 

mọi người dân Việt Nam. 

Thanh Hóa là mảnh đất địa linh nhân kiệt với nhiều danh lam thắng 

cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng. Nhắc đến dân ca Thanh Hóa, ai cũng nhớ đến 

tổ khúc múa đèn Đông Anh, Hò sông Mã… Song, Thanh Hóa còn rất nhiều 

những thể loại dân ca khác cũng không kém phần đặc sắc. Với sự hội tụ 

những thể loại dân ca của đồng bào các dân tộc thiểu số đã làm phong phú 

thêm cho kho tàng âm nhạc dân gian xứ Thanh, như: làn điệu Xường của dân 

tộc Mường, Khắp của dân tộc Thái, hát ru của dân tộc Dao, hát đối đáp của 

dân tộc Thổ... Đặc biệt dân ca Đông Anh ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn 

được biết đến với những làn điệu dân ca, dân vũ nổi tiếng. 

Để gìn giữ kho tàng dân ca phong phú của mình, hiện nay huyện Đông 

Sơn - Thanh Hóa đã khôi phục và văn bản hoá được khá nhiều trò diễn, diễn 

xướng. Vấn đề đặt ra là phải phát huy được những giá trị nghệ thuật của dân 

ca phục vụ cho sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm 

đà bản sắc dân tộc. 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa với bề dày 

lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển đang từng bước đổi mới, tiếp cận và 

hoà nhập với hệ thống giáo dục đại học. Một trong những ngành đặc thù 
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đóng góp vào thành tích chung của nhà trường đó là ngành Thanh nhạc. 

Cùng với các ngành học khác, thực hiện đổi mới giáo dục Đại học của Bộ 

GD & ĐT, bộ môn Thanh nhạc cũng đã thu được những kết quả khả quan, 

gần đây nhất là chương trình dạy hát dân ca (trong đó có dân ca Đông 

Anh) cho hệ Đại học Thanh nhạc nhằm bảo lưu di sản văn hóa phi vật thể 

qúi giá của ông cha để lại. 

Hiện nay, việc dạy học dân ca Đông Anh vẫn còn hạn chế và bất cập, 

trong chương trình Thanh nhạc mới chỉ xuất hiện một vài bài tiêu biểu, nội 

dung bài giảng chưa thiết thực dẫn đến việc tiếp thu và lĩnh hội của SV chưa 

cao. Thiết nghĩ phải cần được bổ sung và cần có chương trình giảng dạy cụ 

thể hơn. Đồng thời nội dung dạy học dân ca Đông Anh chưa được đưa vào 

chương trình đào tạo môn Thanh nhạc. 

Là Giảng viên giảng dạy Thanh nhạc đồng thời là một người con của 

Thanh Hóa, tôi nhận thấy việc dạy học dân ca Đông Anh cho sinh viên tại 

trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là vô cùng cần thiết. 

Chẳng những cung cấp những kiến thức cơ bản về âm nhạc dân gian cho sinh 

viên, trang bị cho sinh viên một số bài dân ca đặc trưng, phù hợp với khả 

năng âm nhạc để các em làm hành trang trên bước đường công tác sau này, 

mà còn góp phần giữ gìn và phát huy giá trị của dân ca Đông Anh trong thời 

kỳ hội nhập. 

Vì những lý do trên tôi lựa chọn đề tài: Dạy học Dân ca Đông Anh 

cho sinh viên thanh nhạc trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa để nghiên cứu cho luận văn của mình. 

2. Lịch sử nghiên cứu  

Trong quá trình nghiên cứu đề tài này, chúng tôi đã khảo sát các tài liệu 

bao gồm các sách, luận văn, luận án viết về dân ca Đông Anh, Thanh Hóa cụ 

thể như sau: 
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Năm 1999, Tác giả Đào Việt Hưng đã nghiên cứu khá chi tiết điệu thức 

các bài ca của Múa đèn Đông Anh trong cuốn: Tìm hiểu điệu thức dân ca 

người Việt Bắc Trung bộ. Năm 2003, luận văn của Thạc sĩ Nguyễn Trung 

Liên đã nghiên cứu về Âm nhạc múa đèn Đông Anh Thanh Hóa. 

Đỗ Thị Thanh Nhàn với luận án Tiến sĩ  Âm nhạc trong lễ hội truyền 

thống của người Việt xứ Thanh đã khẳng định nét độc đáo của âm nhạc dân 

gian Thanh Hóa nói chung và dân ca Đông Anh nói riêng qua âm nhạc và lễ 

hội của người Việt ở Thanh Hóa. 

Năm 2016, Luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Thị Thanh Vân đã nghiên 

cứu Dạy hát tổ khúc Múa đèn Đông Anh cho học sinh trường THCS Quang 

Trung, Thành phố Thanh Hóa. Trong Luận văn tác giả bổ sung thêm cho 

những nghiên cứu gần hoặc cùng hướng như: Khái niệm về dân ca, nguồn gốc 

của dân ca Đông Anh, huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa (từ đây chúng tôi 

gọi tắt là Đông Anh, Đông Sơn, Thanh Hóa); Hệ thống các trò diễn Đông 

Anh, Đông Sơn, Thanh Hóa; Nghiên cứu trò Múa đèn - Tổ khúc Múa đèn 

Đông Anh, Đông Sơn, Thanh Hóa; Giá trị của múa đèn Đông Anh, Đông 

Sơn, Thanh Hóa. 

Năm 1988, nhóm tác giả Trần Thị Liên, Phạm Văn Đấu, Phạm Minh 

Trị cho ra mắt tập Khảo sát văn hoá truyền thống Đông Sơn. Ở đây, các tác 

giả đã khảo tả nhiều trò diễn ở Đông Sơn, trong đó có dân ca Đông Anh. 

 Năm 1965, nhóm Lam Sơn do Tác giả Vũ Ngọc Khánh chủ biên cuốn 

Dân ca Thanh Hoá. Phần lời ca và phương thức trình diễn của diễn xướng 

múa đèn Đông Anh cũng được ông khảo tả. 

Ngoài các tài liệu trực tiếp đề cập đến dân ca Đông Anh, dân ca Thanh 

Hóa, chúng tôi cũng khảo sát thêm một số tài liệu lý luận về  phương pháp 

dạy học thanh nhạc như: 

Phương pháp sư phạm thanh nhạc (2001) của nhà giáo Nguyễn Trung 

Kiên. Nội dung của cuốn sách bao gồm các quy trình, phương pháp, nguyên 



  4 
 

tắc dạy hát, các kỹ thuật về hơi thở, khẩu hình, khoảng vang, nhả chữ, âm 

vực, các bài tập luyện giọng, sửa chữa các lỗi kỹ thuật và chế độ bảo vệ giọng 

hát... Bên cạnh đó, nhà giáo Trung Kiên còn viết Những vấn đề sư phạm 

Thanh nhạc. Đây là cuốn sách vô cùng bổ ích, nhất là cho những GV trẻ chưa 

có điều kiện trau dồi phương pháp sư phạm nhiều. Cuốn sách trình bày những 

vấn đề về sư phạm thanh nhạc trong lý thuyết và thực hành, những bài viết về 

một số vấn đề đào tạo ở các trường Văn hóa Nghệ thuật. 

Nội dung cuốn Phương pháp dạy Thanh nhạc của tác giả Hồ Mộ La là 

dựa trên cơ chế phát âm thanh phù hợp với quy luật hoạt động sinh lý để xây 

dựng kỹ xảo thanh nhạc và tổng kết những kinh nghiệm của cá nhân tác giả 

trong quá trình giảng dạy thanh nhạc chuyên nghiệp. 

Trong luận án Tiến sĩ “Nâng cao chất lượng đào tạo hát tiếng Việt 

trong nghệ thuật hát mới” tác giả Trần Ngọc Lan đã đưa ra các phương pháp 

hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát, nghiên cứu nghệ thuật phát âm, 

“nhả chữ” (cách xử lý ngôn ngữ) một cách khôn khéo, tinh tế trong nghệ thuật 

ca hát truyền thống. 

Từ việc khảo sát các tài liệu kể trên cho thấy dân ca Đông Anh là một 

vấn đề âm nhạc hấp dẫn đã nghiên cứu sâu ở cả phương diện âm nhạc học và 

phương pháp dạy học. Tuy nhiên nghiên cứu dân ca Đông Anh trong dạy học 

Thanh nhạc ở trường ĐH VH, TT & DL Thanh Hóa như luận văn của chúng 

tôi thì chưa có sự trùng lặp.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

  Tìm hiểu quá trình hình thành và những giá trị nghệ thuật của dân ca 

Đông Anh, Đông Sơn, Thanh Hóa và thực trạng dạy học thanh nhạc của 

trường ĐH VH, TT & DL Thanh Hóa để từ đó nghiên cứu và áp dụng kỹ 

thuật thanh nhạc trong xử lý các làn điệu dân ca Đông Anh; góp phần nâng 
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cao chất lượng giảng dạy môn Thanh nhạc tại khoa Âm nhạc trường ĐH VH, 

TT & DL Thanh Hóa.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Làm sáng tỏ quá trình hình thành và những giá trị nghệ thuật của dân 

ca Đông Anh ở Thanh Hóa. 

- Khảo sát và đánh giá thực trạng dạy học thanh nhạc nói chung và dân ca 

Đông Anh nói riêng trong dạy học thanh nhạc ở trường ĐH VH, TT & DL 

Thanh Hóa. 

- Đề ra biện pháp áp dụng các kỹ thuật thanh nhạc để dạy học các làn 

điệu dân ca Đông Anh góp phần vào việc giảng dạy cho sinh viên ngành Đại 

học thanh nhạc. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Biện pháp dạy học hát dân ca Đông Anh cho sinh viên thanh nhạc trường 

ĐH VH, TT & DL Thanh Hóa.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung nghiên cứu: một số làn điệu dân ca Đông Anh (10 bài hát 

tổ khúc Múa đèn, 11 bài hát trò tiên cuội) và các vấn đề về nội dung, 

chương trình, phương pháp dạy học thanh nhạc. 

- Về khách thể và địa bàn nghiên cứu: sinh viên Thanh nhạc - khoa Âm nhạc - 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

- Thời gian: Tháng 10/2015 đến tháng 7/2017. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Hoàn thành luận văn này, chúng tôi đã sử dụng một số các phương 

pháp chính như sau: 

5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết 
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 Đề tài sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát 

hoá  từ các nguồn tư liệu liên quan đến dân ca Đông Anh và phương pháp dạy 

học thanh nhạc, dạy dân ca Đông Anh cho SV thanh nhạc. 

5.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Phương pháp quan sát 

 Quan sát hoạt động rèn luyện của sinh viên trong các giờ học, trong 

chương trình thực hành biểu diễn. 

- Phương pháp điều tra   

 Khảo sát thực trạng học tập của sinh viên và các biện pháp đang sử 

dụng để tổ chức rèn luyện. 

 - Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

 Tổ chức hoạt động dạy học dân ca Đông Anh cho SV thanh nhạc qua 

đó đánh giá tính khả thi của phương pháp giảng dạy. 

6. Đóng góp của luận văn 

-  Luận văn nghiên cứu được những giá trị nghệ thuật của dân ca Đông 

Anh - Thanh Hóa. 

-  Tìm hiểu được thực trạng dạy học dân ca Đông Anh hiện nay và đề xuất 

một số biện pháp đổi mới trong dạy học dân ca Đông Anh cho SV thanh nhạc 

trường ĐH VH, TT & DL Thanh Hóa.  

- Có thể làm tài liệu tham khảo cho dạy học thanh nhạc. 

7. Cấu trúc của luận văn  

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục;  Luận 

văn gồm có 2 chương:  

Chương 1: Khái quát về dân ca Đông Anh Thanh Hóa và thực trạng dạy học 

dân ca Đông Anh tại trường ĐH VH, TT & DL Thanh Hóa.  

Chương 2:  Biện pháp dạy học dân ca Đông Anh cho sinh viên Thanh nhạc 

ở trường ĐH VH, TT & DL Thanh Hóa. 
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Chương 1 

KHÁI QUÁT VỀ DÂN CA ĐÔNG ANH THANH HÓA VÀ THỰC 

TRẠNG DẠY HỌC DÂN CA ĐÔNG ANH TẠI TRƯỜNG 

ĐHVH,TT&DL THANH HÓA 

1.1. Khái quát về dân ca Đông Anh Thanh Hóa 

 Đông Anh là một xã ở trung tâm huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa. 

Nói đến Đông Anh, người Thanh Hóa nghĩ ngay đến một trung tâm diễn trò 

và cũng là điểm xuất phát của các làn điệu dân ca Đông Anh. Đồng thời, dân 

ca Đông Anh mang trong mình những nét đặc sắc trữ tình riêng. Cho đến nay, 

đánh giá về loại dân ca này vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến 

nghiêng về cấu trúc âm nhạc, lời ca cho rằng đây là một loại dân ca, nằm 

trong hệ thống dân ca đồng bằng châu thổ Bắc bộ. Có ý kiến nghiêng về lối 

diễn xuất cho rằng đây là một loại hát múa tổng hợp. 

1.1.1. Khái niệm 

 Dân ca Việt Nam là một thể loại âm nhạc cổ truyền của Việt Nam, hiện 

vẫn đang được sáng tác. Dân ca có nhiều làn điệu từ khắp các vùng miền cộng 

đồng người, thể hiện bản sắc của các dân tộc Việt Nam do chính người dân 

lao động tự sáng tác theo tập quán, phong tục. Các làn điệu dân ca thể hiện 

phong cách bình dân, sát với cuộc sống lao động mọi người. Các dịp biểu 

diễn thường là trong lễ hội, hát làng nghề. Ngày thường dân ca cũng được hát 

lên trong lao động để động viên nhau, hay trong tình yêu đôi lứa, trong tình 

cảm giữa người và người... [41].  

1.1.1.1. Dân ca 

 Theo tác giả Phạm Phúc Minh khi nói về dân ca Việt Nam: “Dân ca là 

những bài hát cổ truyền do nhân dân sáng tác, được lưu truyền từ thế hệ này 

sang thế hệ khác và được nhân dân ca hát theo phong tục tập quán của từng 

địa phương, từng dân tộc” [23; tr.11]. 
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Cũng theo tác giả Trần Quang Hải: “Dân ca là những bài hát, khúc ca được 

sáng tác và lưu truyền trong dân gian mà không thuộc về riêng một tác giả 

nào. Đầu tiên bài hát có thể do một người nghĩ ra rồi truyền miệng qua nhiều 

người từ đời này qua đời khác và được phổ biến ở từng vùng, từng dân tộc… 

Các bài dân ca được gọt giũa, sàng lọc qua nhiều năm tháng bền vững với 

thời gian” [38]. 

  Cùng với khái niệm về dân ca của các tác giả khác, ta có thể hiểu dân 

ca là những câu ca, điệu hát được các “nhạc sĩ” bình dân sáng tạo qua cảm 

xúc, kinh nghiệm trong cuộc sống và lưu truyền từ đời này qua đời khác bằng 

truyền miệng. Những sáng tạo của họ nhằm phục vụ cho nhu cầu của chính 

mình và cộng đồng.  

 Có thể nói việc bảo tồn, kế thừa và phát huy giá trị di sản dân ca là 

truyền thống của dân tộc ta từ bao đời nay. Nhiều làn điệu, bài bản dân ca đã 

được truyền bá từ thế hệ này sang thế hệ khác, vẫn được sáng tác và được 

chuyển hóa thành những dị bản làm cho dân ca ngày càng phong phú và đa 

dạng.  

 Có thể lấy ví dụ như: Ví giận thương của dân ca Nghệ tĩnh. Một thời 

gian dài nó được coi là dân ca cổ không biết tác giả, thực chất bài dân ca này 

vốn là một đoạn trích trong vở kịch dân ca “ Khi ban đội vắng nhà” của tác 

giả Nguyễn Trung Phong năm 1967. Hay bài “Người ở đừng về” dân ca quan 

họ Bắc Ninh cũng được tác giả Xuân Tứ cải biên. Ở thanh hóa một số ca khúc 

mang âm hưởng dân ca Thanh Hóa như: Chào sông Mã anh hùng của tác giả 

Xuân Giao, Thanh Hóa anh hùng của tác giả Hoàng Đạm hay Khúc tình ca 

thanh hóa của tác giả Nguyễn Trọng. 

1.1.1.2. Dân ca Đông Anh 

 Đông Anh là một vùng đất không chỉ biết đến với những trò diễn 

xướng nổi tiếng, mà còn là nơi có những làn điệu dân ca thắm đượm tình 
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người. Chúng tôi xin trích một số câu có liên quan đến địa danh của xã Đông 

Anh cũ: 

Viên Khê có giếng nước tròn 

                                 Vừa đẹp con gái, lại giòn con trai [19; tr.137]. 

*** 

Ba năm một khoá trò lề 

Lấy chồng hàng tổng thì về mà coi. 

Ba năm một khoá trò chơi 

               Đông, Tây, Nam, Bắc xin mời về đây [18; tr.83].  

                                       *** 

                                  Hỡi cô thắt dải lưng xanh 

                             Có về làng Đại với anh thì về. 

                                  Làng Đại có cây bồ đề 

                           Có giàn thiên lý, có nghề bắt lươn [19; tr.139].  

                            (làng Đại thuộc xã Đông Thịnh  bây giờ). 

Dân ca ở Đông Anh có nhiều thể loại: hát Xẩm; hát Dâng quạt; hát 

Chúc vịnh; hát Xuống chèo... nhưng độc đáo nhất là các bài dân ca được gắn 

với các trò diễn xướng như: các bài ca trong diễn xướng Múa đèn, trò Tiên 

Cuội, trò Thiếp... những bài ca này nằm trong diễn xướng như một tổ khúc, 

nhưng chúng ta có thể hát tách từng bài đều được. 

Hát giao duyên ở Đông Anh cũng khá đặc biệt, về hình thức, thủ tục 

loại dân ca này cũng tương tự như một số làng khác nhưng cách sử dụng ngôn 

từ, hình ảnh trong câu ca lại luôn tạo ra những dấu ấn riêng: 

“Bấy lâu chàng bận đi mô (đâu) 

Mà chàng không rẽ xuống hồ thăm sen?” 

  Hay lời ca của cô thợ dệt: 

“Quay tơ vẫn giữ mối  

Dẫu năm bảy mối em vẫn chờ mối anh.” 
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 Từ đó suy ra nguồn gốc của dân ca Đông Anh xuất phát từ nhu cầu 

tâm linh, nhu cầu giải trí sau những ngày lao động mệt nhọc, nhu cầu giao 

lưu, học hỏi nhau trong công việc làm ăn. Đầu tiên có thể có một người khởi 

xướng nghĩ ra các bài ca, điệu múa và cách trình diễn này, nhưng qua quá 

trình biểu diễn, qua thời gian lưu truyền, chắt lọc trong dân gian từ đời này 

qua đời khác, qua lăng kính thẩm mỹ, hệ tư tưởng thời đại này qua thời đại 

khác mà dân ca Đông Anh dần định hình và trở thành tài sản chung của tất cả 

mọi người. Vậy dân ca Đông Anh là gì?  

Chúng tôi tạm giải thích như sau: Dân ca Đông Anh là những câu ca, 

điệu hát được các “nhạc sĩ” bình dân ở Đông Anh sáng tạo qua cảm xúc, kinh 

nghiệm trong cuộc sống và lưu truyền từ đời này qua đời khác bằng truyền 

miệng. Những sáng tạo của họ nhằm phục vụ cho nhu cầu của chính mình và 

cộng đồng.  

1.1.2. Đặc điểm âm nhạc của dân ca Đông Anh 

1.1.2.1. Vài nét về không gian văn hóa của Dân ca Đông Anh 

 Theo cuốn Địa chí Đông Sơn [34] Đảng bộ - Hội đồng nhân dân- ủy 

ban nhân dân Huyện Đông Sơn - Viện sử học Việt Nam, do Nhà xuất bản 

Khoa học xã hội Hà Nội phát hành năm 2006. Các nhà nghiên cứu như: 

Nguyễn Văn Nhật, Võ Kim Cương, Nguyễn Ngọc Mão, Nguyễn Hữu Đạt, Hà 

Mạnh Khoa trong ban biên soạn đã viết rất chi tiết về đặc điểm vị trí địa lý, 

dân cư và đời sống văn hóa huyện Đông Sơn. Sau khi đọc, chúng tôi xin trình 

bày một số ý chính như sau:  

 Là một trong những vùng đất cổ của đồng bằng Thanh Hóa. Huyện 

Đông Sơn được coi là một trong những cái nôi của nền văn hóa Việt Nam với 

sự xuất hiện sáng tạo tiêu biểu đó là kỹ thuật trồng lúa nước và trống đồng 

Đông Sơn. Nằm trên một vùng đất rộng về phía hạ lưu sông Mã, sông Chu. 

Phía Bắc giáp huyện Yên Định, phía Tây giáp huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn, 
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phía Nam giáp huyện Quảng Xương, Nông Cống, phía Đông giáp sông Mã, 

bên kia sông là địa phận huyện Hoằng Hoá. 

 Đông Sơn có lịch sử phát triển lâu dài, từng đi qua những cái mốc lớn 

của lịch sử, đã chứng kiến bước chuyển mình vĩ đại của nhân loại từ vượn 

thành người. Những chứng cứ vật chất về sự sinh tồn của con người tìm thấy 

ở di chỉ khảo cổ núi Đọ (thuộc địa phận của xã Thiệu Tân và Thiệu Khánh 

Đông Sơn xưa, nay thuộc huyện Thiệu Hoá), đã góp phần khẳng định đây là 

cái nôi đầu tiên của con người thời tối cổ, thuộc thời đại đồ đá cũ. 

Dòng sông Mã và sông Chu chảy qua huyện, đây là hai dòng sông 

lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra còn có một hệ thống sông nhỏ khác 

nối Đông Sơn với các vùng phụ cận. Sông ở đây có vị trí rất quan trọng 

trong đời sống cư dân: sông dẫn nước, giữ nước khi nắng hạn, thoát nước 

khi úng ngập, sông chở phù sa bồi đắp cho ruộng đồng cây cối tốt tươi. 

Sông Mã, sông Chu đã trở thành đường thuỷ - tuyến giao thông chủ yếu - 

khi đường bộ chưa phát triển để giao lưu kinh tế, văn hoá với cư dân vùng 

rừng núi phía Tây và vùng đồng bằng sông Hồng phía Bắc. Những bến đò 

dọc, đò ngang trên đoạn sông đã xuất hiện các hình thức sinh hoạt văn hoá 

như: hát giao duyên, hò lao động, hò sông Mã ra đời trở thành điệu hò đặc 

trưng cho vùng sông nước xứ Thanh. 

Cũng trên đôi bờ sông này còn hiện lên nhiều công trình kiến trúc cổ, 

tất cả đều hướng ra phía mặt sông, làm cho môi trường sông nước nơi đây 

thêm trầm mặc, cổ kính nhưng cũng duyên dáng và sinh động. Những sinh 

hoạt sông nước này là tiền đề cho sự ra đời của các hình thức diễn xướng dân 

gian như: Chèo chải; Chèo bơi; Chèo đua; Múa đèn... làm phong phú cho lễ 

hội truyền thống và cho ta thấy thấp thoáng trong đó đời sống, kinh tế, các 

hoạt động văn hoá của cư dân nơi đây: 

  “ Năm làng bắt mái chèo bơi 

  Chèo từ làng Phú tới nơi làng Hồng 
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  Nức lên như cánh chim tung 

  Năm làng, năm lá cờ chung cột lèo 

  Trên bờ trống thúc, người reo 

   Dưới sông dô huậy tiếng chèo lanh lanh” 

                                                     ( Ca dao địa phương) 

Đông Sơn đất tốt người lành, cảnh quan kỳ thú đã chung đúc nên nhiều bậc 

tài danh. Phương ngôn Thanh Hoá có câu: “Thí Hoằng Hóa, khóa Đông Sơn” để 

thoát khỏi cảnh vất vả của cuộc sống, bao thế hệ học trò, sĩ tử đã vượt lên mọi 

gian khổ, thử thách để tôi luyện cốt cách, trí tuệ, dùi mài kinh sử, thăng tiến bằng 

con đường học vấn, quan trường. Ở mảnh đất này, sự học không hoàn toàn mang 

ý nghĩa là một nỗ lực của cá nhân người đi học mà là một kỳ vọng, một nỗ lực xã 

hội. Do đó một người đỗ đạt thường làm rạng danh cho cả gia đình, dòng tộc, xóm 

làng.... Những Anh khóa, Thầy đồ, rồi Bảng nhãn, Thám hoa, Trạng nguyên, 

Hoàng giáp đã từng làm rạng rỡ cho quê hương đất nước.  

Chỉ một địa danh Kẻ Chè nhỏ bé, hiền lành, cần cù lam lũ mà đã sinh ra 

bao nhiêu những nhân vật kiệt xuất: Lê Lương, Lê Văn Hưu (1230-1322), Lê 

Quát, Lê Giốc, Nguyễn Văn Nghi... Đông Sơn còn là quê hương của Lê Hy, 

ông sinh năm 1646 tại Kẻ Rủn (xã Đông Khê). Nguyễn Mộng Tuân, Nguyễn 

Khải, cùng những tài năng chính trị, quân sự như Dương Đình Nghệ, Ngô 

Quyền, Thiều Thốn, Nguyễn Chích, Nguyễn Thị Bành, Trần Xuân Soạn ... 

những danh nhân đó đã làm cho trang sử đất Đông Sơn thêm rạng rỡ, hào 

hùng. 

Đông Sơn là một vùng đất nổi tiếng về văn nghệ dân gian. Khi nói đến 

dân ca Đông Sơn, người ta quen gọi là “ dân ca Đông Anh” . Tính phong phú 

về nội dung, dân ca Đông Anh không chỉ nổi tiếng ở Thanh Hoá mà còn vang 

xa khắp cả nước. Ngoài dân ca, trên vùng đất Đông Sơn có nhiều trung tâm 

trò diễn và diễn xướng dân gian nổi tiếng như: trung tâm Viên Khê; trung tâm 

Tuyên Hoá; trung tâm Cổ Bôn.  
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Viên Khê là một làng của xã Đông Anh, nó được tôn vinh là một trung 

tâm vì đây là nơi có nhiều trò diễn xướng dân gian nhất vùng. Suốt trong 

những ngày lễ hội ở Nghè Sâm, cả chín làng của ba tổng Tuyên Hoá, Quảng 

Nạp, Thạch Khê (thuộc xã Đông Anh cũ) trình diễn một hệ thống trò diễn 

xướng phong phú, đa dạng gồm: 

- Trò Xiêm Thành (chỉ múa diễn, không có lời) 

- Trò Tô Vũ (diễn múa theo trống phách, cũng không có lời) 

- Trò Tiên Cuội (bắt đầu từ đây trở xuống, các trò đều có lời ca) 

- Trò Trống mõ 

- Trò Hà Lan (còn gọi là Hoà Lan) 

- Trò Thiếp 

- Trò Thuỷ (còn gọi là Chèo chải) 

- Trò Ngô 

- Trò Hùm 

- Trò Tú Huần 

- Trò Đại Thánh 

- Trò Nữ quan 

- Diễn xướng Múa đèn 

Ở mỗi làng, mỗi vùng, mỗi trung tâm này, chúng ta có thể thấy một hệ 

thống trò diễn xướng với sự phong phú của các loại hình, sự đa dạng của các 

hình thức trình bày, cũng như sự độc đáo của các văn bản, lời ca, điệu nhạc, 

điệu múa mang đậm bản sắc vùng miền, dân tộc. 

Đông Sơn là một trong những nơi có nhiều lễ hội dân gian nhất tỉnh 

Thanh Hoá. Lễ hội ở đây là nơi hội tụ tinh hoa của tất cả các làng thành viên 

gồm: của cải sang nhất, đẹp nhất; những trò diễn xướng hay nhất; trí tuệ, tài 

năng cao nhất... vì vậy nó tạo ra những lễ hội vùng (một không gian thiêng 

rộng lớn). Tất cả mọi người trong cộng đồng đều đắm mình trong lễ hội để có 
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được những phút thăng hoa, giải toả tâm thức sau một chu kỳ lao động. Có 

thể nêu một số lễ hội vùng ở Đông Sơn, nơi có hệ thống diễn xướng tiêu biểu: 

- Lễ hội Cổ Bôn (còn gọi là tứ xã Bôn), nơi tụ hội của bốn làng thành 

viên là Kim Bôi, Quỳnh Bôi, Ngọc Tích và Phúc Triền. Nơi đây thờ bốn vị 

thành hoàng: hai vị thiên thần là Đế Thích và Hắc Bạch Đại vương, hai vị 

nhân thần là Phúc khê tướng công Nguyễn Văn Nghi và Đặng quận công 

Nguyễn Khải (hai vị nhân thần này đều là những nho thần tiếng tăm, đức tài 

lừng lẫy buổi đầu thời Lê Trung Hưng).  

Lễ hội Cổ Bôn hay còn gọi là trò Bôn bao gồm ngũ trò: 

- Trò Thuỷ phường (Chèo chải). 

- Trò Tiên Cuội 

- Trò Ngô phường 

- Trò Hà Lan 

- Trò Lăng ba khúc  

- Lễ hội làng Vạc (xưa gọi là xã Cổ Đô) gồm năm làng: làng Vạc; làng 

Hồng; làng Nhi; làng Go; làng Họ, cả năm làng đều là thành viên của lễ hội. 

Làng thờ ba vị thành hoàng: Cao Sơn đại vương (Đức Thánh cả); Linh Quang 

đại vương (Thái uý đô quân thời Lê Lợi); Tô Đại Lưu (Tô Hiến Thành) 

Lễ hội có một hệ thống diễn xướng dân gian gồm: 

 - Trò Múa lân 

- Trò Bơi thuyền 

- Trò Đánh bài điếm 

- Trò Vật cù 

- Trò Cờ người 

- Trò Chèo chải 

- Trò Tiên Cuội 

- Trò Tú Huần 
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Tuy nhiên, ở Đông Sơn vẫn có những lễ hội được tổ chức trong một 

làng, như làng Ngư Lăng: 

- Lễ hội Ngư Lăng: từ thuở xa xưa, một nhóm người làm nghề chài lưới 

trên sông Mã lên đây vỡ đất lập làng, ban đầu có tên Ngư Võng Phường, đến 

thời Nguyễn thì gọi là làng Nhân Cao (nay thuộc xã Thiệu Quang, huyện 

Thiệu Hoá). Làng thờ ba vị thành hoàng: Chàng Vược đại vương (Đức Thánh 

Cả); Quản gia đô bác; Sơn Tiên độc cước. 

Phần hội có đua thuyền, rước thần bằng thuyền trên sông Mã, diễn 

xướng dân gian có: Bơi đua, Chèo chải, Múa đèn. 

Nằm trong vùng nổi tiếng nhiều lễ hội đó, Đông Anh có lễ hội Nghè 

Sâm, đây là một trong những lễ hội vùng lớn nhất ở Thanh Hoá. 

 Lễ hội Nghè Sâm gồm chín làng thành viên: Viên Khê, Đoàn Xá, 

Xuân Lưu, CaoThôn, Phúc Hậu, Phù Lưu, Viễn Dương, Đại Nẫm, Mao Xá 

(nay thuộc ba xã Đông Thịnh, Đông Anh, Đông Xuân) tham dự. 

Trong một giáp (12 năm) có bốn lần mở hội vào các năm Thìn, Tuất, 

Sửu, Mùi. Ca dao vùng này có câu: 

“Ba năm một khoá trò lề 

Lấy chồng hàng tổng thì về mà coi. 

Ba năm một khoá trò chơi 

                               Đông, Tây, Nam, Bắc xin mời về quê”. [19; tr.83] 

Bài vị thần thờ ở Nghè Sâm là Chàng Cả Lãng đại vương (thường 

gọi là Đức Thánh Cả). Vào năm mở lễ hội, các làng lo chuẩn bị từ tháng 

chạp âm lịch. Lễ hội được tổ chức vào tháng hai và kéo dài từ năm đến bảy 

ngày. Việc tế lễ ở Nghè Sâm: có một chủ tế, hai bồi tế, bốn dẫn rượu, ha i 

dẫn nến, một thông xướng, một hoạ xướng, một chuyển chúc, một đọc chúc 

và một phường bát âm. Trình tự cuộc tế cũng giống các cuộc đại tế ở nhiều 

nơi trong tỉnh.  
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Đông Sơn có nhiều tục ngữ, ca dao, dân ca, thể loại nào cũng in đậm tên 

làng, tên núi, tên sông ở Đông Sơn. Những địa danh này như nguồn cội chứa 

đầy ân nghĩa, là nơi đi nhớ về thương, là nơi đọng lại bao kỷ niệm vui buồn 

trong mỗi đời người, nên nó đã đi vào câu ca trong sự trân trọng tự hào. Ca 

dao, dân ca ở Đông Sơn khá phong phú và đa dạng, riêng về ca dao, đã chiếm 

một khối lượng lớn trong tư liệu văn hoá truyền thống sưu tầm ở Đông Sơn. 

So với các loại hình văn nghệ dân gian khác, ca dao sưu tầm ở Đông Sơn vừa 

có chiều rộng, vừa có chiều sâu.  

Dân ca ở Đông Sơn cũng có nhiều loại nhiều vẻ, nhưng nét nổi 

bật là hát đối đáp nam nữ và hát múa Đông Anh. “Nếu hát đối 

đáp ở Đông Sơn làm cho tiếng hát giao duyên ở Tỉnh Thanh thêm 

phần đa dạng, phong phú, thì hát múa Đông Anh   lại làm cho 

diện mạo dân ca Đông Sơn có sắc thái riêng, góp thêm một tiếng 

nói khá đặc sắc cho vốn dân ca của cả nước” [20; tr.166]. 

Tất cả những điều trên đã tạo thành văn hoá Đông Sơn - một trung tâm văn 

hoá lớn của tỉnh Thanh Hóa, một trong những cái nôi của văn hoá dân tộc. 

- Vị trí địa lý: 

Đông Anh là một xã ở gần trung tâm huyện lỵ Đông Sơn, cách thành phố 

Thanh Hoá 08 km về phía Tây. Đây là một vùng đất bằng phẳng không có núi, 

diện tích tự nhiên 311 ha, phía Đông giáp xã Đông Xuân, phía Tây giáp xã Đông 

Minh, Đông Khê, phía Nam giáp xã Đông Thịnh, phía Bắc giáp xã Đông Tiến. 

Trên địa bàn xã có hai dòng sông nhỏ chảy qua: sông Nhà Lê chảy qua làng 

Thanh Oai, dọc Đông Anh chảy về xã Đông Xuân. Kênh Bắc là sông nông giang, 

chảy từ Bái Thượng vào huyện Đông Sơn, qua xã Đông Anh để xuôi về phía 

Đông Thịnh. Hai con sông này là hai nguồn nước chính cung cấp nước tưới tiêu 

cho những cánh đồng lúa phì nhiêu của Đông Anh và các xã có sông đi qua. Quốc 

lộ 47 dài 2 km chạy suốt từ Đông sang Tây của xã, là mạch máu giao thông nối 

liền thành phố với các huyện miền núi phía Tây Thanh Hoá. 
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-  Đặc điểm dân cư và kinh tế: 

 Xưa kia Đông Anh là một xã lớn bao gồm các xã: Đông Anh, Đông Thịnh, 

Đông Xuân bây giờ, chia làm chín làng: Viên Khê, Đoàn Xá, Xuân Lưu, Cao 

Thôn, Phúc Hậu, Phù Lưu,Viễn Dương, Mao Xá, Đại Nẫm. Năm 1953, Đông 

Anh được tách ra làm ba xã riêng và giữ như thế cho đến ngày nay.  

Xã Đông Anh bây giờ có ba làng là: làng Viên Khê (gồm: xóm Chùa, xóm 

Quí và xóm Thọ), làng Thanh Oai và làng Tuân Hoá (gồm: xóm Nhân, xóm 

Chính, xóm Lợi). Toàn xã có 3900 nhân khẩu, được phân bố trên 111 ha đất thổ 

cư, nhưng tập trung nhất là bên đường quốc lộ 47. Toàn xã có tới 40 dòng họ (tất 

cả đều là người bản địa), nhưng lớn nhất là dòng họ Lê Bá. 

Đông Anh là một xã nông nghiệp thuần tuý, độc canh cây lúa nước, thu 

nhập chính của người dân nơi đây cũng chỉ bằng nghề này. Xưa kia ở đây còn 

có thêm một số nghề phụ như đan lát, dệt vải, nhưng ngày nay đã mai một. 

-  Môi trường diễn xướng dân ca Đông Anh: 

Khái niệm diễn xướng dân gian từ trước tới nay đã có nhiều nhà nghiên 

cứu đề cập đến, mỗi người nhìn nhận nó ở một góc độ khác nhau, nên có 

những nhận định khác nhau. Tác giả Đặng Văn Lung đề cập đến khái niệm 

diễn xướng dân gian ở khía cạnh chức năng, đã nhận định:  

“Diễn xướng là cầu trung gian nối liền sáng tác với thưởng thức, 

đưa sáng tác của người sáng tác đến cho người thưởng thức. Diễn 

xướng là sự biểu hiện của sự tồn tại của văn nghệ dân gian. Sáng 

tác dân gian mới chỉ nằm trong óc con người, người khác chưa biết 

được. Có thể có sáng tác mà không có diễn xướng, nhưng đã có 

diễn xướng thì không thể không có sáng tác. Và đã có diễn xướng 

thì phải có người thưởng thức, dù ý thức thưởng thức đó như thế 

nào” [21; tr.7]. 
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          Vũ Ngọc Khánh cho rằng: “Diễn xướng là có diễn, có xướng và 

đúng là một phương thức biểu hiện của quần chúng trong sinh hoạt văn nghệ”  

[7; tr.245]. 

Tuy mỗi người có một cách diễn đạt khác nhau, nhưng ta có thể nhận 

thấy sự thống nhất giữa các nhà nghiên cứu là trong diễn xướng có yếu tố 

“diễn” và yếu tố “xướng”, nó đều biểu hiện những giá trị sáng tạo, là một hình 

thức sinh hoạt văn nghệ của quần chúng. 

“Diễn” là hành động diễn, được biểu hiện bằng động tác của tay, chân, 

đầu, mặt... là môi trường diễn; là cách diễn; là diễn cảm. 

“Xướng” bao gồm các mặt: hát, nói, nói vần, nói thơ... 

Hai yếu tố trên quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau tạo thành diễn xướng. 

Về trò diễn: cũng có hai yếu tố là “diễn” và “trò”. Yếu tố “diễn” cũng 

như của diễn xướng. Còn yếu tố “trò”, như  các cụ ta ngày xưa thường nói: 

“Có tích mới dịch nên trò”. “Tích” ở đây là cốt truyện, mà cốt truyện thì phải 

có nhân vật, có tình tiết... nếu không có cốt truyện, không có nhân vật thì 

không thể “dịch” (đặt) nên trò được. Tất nhiên trong trò diễn cũng có diễn 

xướng, “Những buổi trình bày các trò diễn, người ta phải dùng cả diễn xướng, 

tức là phải vận dụng các khả năng tổng hợp những hình thái văn nghệ để phục 

vụ cho nhu cầu thẩm mỹ và nhu cầu nghi lễ” [18; tr50]. 

Qua các khái niệm về diễn xướng và trò diễn trên, ta có thể thấy diễn 

xướng và trò diễn là hai thuật ngữ khác nhau. Nếu chỉ đơn thuần là những 

cuộc diễn có hát, hò, múa... mà không hình thành nhân vật, không có cốt 

truyện thì là diễn xướng. Ta có thể lấy ví dụ: một lối hát giao duyên như hát 

Quan họ, hát Xoan, hát Ghẹo... tuy là cuộc hát có trình diễn; có môi trường 

diễn trên sân, trên bãi đất, trên thuyền; có phe liền anh, liền chị; có các chặng 

hát, lề lối hát ... nhưng không có cốt truyện, không có nhân vật nên nó được 

xếp vào hình thức diễn xướng. 
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Theo sự phân tích ở trên, chúng tôi đưa ra kết luận rằng: Múa đèn Đông 

Anh là một loại hình hát múa mô phỏng lại cuộc sống lao động thường ngày 

của người dân nông nghiệp xưa. Có người gọi Múa đèn là diễn xướng, có 

người lại gọi là trò diễn. Xét về mặt nội dung, Múa đèn không có tình tiết cốt 

truyện, không có nhân vật. Xét về phương thức trình diễn, Múa đèn chỉ là 

những màn hát múa đơn thuần, không có tính cách. Như vậy, Múa đèn có đủ 

các yếu tố của loại hình diễn xướng hơn là trò diễn, chúng tôi xin được gọi là 

diễn xướng Múa đèn. 

Còn lối diễn mà cũng có hát, múa nhưng có cốt truyện, có nhân vật thì 

được gọi là trò diễn, ta có thể đơn cử một trò: 

Trò Tiên Cuội ở Đông Sơn - Thanh Hoá cũng là một vũ khúc có lời 

ca. Đây là trò diễn phản ánh đời sống xã hội,  nội dung trò đại để là: 

Có một đoàn mười hai tiên nữ dạo chơi trên cung trăng, trong lúc 

ngắm cảnh hồ sen, đoàn tiên gặp Cuội. Cuội thân mật trò chuyện với 

các cô, rồi đem lòng yêu một cô tiên nữ trẻ đẹp nhất. Hai người lấy 

nhau, chung sống chưa được bao lâu thì Ngọc Hoàng gọi tiên nữ trở 

về. Cuội vô cùng đau xót, buồn rầu chán nản, cuối cùng sầu não quá 

mà chết. Đoàn tiên nữ cảm động về mối tình chung thuỷ của Tiên - 

Cuội nên làm phép cho Cuội sống lại. Kết thúc trò là một cảnh hát 

múa ăn mừng của dân làng chúc cho mối tình Tiên - Cuội “thịnh 

càng thêm thịnh” [34; tr.479]. 

    Trò Tiên Cuội là có cốt truyện, có nhân vật đã định hình tính 

cách, nó là một màn sân khấu nhưng không hát làn điệu chèo, không múa 

động tác chèo, tuy có đoạn giống tuồng đồ (đối thoại), có đoạn như hề 

chèo (đối đáp) và có đoạn hát dân ca... nhưng trò diễn Đông Sơn vẫn là 

trò diễn dân gian. 

Như vậy, con đường phát triển của trò diễn dân gian Đông Sơn là từ 

dân ca, dân vũ đến diễn xướng, trò diễn và đến màn sân khấu thực sự. Đây 
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là nét độc đáo, một đóng góp quan trọng vào kho tàng văn hoá dân gian  

Việt Nam. 

1.1.2.2. Đặc điểm âm nhạc  

 Như ta đã biết, các làn điệu dân ca phần lớn được bắt nguồn từ mạch 

nguồn thơ ca. Có thể nói thơ ca là yếu tố gợi cảm, làm hưng phấn những ý 

tưởng âm nhạc ban đầu. Người ta thường nói “Thơ là nhạc, nhạc là thơ”, nếu 

tách rời cặp đôi nghệ thuật này để đánh giá nó thì ta không thể nhìn thấu đáo 

toàn diện được. 

 Về giai điệu: 

+ Giai điệu là “Sự nối tiếp các âm thành một bè, có tổ chức về 

phương diện điệu thức và tiết nhịp, tiết tấu” [35; tr.117]. Như vậy, giai điệu 

là một trong những phương pháp diễn tả quan trọng trong việc hình thành 

nên ngôn ngữ âm nhạc, bởi giai điệu tạo đường nét, hình tượng chính của 

tác phẩm. Trong các làn điệu dân ca, những bản nhạc một bè hoặc trong 

một số đoạn của tác phẩm âm nhạc nhiều bè, giai điệu là sự kết hợp theo 

qui luật cấu trúc giữa độ cao thấp và độ dài ngắn của một chuỗi âm thanh 

nối tiếp nhau thành một bè có tính độc lập.  

Giai điệu trong âm nhạc dân ca xứ Thanh còn đơn giản, mộc mạc, ít 

chất trữ tình nhưng có tính cách riêng. 

Đó cũng là nhận định của các nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian Thanh 

Hóa: “Giai điệu bắt nguồn từ thổ âm. Thổ âm xứ Thanh mạnh, thô, ít phát 

triển, lại có sự tranh chấp giao thoa giữa âm Việt cổ, thổ âm đồng bằng Bắc 

Bộ và thổ âm miền Trung (xứ Nghệ) cho nên giai điệu trong âm nhạc xứ 

Thanh cũng không phong phú, mượt mà, lời hát vẫn còn rất gần với lời nói” 

[29; tr.366]. 

Trong dân ca xứ Thanh có nhiều kiểu luyến: luyến hai âm, ba âm, bốn 

âm, đôi khi tới 5, 6 hoặc 7, 8 âm (ở những bài dân ca các dân tộc thiểu số), 

nhưng cách luyến bốn âm đi lên rồi nhảy xuống một quãng 4 đúng thường 
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thấy xuất hiện khi đưa giai điệu về kết ở tiết nhạc, câu nhạc hoặc kết đoạn 

nhạc. Các âm luyến này bao quanh những âm ổn định trong điệu thức và 

thường chỉ luyến với biên độ quãng ba hoặc quãng bốn đúng: 

Ví dụ 1: 

 

Ta có thể xem ở các bài: Kéo sợi, Dệt cửi, Xe chỉ vá may, Vãi mạ (Múa 

đèn), Tiên Cuội tỏ tình (trò Tiên Cuội), Chèo thuyền, Vịnh quạt, Đến bến 

(Thủy phường), Chèo cạy (trò Thủy), Hát đối (trò Ngô), Chúc mừng hội làng 

và Hát chèo thuyền (trò Hà Lan)…  

Hoặc kết bài ở phần yếu của phách mạnh rồi luyến xuống một 

quãng 3 thứ...  

 

Ví dụ 2: 

              Đi cấy và Thắp đèn  (Múa đèn Đông Anh) 

   
 

Ví dụ 3: 

           Luống bông, luống đậu (Múa đèn Đông Anh) 

 

Các âm hình tiết tấu luyến tạo nên ngữ âm của người dân địa phương. 

So sách với các vùng dân ca khác ta thấy nó những nét tương đồng: một số 

âm hình giai điệu, kết cấu hình thức, mà trong những quãng đặc trưng của 

từng vùng, miền cũng có sự “xâm lấn” lẫn nhau. Tiêu biểu là tổ âm nốt kép 

hoa mỹ luyến lên xuống một quãng ba thứ về kết tiết nhạc, câu nhạc hoặc 
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đoạn nhạc rất đặc trưng trong dân ca xứ Thanh, ta thấy ở dân ca miền Trung 

cũng có. 

Ví dụ 4: 

 

Âm điệu có liên quan chặt chẽ tới giai điệu. Để tạo nên một âm điệu có 

bản sắc riêng, người ta phải dựa vào các yếu tố như: phương ngữ, ngữ điệu... 

của từng dân tộc, từng vùng, miền. 

  - Ngữ điệu: 

Ngữ điệu là đường nét của âm thanh khi nói khi hát, gồm: trường độ 

(độ dài - ngắn), cường độ (độ mạnh - lướt nhẹ) cao độ (độ cao - thấp) [40]. 

Hay dễ hiểu đó là những biến đổi lên xuống của giọng nói. Trong dân ca, giai 

điệu bao giờ cũng gắn liền với ngữ điệu. Mỗi miền có một ngữ điệu khác 

nhau: giọng miền Bắc, giọng miền Nam, giọng miền Trung... Trong mỗi 

miền, mỗi địa phương hoặc ngay trong mỗi huyện, mỗi xã cũng đã có từng 

vùng, từng làng nói ngữ điệu khác nhau. 

Theo nghiên cứu bước đầu của chúng tôi thì ngày nay ở Thanh Hóa có 

27 huyện, thị, thành phố thì đã có 27 ngữ điệu khác nhau. Song, có thể tạm 

chia thành hai vùng ngữ điệu chính: 

+ Vùng các thành phố, thị xã, huyện lỵ và miền núi. 

+ Vùng nông thôn. 
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Các vùng thành phố, thị xã, huyện lỵ và miền núi giọng nói gần với 

ngữ điệu miền Bắc, bởi vì những vùng này phần lớn là dân nhập cư của người 

Việt ở các tỉnh phía Bắc, nên sự du nhập, ảnh hưởng ngữ điệu của người miền 

Bắc tương đối trội. Còn vùng nông thôn là nơi có tiếng nói mộc mạc từ thời 

xa xưa của người dân bản địa được đóng khung trong luỹ tre làng, sự du nhập 

ngoại lai về văn hóa xã hội ít, nên ngữ điệu hầu như không bị thay đổi. 

Tuy nhiên, trong hai vùng đó thì sự ảnh hưởng đậm nhạt về ngữ điệu 

của hai miền cũng tương đối rạch ròi theo vùng đất (người ta gọi là “thổ 

ngữ”). Một số huyện giáp với tỉnh Ninh Bình (phía bắc Thanh Hóa) như: Bỉm 

Sơn; Nga Sơn; Hà Trung; Thạch Thành... ngữ điệu gần như chuẩn xác theo 

ngữ điệu phổ thông. Còn các huyện phía Nam Thanh Hóa gần các tỉnh Nghệ 

An như: Tĩnh Gia; Quảng Xương; Triệu Sơn... thì ngữ điệu gần với miền 

Trung hơn. 

Theo qui luật thì dân ca thuộc địa phương nào sẽ mang dấu ấn của ngữ 

điệu vùng đó. Tuy nhiên, một hiện tượng khá phổ biến là trong dân ca của 

một số vùng có sự biến đổi dấu giọng do ảnh hưởng của thổ âm địa phương, 

nên âm điệu trong âm nhạc cũng thay đổi, hoặc sự tiến hành âm điệu không 

theo đúng qui luật. Ngữ điệu vùng Đông Anh thanh hỏi và thanh ngã phát âm 

lẫn lộn, không rõ ràng nên trong dân ca cũng vậy. Xét trong các bài ca của 

diễn xướng Múa đèn, chúng ta thấy rất rõ điều này. 

Ví dụ 5: 

Thắp đèn 
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Trong ô nhịp thứ 6 đến 8 của bài Thắp đèn trên, nếu ta lấy âm Xi1 là âm 

trung gian tương ứng thanh không, ta thấy từ “dở” có thanh hỏi được luyến từ 

âm La1 lên đến âm Rê2 là vị trí của thanh ngã (theo biểu đồ), vì vậy âm thanh 

phát ra từ dở nghe thành từ dỡ. Tuy vậy, âm này vẫn nghe không rõ là thanh 

ngã mà mờ hơn do luyến từ dưới lên. 

Ví dụ 6:  

 

Trong bài Nhổ mạ cũng vậy, thanh hỏi của từ “để” xuất phát từ âm 

Son1 của thanh không, rồi luyến lên âm Xi1 làm cho âm thanh nghe gần với 

thanh ngã. Từ “nhổ” ở vị trí của thanh không (âm Son) ta nghe thành âm 

“nhô”, còn từ “mạ” ứng với âm Rê1 luyến lên âm Son1 ở vị trí của thanh 

không làm ta nghe thành từ “mã”: 
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Ví dụ 7: 

 

  

 Một hiện tượng khá phổ biến trong âm nhạc Múa đèn là thanh sắc và 

thanh huyền rất hay lẫn lộn, mặc dù trong thổ âm của Đông Anh nói riêng, 

Thanh Hoá nói chung, hai thanh điệu này không phát âm như vậy.  

Trong bài Luống bông, luống đậu, nếu lấy nốt La1 của từ “ta” (thanh 

không) làm âm trung gian để so sánh, thì ta thấy từ “rằng” (thanh huyền) và từ 

“luống” (thanh sắc) nằm trên cùng âm Son1, và thậm chí còn nằm ở dưới âm 

Son như từ “luống” nằm trên hai nốt Mi1 và Rê1, cùng vị trí của từ “đậu” (là 

thanh nặng), khi phát âm lên ta nghe từ “luống” thành từ “luồng”. 

Ví dụ 8:  Luống bông luống đậu ( Trích) 

 

 Trong bài Thắp đèn và bài Đi cấy, từ “có” và từ “muốn” (thanh sắc) 

nằm ở nốt Son1, từ “cho”(thanh không) nằm ở nốt La1 cao hơn nốt Son1 một 

quãng hai trưởng, làm cho giai điệu có ngữ âm từ “có ” thành từ “cò” và từ 

“muốn” thành từ “muồn”.    

Ví dụ 9:  Đi cấy (Trích) 

 

- Tiết nhịp, tiết tấu: 

Tiết tấu là một trong những phương tiện diễn tả để tạo nên ngôn ngữ 

âm nhạc. Tiết tấu chỉ sự liên tục có tổ chức độ dài ngắn của âm thanh. Tiết 

nhịp là sự luân phiên các phách mạnh, nhẹ, giữa nhịp này với nhịp khác. 
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Tiết tấu và tiết nhịp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong một tác phẩm 

âm nhạc.  

Có thể nói, âm nhạc Thanh Hoá thiên về tiết tấu, đó là một điều mà khi 

nghiên cứu về âm nhạc xứ Thanh, nhiều nhà nghiên cứu đã khẳng định: “Vẻ 

đẹp của âm nhạc xứ Thanh toát ra từ tiết tấu… nếu tước đi phần tiết tấu thì âm 

nhạc xứ Thanh sẽ không phát triển” [30, tr.365].   

Như chúng tôi đã nói ở trên, phần lớn dân ca xứ Thanh nằm trong các 

trò diễn, diễn xướng, mỗi thể loại đều mô tả một cuộc sống sinh hoạt trong 

lao động hoặc trong lễ nghi tín ngưỡng, phong tục. Rất đúng khi nói rằng tiết 

tấu bắt nguồn từ nhịp điệu của thiên nhiên, môi trường và cuộc sống lao động, 

sinh hoạt của người dân. Với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt của miền 

Trung, với địa hình phức tạp của rừng núi, sông ngòi... đã tạo cho nhịp điệu 

trong các làn điệu âm nhạc dân gian xứ Thanh mạnh mẽ, dứt khoát. Ta có thể 

kể đến các tiết tấu khẩn trương khi vượt thác, đua thuyền trong hò sông Mã, 

hò đua thuyền trên sông, hay trong các động tác mô tả công việc sản xuất 

nông nghiệp như: Vãi mạ, Đi cấy, Đi gặt, Chẻ lạt, đan lừ... của múa đèn 

Đông Anh. 

Trong diễn xướng múa đèn Đông Anh, chúng ta thấy có hai kiểu hát: 

đó là hát có nhịp và hát không có nhịp. Lối hát có nhịp được thể hiện trong 

phần giữa bài hát, còn hát không có nhịp là những câu hát nói trong phần 

mở màn 

+ Lối hát có nhịp: 

Hầu hết các bài ca trong diễn xướng múa đèn Đông Anh, trò Tiên Cuội 

được viết ở dạng có tiết nhịp rõ ràng và thường ở nhịp chẵn hai phách. Lối hát 

có nhịp này đã tạo cho giai điệu sự ổn định, rất phù hợp với thể loại bài ca có 

kết hợp múa. 

Ngoài ra, trong Múa đèn, trò Tiên Cuội còn có sự chuyển đổi hai loại 

nhịp hai phách và ba phách. Tuy cũng là loại nhịp đơn, nhưng nó cũng đã tạo 
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cho người nghe cảm giác lạ, khấp khểnh cần thiết trong ý đồ diễn tả nội dung 

múa. Đây cũng là biện pháp các nghệ nhân dân gian tạo ra để gây sự hấp dẫn, 

xoá đi cái đều của tiết nhịp hai phách trong diễn xướng. 

Ví dụ 10:                      Hát chúc   

                    (Trích Trò Tiên Cuội) 

 

 + Lối hát không có nhịp (theo nhịp tự do): 

 Múa đèn Đông Anh có phần mở đầu là dạng hát nói. Dạng hát nói này 

có phong cách hát gần với nói lửng trong nghệ thuật chèo, vì vậy tiết tấu của 

nó phụ thuộc vào “diễn viên” trình độ hát nhanh hay chậm, giỏi hay không 

giỏi, nội dung lời ca dài hay ngắn mà định hình tiết tấu: 

Ví dụ:    Phần diễn xướng Tổ khúc Múa đèn 

Người chỉ huy:  -    Này bà con ơi! 

Người xem:  -  Sao! 

Người chỉ huy: - tết nhất xong rồi, rủ nhau ta đi múa đèn có nên chăng? 

Người xem:   -  Phải rồi! 

Ba tiếng trống làm hiệu, các con trò đầu đội đèn, miệng hát, tay múa 

giáo đèn: 

Sau đó phần lời ca bài  “ thắp đèn” cất lên... 
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Trong 11 bài hát ở trò Tiên Cuội, có xuất hiện 1 bài hát theo lối nhịp tự do.  

   Ví dụ 11:       Cuội than   (trích trò Tiên cuội)  

 

- Về thang âm, điệu thức: Điệu thức là một nhân tố góp phần xây dựng 

nên những hình tượng âm nhạc. Điệu thức có liên quan chặt chẽ với giai điệu 

và qua giai điệu, chúng ta có thể tìm thấy những qui luật của điệu thức. Mối 

quan hệ tương hỗ hút dẫn giữa các bậc âm, giữa quãng ổn định và không ổn 

định nảy sinh trong bước tiến hành giai điệu đều là những biểu hiện qui luật 

điệu thức. Như vậy, muốn xác định điệu thức của một bản nhạc chúng ta phải 

dựa vào những âm ổn định trên cơ sở các khung quãng âm điệu ổn định. 

 Trong bài viết: Điệu thức trong dân ca Việt Nam [25; tr.86], tác giả Tú 

Ngọc đã đề cập đến hệ thống thang âm theo trật tự sắp xếp các tầng dân ca từ 

cổ nhất đến tầng muộn hơn, ông cho rằng: dân ca Việt Nam chia làm ba tầng 

cơ bản và tương ứng với nó là ba hệ thống điệu thức: 

Điệu thức trong tầng dân ca cổ nhất: được cấu tạo bởi thang hai âm và 

ba âm, xoay quanh trục quãng 4 quãng 5. 

 Điệu thức trong tầng dân ca tương đối cổ: cấu tạo do thang bốn và năm 

âm hẹp, xoay quanh trục cơ bản quãng 4 và 5. 
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Điệu thức trong tầng dân ca muộn hơn: hoàn chỉnh hơn trong kết cấu 

giai điệu. Điệu tính được xác lập thông qua các âm tương hỗ nhau, các âm 

tương hỗ đầy đủ hơn và tuy vẫn xoay quanh trục quãng 4 và 5 nhưng tầm âm 

được mở rộng hơn. 

Quan điểm trên được nhiều nhà nghiên cứu âm nhạc thường đề cập đến 

và cũng đều khẳng định một điều: các bài dân ca càng ít âm càng cổ.  

Một hướng nghiên cứu khác về điệu thức 5 âm với nhiều yếu tố mang 

tính tống hợp là của tác giả Đào Việt Hưng. Trong đó tác giả có viết: 

Phần lớn các bài dân ca có cấu trúc thang âm – điệu thức khá rõ  

ràng, nhưng cũng có một số bài nằm trong tình trạng “lửng lơ”. 

Trong trường hợp như vậy một số nhà nghiên cứu sưu tầm xếp 

chúng vào dạng điệu thức này âm chủ kia; số người khác lại xếp 

chúng vào dạng điệu thức khác, âm chủ khác; và một số người 

khác lại xếp theo cách khác đi [4; tr.116]. 

Sau đây là một số dạng thang âm và điệu thức năm âm thường dùng ở 

dân ca Đông Anh: 

      + Thang năm âm dạng I: điệu Bắc 

Cấu tạo:                           Đồ – Rê  -   Fa  –  Sol – La  - (Đô) 

Tên gọi dân gian :   Hò – Xự – Xang – Xê - Cống - (Líu) 

  Ta bắt gặp điệu thức Bắc ở bài Kéo sợi có cấu trúc điệu thức: Rê - Mi – 

Son – La – Xi – (Rê2) với âm chủ là Rê. Giai điệu phần đầu gần giống bài 

Luống bông luống đậu, nên trục âm tựa gần như cũng xoay quanh quãng 4 

Mi – La nhưng không rõ ràng mà có chiều hướng hút dẫn mạnh hơn về trục 

quãng 5 (Rê - La) (bậc I - IV) và được kết bằng một bước nhảy quãng bốn 

đúng đi xuống (Son- Rê), tạo thành một cái kết ổn định ở bậc I của điệu tính. 

Ví dụ 12: 

                                    Bài  Kéo sợi ( Trích) 
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Ví dụ 13:                         Luống bông luống đậu ( Trích) 

 

 

     + Thang năm âm dạng II: điệu Nam Ai 

Cấu tạo:      Đồ  –  Mi b–  Fa  –  Son  –   Xi b  - (Đô) 

Tên gọi dân gian :      Hò –  Xừ  –  Xang  –  Xê -  Phan - (liu) 

Ở bài Thắp đèn có khung cấu tạo: Mi – Son – La – Xi – Rê2 - (Mi2) và 

đều có âm chủ là Mi. Giai điệu mềm mại, trữ tình, mang màu sắc của điệu 

thức thứ như âm nhạc bảy âm, bởi nó có cấu tạo từ bậc I đến bậc II một quẫng 

3 thứ; bậc I đến bậc IV một quãng 5 đúng.  

Tuy không kết ở âm chủ (bậc I) nhưng nó cũng tạo cho người nghe một 

cảm giác ổn định, thậm chí còn có thể hoàn toàn hơn so với kết thúc bằng âm 

gốc. Lý do là trong tương quan điệu thức, giai điệu của bài xoay quanh trục 

quãng 5 Mi – Si và kết ở âm Sol rồi luyến xuống âm Mi (âm chủ của điệu 

thức), cho ta cảm giác kết thoải mái, ổn định. 
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Ví dụ 14:                                        Thắp đèn (trích) 

 

 

+ Thang năm âm dạng V: điệu Cung.  

Cấu tạo:                     Đồ – Rê -   Mi – Sol – La -  (Đô) 

Cách gọi dân gian :    Hò – xự  - xư  - xê - cống –  líu. 

Điệu thức này có đặc điểm cấu tạo giống điệu thức Cung của âm nhạc 

Trung Hoa (vì chưa có tên riêng nên chúng tôi tạm gọi theo tên của âm nhạc 

ngũ cung Trung Hoa). Với màu sắc trưởng khoẻ khoắn, trong sáng, được cấu 

tạo bởi bậc I với bậc III một quãng ba trưởng, bậc I và bậc IV một quãng năm 

đúng.  

Trong Tổ khúc Múa đèn Đông Anh, điệu thức Cung chiếm 5/10 bài, 

nhưng chỉ có một bài ở dạng nguyên bản, không có sự pha trộn với các điệu 

thức khác, đó là bài Dệt cửi. 

Bài Dệt cửi được hoàn chỉnh ở điệu thức Đô Cung. Khung cấu tạo điệu 

thức: Đô - Rê – Mi – Sol – La – (Đô2), với giai điệu xoay quanh các âm tựa 

ổn định ở bậc I và IV trong tương quan quãng 5. Ở điệu thức này, do có âm 

bậc III (nốt Mi) tạo với âm bậc I một quãng 3 trưởng. Đặc biệt, ở bài Dệt cửi 

không kết thúc ở âm ổn định mà lại kết ở bậc II. 

Ví dụ 15:                                         



  32 
 

 
 
 

1.2. Thực trạng dạy học dân ca Đông Anh ở Trường ĐH VH, TT & DL 

Thanh Hóa 

Trên thực tế hiện nay, dạy học dân ca nói chung và dân ca Đông Anh 

nói riêng tại Trường Đại học VH, TT& DL Thanh Hóa chủ yếu là các giảng 

viên Thanh nhạc đang trực tiếp giảng dạy. Vấn đề đặt ra chúng ta sẽ làm thế 

nào để giảng dạy dân ca Đông Anh với chất lượng tốt cho SV? Để tìm đáp án 

cho câu hỏi này, chúng tôi đã khảo sát thực địa trên địa bàn nghiên cứu ở 

những phương diện cụ thể sau: 

1.2.1. Khái quát về Trường ĐH VH, TT & DL Thanh Hóa 

Trường ĐH VH, TT & DL Thanh Hóa tiền thân là trường Văn hóa 

Nghệ thuật đào tạo cán bộ nghiệp vụ Văn hoá nghệ thuật cho tỉnh Thanh Hóa. 

Trường ĐH VH, TT & DL Thanh Hóa  được thành lập từ năm 1968 cho đến 

nay đã trải qua gần 50 năm với các giai đoạn phát triển.  

 1.2.1.1. Lịch sử hình thành 

  Giai đoạn từ 1967 - 1978: Trường sơ cấp Văn hóa - Nghệ thuật thuộc 

sở Văn hóa - Thông tin Thanh Hóa được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa quyết định thành lập ngày 09/3/1967. Các khóa đào tạo 3 tháng, 6 
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tháng, 12 tháng về các bộ môn Kịch, Chèo, Tuồng, Cải lương, Thông tin cổ 

động tổng hợp, Ca múa nhạc, Kẻ vẽ thông tin cổ động đã cung cấp một lực 

lượng cán bộ văn hóa thông tin phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và bảo 

vệ miền Bắc, đấu tranh giải phòng miền Nam. Từ năm 1973, nhà trường được 

Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ GD & ĐT, Ủy ban nhân dân Tỉnh cho phép đào 

tạo một số lớp Trung cấp cho ngành Thư viện, Đạo diễn. 

 - Giai đoạn từ 1978 - 2004: Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật 

được thành lập theo quyết định số 918/THCN-TC của Bộ trưởng bộ Đại học và 

Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ GD & ĐT) ngày 05/10/1978 trên cơ sở 

nâng cấp trường Sơ cấp Văn hóa Nghệ thuật thành trường Trung học Văn hóa 

Nghệ thuật trực thuộc sở Văn hóa - Thông tin Thanh Hóa. Các ngành đào tạo ở 

trình độ trung cấp chuyên nghiệp (1978 - 2004) là: Thanh nhạc, Sân khấu, Đạo 

diễn, Bảo tàng, Thư viện, Âm nhạc, Mỹ thuật, Kỹ thuật chiếu bóng, Phát hành 

sách, Văn hóa quần chúng, Diễn viên sân khấu, Hội họa, Du lịch, Biên tập thông 

tin, Quản lý văn hóa thông tin cơ sở. 

 - Giai đoạn từ 2004 - 2011: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật 

Thanh Hóa được thành lập theo quyết định số 4765/QĐ-BGD&ĐT-TCCB 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25 tháng 8 năm 2004 trên cơ sở 

trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa. Trường Cao đẳng Văn hóa 

Nghệ thuật Thanh Hóa ra đời là một dấu mốc lịch sử khẳng định chất lượng 

đào tạo của nhà trường liên tục được đổi mới và nâng cao. Các ngành đào tạo 

ở trình độ cao đẳng trong thời kỳ này gồm: Quản lý văn hóa, Khoa học Thư 

viện, Thư ký văn phòng, Hội họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Văn 

hóa Du lịch, Tiếng Anh (Thương mại - Du lịch), Diễn viên Sân khấu - Điện 

ảnh, Diễn viên Kịch hát, Thanh nhạc, Nhạc cụ truyền thống, Nhạc cụ phương 

Tây, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật. 

 - Giai đoạn từ 2011- nay: Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa là trường Đại học công lập được thành lập theo Quyết định số 
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1221/QĐ-TT ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Có nhiệm 

vụ và chức năng đào tạo đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa, 

Nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch, đồng thời bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 

quản lý làm việc trong các cơ quan Văn hóa, Nghệ thuật, Thể dục thể thao và 

Du lịch trong toàn tỉnh Thanh Hóa (Sở, phòng, ban văn hóa các cấp) và khu 

vực Bắc miền trung và Nam Sông Hồng. 

Trường có chức năng đào tạo các ngành thuộc các lĩnh vực Văn hóa, Nghệ 

thuật, Thể thao và Du lịch trình độ Đại học và trên Đại học, ngoài ra lĩnh vực 

nghệ thuật đào tạo hệ TCNK cho đối tượng THPT. Phạm vi đào tạo gồm 

Thanh Hóa và các tỉnh Bắc Trung bộ, Nam sông Hồng; Ngoài ra trường còn 

có liên kết đào tạo với các địa phương khác trên cả nước. 

1.2.1.2. Đội ngũ  

Nhìn lại 5 năm nâng cấp trở thành trường đại học, nhà trường đã đạt 

được những bước tiến dài về mọi mặt. Đội ngũ CBVC từ 110 người nay đã 

lên tới 212, trong đó có nhiều người là PGS, TS và hơn 85% cán bộ có trình 

độ sau đại học; 26 người đang được nhà trường cử đi đào tạo NCS trong và 

ngoài nước.  

Bên cạnh đó, nhà trường còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng gồm 

các GS, PGS, TS, chuyên gia là các nhà khoa học thuộc các viện nghiên cứu, 

các trường Đại học, cơ quan du lịch, văn hóa, thể dục, thể thao trong nước, 

các giảng viên  nước ngoài giúp nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, 

tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hướng dẫn nghiên cứu sinh cho 

trường một cách hiệu quả. 

 Cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy được xây dựng đồng bộ, hiện đại, đủ 

điều kiện cho mục tiêu đảm bảo chất lượng giáo dục đại học theo tín chỉ ở 

một trường đa ngành đặc thù. Cùng với việc chuyển 2/3 hoạt động của 

Trường xuống làm việc tại cơ sở mới, nhà trường cũng được thụ hưởng dự án 
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trang bị các thiết bị cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đào tạo và NCKH 

tương đối cơ bản và đồng bộ [31; tr.15]. 

1.2.2. Dạy học Thanh nhạc  

 Thanh nhạc là một bộ môn nghệ thuật mang tính đặc thù cao, có sự 

phối hợp chặt chẽ, tinh tế giữa âm nhạc với ngôn ngữ trong văn học. Thanh 

nhạc có thể gọi là một loại “nhạc khí sống” vì ngoài những âm thanh cao 

thấp, dài, ngắn, mạnh, nhẹ, trong, đục, còn có khả năng diễn đạt tình cảm hữu 

hiệu; có tính giáo dục cao về tư tưởng, đạo đức, thẩm mỹ; có giá trị nâng cao 

đời sống tinh thần, đồng thời còn mang bản sắc đặc trưng của các dân tộc trên 

thế giới. Vậy Thanh nhạc là gì?  

Thanh nhạc là bộ môn nghệ thuật âm nhạc dành cho giọng hát con 

người … Dựa theo số người và kiểu hát ca hát được chia ra làm rất 

nhiều thể loại: đơn ca, song ca, tam ca, đồng ca, hợp ca (hợp xướng)....  

     Khoa Âm nhạc - Trường ĐH VH, TT & DL Thanh Hóa là một trong 

những khoa có lịch sử phát triển song song với lịch sử phát triển của nhà 

trường, trong đó ngành Thanh nhạc là một ngành đặc thù và trong những năm 

qua luôn đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ góp phần đóng góp vào những 

thành tích chung của nhà trường. 

 Dưới sự quan tâm dạy dỗ của đội ngũ cán bộ giảng viên, sinh viên  

ngành Thanh nhạc không ngừng phấn đấu trong học tập, rèn luyện và liên tục 

đạt nhiều giải cao trong nhiều cuộc thi về âm nhạc như: Hội thi tiếng hát 

HSSV các trường chuyên nghiệp toàn quốc, các trường VHNT toàn quốc, 

giọng hát hay trên sóng truyền hình… Hàng chục thế hệ HSSV đã góp phần 

rất lớn trong phong trào văn hóa, văn nghệ của tỉnh, nhiều em đã thành danh 

trong phong trào ca hát của cả nước, góp phần làm rạng danh cho tỉnh nhà 

cũng như thương hiệu đào tạo chuyên ngành thanh nhạc của nhà trường. 
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Chính vì thế, trong mỗi kỳ tuyển sinh bộ môn thanh nhạc luôn chiếm được số 

lượng lớn HSSV đăng ký dự thi.  

 Để nâng cao chất lượng đào tạo thanh nhạc, lãnh đạo nhà trường đã 

từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới chương trình, giáo trình, 

nâng cao điều kiện cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội, 

phù hợp với trình độ của người học. 

Cùng với sự phát triển và đổi mới của hệ thống giáo dục đại học trên 

toàn quốc, trong những năm qua, bộ môn Thanh nhạc, trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã từng bước đổi mới, tiếp cận và hoà 

nhập với hệ thống giáo dục đại học, thể hiện rõ nét trong công tác quản lý, 

trong giảng dạy, biên soạn đề cương chi tiết bài giảng, soạn giáo trình, nâng 

cao trình độ đạt chuẩn của trường đại học. Trong sự nhận thức đổi mới đó thì 

việc đảm bảo chất lượng giảng dạy, nâng cao chất lượng thực hành nghề 

nghiệp tạo dựng thương hiệu, là một việc làm mà đội ngũ CBGV, HSSV luôn 

coi trọng và đó là việc làm thường xuyên và liên tục.  

Bên cạnh những ưu điểm kể trên, việc học theo hình thức tín chỉ vẫn 

còn điều bất cập như: học sinh, sinh viên chưa thật sự nắm bắt được ý nghĩa 

của nó so với đào tạo niên chế, dẫn đến chưa vận dụng hết những ưu điểm mà 

hình thức học theo tín chỉ mang lại. Chưa làm tốt các buổi tập huấn cho học 

sinh, sinh viên năm thứ nhất về cách thức học tín chỉ như: cách đăng ký môn 

học ở mỗi học kỳ, sinh viên cần xác định rõ sẽ học gì, hoạt động hội nhóm gì 

và khả năng tài chính của bản thân trong học kỳ đó để đăng kí môn học, đăng 

ký học với giảng viên cho phù hợp. 

Từ chương trình khung của Bộ GD & ĐT, tổ bộ môn thiết kế chương 

trình chi tiết chung, giảng viên tham gia giảng dạy phải dựa vào chương trình 

chi tiết để soạn đề cương chi tiết bài giảng.Tuy nhiên khi triển khai thì các 

giảng viên biên soạn đề cương chi tiết bài giảng của mình phần lớn là chưa 
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khoa học, khả năng sử dụng tin học cũng như các thiết bị hiện đại, các 

phương tiện nghe, nhìn, trình chiếu phục vụ giảng dạy còn yếu, sự chuẩn bị 

giáo trình, tư liệu học tập còn thiếu, còn chủ quan và phụ thuộc vào kinh 

nghiệm cá nhân của mình. 

Với trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm không đồng đều, 

vốn bài dạy chưa nhiều, chưa phong phú, khả năng lý luận chung còn hạn chế, 

việc phân tích nội dung tác phẩm nhất là các tác phẩm nước ngoài chưa quan 

tâm nghiên cứu đúng mức dẫn đến việc thể hiện và giảng dạy không chính 

xác. Giảng viên quan tâm nhiều đến thực hành mà chưa chú ý tới lý luận 

chuyên ngành, giảng dạy chủ yếu trên kinh nghiệm, thiếu cơ sở lý luận. 

Tóm lại, trong tình hình thực tế hiện nay, với yêu cầu và nhiệm vụ mới 

thì sự vững vàng về chuyên môn thôi hẳn chưa đủ. Cũng như các sinh viên 

của chúng ta, đội ngũ giảng viên đa phần được đào tạo mang tính kỹ năng 

chuyên sâu về chuyên môn nhưng lý luận, kiến thức nền về giáo dục và giáo 

dục phổ thông còn nhiều hạn chế.Việc cập nhật thông tin, sàng lọc và nhận 

định của từng cá thể trong xã hội luôn là một đòi hỏi nếu như mỗi con người 

không muốn tự loại mình, với các giảng viên đại học thì công việc đó càng trở 

nên cần thiết. 

1.2.3. Dạy học dân ca Đông Anh 

1.2.3.1. Giáo trình giảng dạy: 

Chương trình giảng dạy ngành đại học thanh nhạc tại khoa Âm nhạc 

theo hệ thống tín chỉ, đảm bảo tính khoa học, hiện đại, cập nhật thường xuyên 

và đặc biệt chú trọng kỹ năng chuyên môn. Dựa trên những giáo trình của các 

cơ sở đào tạo âm nhạc uy tín như Học Viện Âm nhạc Việt Nam, Nhạc viện 

Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, trường ĐH 

Sư phạm nghệ thuật trung ương… Bộ môn thanh nhạc đã biên soạn thiết kế 
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bài giảng với cấu trúc chương trình cho ngành Thanh nhạc hệ đại học: 8 học 

phần, 16 tín chỉ, hệ trung cấp 6 học phần và 12 học trình. 

Hiện nay nhà trường chưa có giáo trình giảng dạy hát dân ca cho hệ đại 

học. Cụ thể là các tài liệu về dân ca Đông Anh ở thư viện đang còn rất thiếu, 

chỉ có số ít khác được giảng viên thanh nhạc nhà trường sưu tầm làm tài liệu 

giảng dạy. Trong hệ thống bài tập dành cho hệ đại học thanh nhạc từ năm thứ 

nhất đến năm thứ tư, những bài hát dân ca xuất hiện trong chương trình chủ 

yếu là dân ca vùng núi phía Bắc, dân ca quan họ Bắc Ninh, dân ca Bắc bộ, 

dân ca Nam bộ...    

Nhìn vào hệ thống bài hát  ở phần phụ lục III (Hệ thống các bài hát Dân 

ca hệ Đại học thanh nhạc chính quy trường ĐH VH, TT& DL Thanh Hóa) 

trên cho thấy: khối lượng bài dân ca Đông Anh quá ít nên việc giới thiệu 

cho sinh viên tiếp xúc về lĩnh vực này rất hạn chế. 

1.2.3.2. Người dạy và người học: 

- Giảng viên dạy học dân ca Đông Anh : 

Về mặt chuyện môn, các giảng viên đều nắm vững và truyền đạt tốt kỹ 

thuật thanh nhạc cho sinh viên. Tuy nhiên, để đảm bảo truyền tải được nội 

dung chương trình giảng dạy dân ca hiệu quả đòi hỏi người giảng viên phải có 

chuẩn mực tri thức chung về các lĩnh vực văn hóa, xã hội và lịch sử âm nhạc 

cổ truyền. Đồng thời nắm vững và vận dụng linh hoạt các phương pháp vào 

quá trình giảng dạy… đủ yếu tố trên để giảng dạy dân ca là một điều vô cùng 

khó, nhất đối với giảng viên trẻ. 

Đội ngũ giảng viên thanh nhạc thiên hát về dân ca còn quá mỏng, một số 

GV còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm sư phạm, chưa nghiên cứu kỹ về những 

kỹ thuật ca hát cổ truyền.  

- SV học hát dân ca:  
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Các SV học hệ Đại học thanh nhạc trường ĐH VH, TT & DL Thanh 

Hóa ở độ tuổi từ 18-22, có năng khiếu về âm nhạc. Với đặc thù về loại hình 

đào tạo, sinh viên cần có năng khiếu nghệ thuật (chất giọng hay, nhạy cảm về 

âm nhạc...) là điều kiện để các em có thể tiếp thu tốt môn học này. Tuy nhiên 

vẫn còn tồn tại một số bất cập: 

 Một là, đa số SV thanh nhạc học đại học thường là các em học từ trung 

cấp, về căn bản đã được học kiến thức về âm nhạc và chuyên ngành. Tuy 

nhiên có những SV đầu vào chưa được học kỹ thuật thanh nhạc cơ bản, cho 

nên rất bỡ ngỡ khi bắt đầu luyện thanh, nhiều em còn ngại mở khấu hình, phát 

âm tiếng địa phương, tư thế rụt rè, không thoải mái. 

Hai là, SV còn mơ hồ về kiến thức âm nhạc đặc biệt là những kiến thức 

chung về âm nhạc dân gian, một bộ phận SV thanh nhạc không phải em nào 

cũng hát dân ca khiến các em học một cách thụ động, không chịu đầu tư sáng 

tạo trong biểu diễn, ỷ lại sự hướng dẫn của GV. 

Ba là, vẫn còn có những SV chưa ý thức được tác dụng của việc luyện 

thanh, nên lười luyện thanh, cũng như chưa ý thức sâu sắc về chế độ tập 

luyện, sinh hoạt, bảo vệ giọng hát nên đã ảnh hưởng không tốt đến giờ học 

hát. Khả năng tự vỡ bài còn chưa tốt, hát sai giai điệu, trật nhịp, phách, đôi lúc 

còn chênh, phô, hát chưa chuẩn xác…Một số sinh viên  khả năng cảm thụ âm 

nhạc kém cho nên khi học hát dân ca Đông Anh, những nốt luyến, cao độ khó 

…ảnh hưởng đến khả năng ca hát. 

Bốn là, qua thực tế giảng dạy đa số sinh viên thích thực hành các môn 

chuyên ngành, còn các môn cơ sở ngành thì thiếu kiến thức sâu, thiếu nhận 

thức thẩm mỹ về nghệ thuật thanh nhạc. 

1.2.3.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học: 

Cơ sở vật chất trường, lớp học được coi là điều kiện tiên quyết trong sự 

phát triển của một nhà trường, nếu cơ sở vật chất thiếu, không đảm bảo sẽ ảnh 

hưởng không nhỏ đến việc triển khai các hoạt động dạy và học. Nhằm đáp 
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ứng cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, thì giải pháp xây dựng cơ sở vật 

chất cũng phải được nhà trường đặc biệt quan tâm. 

Hiện nay cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập của trường Đại 

Học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã được trang bị tương đối đầy 

đủ gồm: 

Phòng biểu diễn âm nhạc báo cáo kết quả học tập của sinh viên được 

đầu tư trang bị hệ thống cách âm, hệ thống ánh sáng và các phương tiện nghe 

nhìn khác đảm bảo đủ tiêu chuẩn cho các chương trình biểu diễn đạt kết quả 

tốt. Các phòng học thanh nhạc được trang bị đàn Piano, tủ đựng tài liệu, 

gương treo tường…Tuy nhiên thực hành nghề nghiệp hát dân ca đòi hỏi cần 

phải bổ sung đạo cụ, trang phục biểu diễn, các phòng dạy thanh nhạc cần 

trang bị thêm máy vi tính, đài catsset, hệ thống giáo trình, tập bài giảng, băng 

đĩa cần được bổ sung nhiều thể loại hơn nữa... 

Từ thực tế giảng dạy thanh nhạc hiện nay tại trường ĐH VH, TT & DL 

Thanh Hóa, chúng tôi đã mạnh dạn đề xuất những giải pháp cụ thể để nâng 

cao hơn nữa hiệu quả dạy học dân ca Đông Anh tại nhà trường. 

Tiểu kết 

 Với bề dày truyền thống của vùng đất văn hóa rực rỡ, huyện Đông Sơn 

là một trung tâm văn hoá truyền thống lớn của tỉnh Thanh Hóa với những 

chứng tích khảo cổ, những trung tâm lễ hội với những trò diễn và diễn xướng 

dân gian nổi tiếng. Qua hàng ngàn năm lịch sử, những tinh hoa trên các lĩnh 

vực kinh tế và xã hội đã tạo nên các đặc trưng và trở thành những di sản văn 

hoá không chỉ của riêng huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói riêng mà còn 

của cả nước nói chung. 

Nằm trong vùng đất “Địa linh nhân kiệt”, xã Đông Anh huyện Đông 

Sơn Thanh Hóa tự hào mình được mang tên cho một loại hình dân ca dân 

vũ nổi tiếng: dân ca Đông Anh. Tìm hiểu về lịch sử nguồn gốc của dân ca 

Đông Anh, theo các cụ cao niên ở làng Viên Khê, xã Đông Anh, dân ca Đông 
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Anh đã có từ rất lâu đời, trước đây được gọi là “ngũ trò”, sau này các nghệ 

nhân sáng tác thêm nhiều trò nữa tạo nên hệ thống trò diễn Đông Anh rất 

phong phú, gồm: Múa Đèn, trò Tiên Cuội, Tô Vũ, Trống Mỏ, trò Thiếp, trò 

Thủy... Hầu hết các trò diễn này đều có lời ca, điệu múa lồng ghép, đan xen 

và hỗ trợ nhau tạo thành những làn điệu dân ca đặc sắc. 

Chương I của luận văn chúng tôi có nêu khái quát về dân ca Đông 

Anh Thanh Hóa và một số đặc điểm âm nhạc của dân ca Đông Anh. Thực 

trạng việc dạy học dân ca Đông Anh tại trường ĐH VH, TT & DL Thanh 

Hóa, những ưu điểm, mặt yếu còn tồn tại trong công tác giảng dạy của 

giảng viên và sinh viên. 

 Để dân ca Đông Anh tìm được chỗ đứng trong lòng công chúng gần 

xa và trường tồn được với thời gian thì cần phải đào tạo ra một “thế hệ hát 

dân ca” mới. Thế hệ hát dân ca đây có thể là lớp con cháu truyền nhân, 

cũng có thể là những HSSV đang học trong môi trường âm nhạc chuyên 

nghiệp.  
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Chương 2 

BIỆN PHÁP DẠY HỌC DÂN CA ĐÔNG ANH CHO SINH VIÊN 

THANH NHẠC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ 

DU LỊCH THANH HÓA 

2.1. Một số biện pháp dạy học dân ca Đông Anh 

Sinh viên học thanh nhạc là đối tượng đã tốt nghiệp THPT hoặc trung 

cấp thanh nhạc chuyên nghiệp. Với lứa tuổi này, các em đã định hình về 

giọng hát, cơ thể cũng phát triển chững chạc hơn. Đối với những em tốt 

nghiệp THPT, phần lớn các em chưa được học về âm nhạc. Tuy nhiên, các em 

đã có năng khiếu bẩm sinh, có được chất giọng đảm bảo học tốt môn thanh 

nhạc. Với đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng Thanh nhạc, các 

em đã được rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc trong ba năm, các em được học 

những kiến thức cơ bản về âm nhạc, bởi vậy sự cảm nhận và việc học của các 

em được triển khai dễ dàng hơn.  

Khi giảng dạy SV chuyên ngành thanh nhạc, giảng viên phải dạy các 

kỹ thuật thanh nhạc một cách bài bản, kỹ càng, chi tiết, đi sâu vào nội dung 

và rèn luyện kỹ thuật cơ bản từ thấp đến cao. Để việc dạy hát dân ca Đông 

Anh cho SV thanh nhạc được tốt hơn, giúp các em yêu thích và phát huy 

được khả năng ca hát dân ca. Chúng tôi đề ra một số biện pháp dạy học dân 

ca Đông Anh. 

2.1.1. Bổ sung các làn điệu dân ca Đông Anh vào trong chương trình giảng 

dạy Thanh nhạc  

 Nâng cao chất lượng đào tạo chính là từng bước đổi mới phương pháp 

dạy học, trong đó chú trọng tới việc sử dụng các hình thức tổ chức lớp học 

linh hoạt. Đảm bảo tỷ lệ giữa nội dung, chương trình giảng dạy phù hợp với 

mục tiêu và đối tượng đào tạo. Tuy nhiên, số lượng các bài dân ca Đông Anh 

trong giáo trình giảng dạy thanh nhạc quá ít nên có nhiều hạn chế trong việc 

góp phần hình thành duy trì bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và địa phương 
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nói riêng, chúng tôi thấy hạn chế trước hết là số lượng quá ít về các bài dân ca 

địa phương; và phần lớn các bài dân ca có trong chương  trình chủ yếu là dân 

ca Quan họ Bắc Ninh, dân ca Nam Bộ.. Từ những thực tế nêu trên, vấn đề 

nhất thiết phải đặt ra là cần điều chỉnh, bổ sung nội dung dân ca Đông Anh 

trong chương trình đào tạo ngành đại học Thanh nhạc. 

    Căn cứ vào những tiêu chí vừa nêu trên và quĩ thời gian đào tạo của 

các học phần âm nhạc. Sau khi tham khảo tài liệu của các nhà nghiên cứu, 

chúng tôi lựa chọn một số bài/ làn điệu thuộc những thể loại: Diễn xướng 

Múa đèn Đông Anh (trong đó gồm có 10 bài ), trò Tiên Cuội trong dân ca 

Đông Anh để đưa vào hệ thống bài tập Thanh nhạc dành cho hệ Đại học 

Thanh nhạc chính quy và môn thực hành nghề nghiệp. 

- Tổ khúc  “múa đèn” gồm  10 bài:  

 1.  Đi cấy (hiện đã có trong chương trình giảng dạy) ;  

 2. Thắp đèn 

 3. Luống bông luống đậu 

4. Vãi mạ 

5. Đan lừ 

6. Nhổ mạ  

7. Kéo sợi 

8. Dệt cửi 

9. Xe chỉ vá may 

10. Đi gặt 

 - Tổ khúc ca múa“Tiên cuội” gồm 11 bài:  

  1. Hát chúc mừng (Tiên đồng ca) 

  2. Cải tử hoàn sinh (Tiên đồng ca) 

  3.Ở chốn bồng lai (Tiên đồng ca) 

  4. Dạo chơi hồ sen (Trò tiên cuội 

  5. Cuội tỏ tình (Trò tiên cuội) 
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  6. Tiên cuội tỏ tình (Trò tiên cuội) 

  7. Cuội than A (Trò tiên cuội) 

  8. Cuội than B (Trò tiên cuội) 

  9. Cải tử hoàn sinh A (Tiên đồng ca) 

 10. Cải tử hoàn sinh B (Tiên đồng ca) 

 11. Hát chúc (Tiên đồng ca). 

2.1.2. Yêu cầu đối với Giảng viên dạy học dân ca Đông Anh: 

Để tổ chức quá trình dạy học dân ca Đông Anh có hiệu quả, giảng viên 

phải biết thiết kế và tổ chức quá trình dạy học như: Xác định mục đích học, 

nhiệm vụ, nội dung, hình thức hoạt động, tổ chức tốt hoạt động dạy học dân 

ca Đông Anh nhằm đạt được kết quả tối ưu trong những điều kiện nhất định. 

GV cần có kỹ năng sử dụng phương tiện dạy học, bổ xung thêm học 

liệu cho việc giảng dạy như : các chương trình biểu diễn hát dân ca Đông Anh 

trên truyền hình, internet… bản thân người GV phải mẫu mực trọng vấn đề tự 

học, tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm của 

mình. Việc mời các nghệ nhân ở địa phương về dạy sự kết hợp giảng dạy giữa 

giáo viên âm nhạc và nghệ nhân dân ca sẽ làm nội dung môn học sống động 

hơn, tăng sức hút đối với Sinh viên. 

GV không chỉ giảng dạy tốt về chuyên môn, phương pháp mà còn có 

lòng nhiệt huyết với nghề và giàu kinh nghiệm thực hành, biểu diễn để hướng 

dẫn thực hành cho SV. Cần rèn luyện khả năng tự đọc sách và nghiên cứu để 

tìm hiểu thêm về dân ca thì chúng ta mới tự tin truyền đạt tới SV, tạo sự yêu 

thích thực sự với bộ môn này. 

GV cần kết hợp với tổ bộ môn thanh nhạc xây dựng chương trình biểu 

diễn hát dân ca Đông Anh cho SV Thanh nhạc. GV cần phải lập kế hoạch cụ 

thể từng tuần, từng kỳ và năm học để chọn các bài hát phù hợp với chất giọng 

và năng lực của SV.  Đồng thời đòi hỏi sinh viên có phương pháp học tập phù 
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hợp thì mới có thể mang lại hiệu quả cao trong rèn luyện kỹ năng biểu diễn 

sân khấu. 

2.1.3. Vận dụng kỹ thuật thanh nhạc vào dạy học dân ca Đông Anh 

Kỹ năng ca hát là những yếu tố kỹ thuật tác động đến giọng hát con 

người làm cho giọng hát của họ phát triển với âm thanh vang sáng, có niềm 

vui truyền cảm, chính xác, âm vực rộng, có khả năng biểu hiện thành công ý 

tưởng của tác phẩm, có sức sống mạnh mẽ, có sức thuyết phục người thưởng 

thức, làm cho con người yêu cuộc sống hơn, phấn đấu học tập, lao động có 

hiệu quả hơn.  

2.1.3.1. Khẩu hình 

Trong quá trình học hát, kỹ thuật mở khẩu hình là một kỹ thuật căn bản 

của thanh nhạc. Khẩu hình có vai trò rất quan trọng, có thể nói khẩu hình như 

là một khuôn dùng để đúc ra âm thanh, quyết định độ vang, sáng của âm 

thanh, sự tròn vành, rõ chữ… do đó nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất 

lượng của âm thanh. Cần mở khẩu hình to như ngáp, nhấc hàm ếch mềm, lưỡi 

gà treo cao bịt kín khoang mũi, thanh quản hạ xuống, các cơ thanh quản thả 

lỏng do đó khoang họng và miệng được nối liền thông thoáng cho âm thanh 

phát ra một cách nhẹ nhàng thoải mái. Nên chú ý việc rèn luyện mở khẩu hình 

khi bắt đầu học các kỹ thuật thanh nhạc để có một thói quen mở khẩu hình 

đúng, mềm mại khi hát nếu không sẽ thành một thói quen sai dẫn đến khi hát 

cằm sẽ cứng, thường hay đưa cằm dưới ra phía trước, khoang miệng không 

mở hết, âm thanh sẽ cứng, tối dẫn đến hạn chế việc rèn luyện giọng hát cũng 

như phát triển được giọng hát. 

2.1.3.2. Vị trí âm thanh 

Hát tròn vành nghĩa là âm thanh  phải tròn, gọn gàng, thanh thoát, sáng, 

vang, hát rõ chữ nghĩa là hát rõ lời ca, biết vận dụng cách nhả chữ khoan thai, 

nhẹ nhàng, biết đóng phụ âm kết hợp âm thanh tròn sáng, mềm mại truyền 

cảm, nắm vững các vị trí cộng minh, âm sắc, âm khu, âm vực.  
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Để có vị trí âm thanh đúng, đẹp người hát phải cảm giác điểm tựa: vị trí 

của âm thanh, cảm giác âm thanh vang, tròn, gọn, rền, rồi đến cách nhả chữ, 

đóng âm, cách xử lý ngôn ngữ, xử lý tác phẩm… thực hành luyện tập ngay từ 

những cái căn bản đầu tiên như cách đặt âm thanh, luyện các nguyên âm, phụ 

âm, cách kết hợp giữa hơi thở với âm thanh và khẩu hình, cách phát âm, rõ 

lời… sao cho âm thanh chuẩn xác, khẩu hình hợp lý, nhả chữ và xử lý tác 

phẩm tinh tế. Vị trí âm thanh chính xác có nghĩa là nó đã được đặt vào đúng 

vị trí vang, đây là một quá trình lâu dài rèn luyện của người học. 

2.1.3.3. Cách phát âm 

Khi hát dân ca, yếu tố “tròn vành, rõ chữ” là cách nói khái quát của cha 

ông ta về yêu cầu và quan niệm đối với nghệ thuật ca hát, và về kỹ 

thuật, phương pháp ca hát cổ truyền dân tộc. Tiếng hát “tròn vành” là 

âm thanh nghe gọn gàng, đầy đặn, trau chuốt sáng sủa ; “rõ chữ” là lời 

ca nghe rõ ràng, không phải đoán nghĩ mới hiểu, không thể hiểu lầm ra 

ý khác. “Tròn vành rõ chữ” vì vậy là sự kết hợp hài hoà giữa nghệ thuật 

âm nhạc và tiếng nói dân tộc, là sự nâng cao, làm đẹp, khai thác, phát 

huy đến cao độ tính tượng hình, tượng thanh và mọi đặc điểm ngữ âm 

dân tộc bằng nghệ thuật âm thanh của giọng hát [20; tr.32]. 

     Luận án Tiến sĩ của Trần Thị Ngọc Lan viết : “Trong dân ca, vai trò 

và ảnh hưởng của thanh điệu tạo nên yếu tố vùng miền. Phương pháp mở âm, 

xử lý vị trí âm vang tạo màu sắc sáng tối khác nhau, xử lý tinh tế, khôn khéo 

đầy tính nghệ thuật” [12]. Tác giả đã đưa ra các phương pháp hát tốt tiếng 

Việt, thuật phát âm, cách xử lý ngôn ngữ trong ca hát, cảm nhận được màu 

âm các nguyên âm của từng thể loại ca hát truyền thống, màu âm của vùng 

miền.  Nhả chữ tiếng nào ra tiếng nấy, nhấn nhá vào từng từ, hát tiếng trước 

không trùng tiếng sau, mở tiếng, đóng tiếng gọn, đạt tiêu chí “tròn vành rõ 

chữ”. Nhả chữ không làm biến dạng, sai nghĩa của từ mất đi bản sắc dân tộc 

của ngôn ngữ, giữ được chất giọng tự nhiên của giọng hát. Sau khi đọc nghiên 
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cứu, chúng tôi đưa ra một số kinh nghiệm cách phát âm tiếng việt áp dụng vào 

hát dân ca Đông Anh như sau : 

 Trong tiếng Việt có:  

-  27 phụ âm (gồm: B, C, CH, D, Đ, G, GH, GI, H, K, KH, L, M, N, NH, NG, 

NGH, PH, Q (U), R, S, T, TH, TR, V, X). Phụ âm đều có thể đứng trước hoặc 

sau mỗi âm tiết. 

 Đặc điểm cơ bản của phụ âm là sự cấu tạo bằng luồng không khí bị cản 

trở, song sự cản trở đó được diễn ra ở những mức độ khác nhau. 

 - Phụ âm tắc: Đặc trưng là một tiếng bật, phát sinh bởi luồng không khí từ 

phổi đi ra, bị cản trở hoàn toàn, phá vỡ sự cản trở ấy để thoát ra ngoài như: p, 

b, t, đ. 

 - Phụ âm xát: Phân biệt phụ âm này bởi tiếng cọ xát, phát sinh từ luồng 

không khí đi ra bị cản trở không hoàn toàn, phải lách qua một khe hở nhỏ và 

trong khi thoát ra, nó xát vào thành bộ máy phát âm như: v, s, g.  

- Phụ âm mũi: là một đặc điểm của ngôn ngữ Việt Nam, liên quan rất nhiều 

đến việc rõ lời của tiếng hát, nhất là phụ âm này được đặt ở cuối âm tiết. Đặc 

trưng của phụ âm này là phát sinh do luồng không khí từ phổi đi lên và thoát 

ra qua mũi, như: m, n, ng, nh... 

  Bản chất của phụ âm là tiếng động. Khi đọc các phụ âm, làn hơi phải 

vượt qua một vật cản nào đó do tác động của môi lưỡi phối hợp, rồi mới đi ra 

ngoài theo đường miệng. Muốn đọc rõ các phụ âm thì phải cấu âm cho đúng 

bằng cách tại các điểm cản làn hơi bằng môi hay lưỡi. 

- Có 11 nguyên âm: a, ă, â, e, ê, i /y, o, ô, ơ, u, ư. 

 Chia ra hai loại nguyên âm chính:  

 + Nguyên âm đơn: a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư, e, ê, i/y. 

 + Nguyên âm phức: ia (iê), ưa (ươ), ua (uô), uya, ươi, oai...  

 Dựa trên vị trí của lưỡi có các loại:  
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+ Nguyên âm hàng trước (lưỡi đưa ra trước, âm sắc sáng, bổng, môi bẹt) : e, 

ê, i/y, iê (ia). 

+ Nguyên âm hàng giữa (lưỡi nằm ở giữa, âm sắc trung hoà, môi không bẹt, 

không tròn) : a (ă), ơ (â), ư, ươ (ua). 

 + Nguyên âm hàng sau (lưỡi rụt về sau, âm sắc tối, trầm, môi tròn): o, ô, u, 

uô (ua).  

 Dựa trên độ mở của miệng có 4 loại :  

+ Nguyên âm rộng : e, a, o (âm lượng lớn)  

+ Nguyên âm vừa : ê, ơ, ô (âm lượng vừa)  

+ Nguyên âm hẹp : i, ư, u (âm lượng nhỏ)  

+ Nguyên âm hẹp mở vừa: iê, ươ, uô (âm lượng nhỏ và lớn dần đến vừa) [12; 

Tr.34,35] 

 Theo các nhà sư phạm, do nguyên âm tiếng Việt da dạng về độ mở 

khẩu hình nên cách phát âm các nguyên âm cũng khác nhau: 

 - Nguyên âm A: khẩu hình mở rộng hơi tròn, môi trên hơi nhếch lên,  

răng cửa trên hơi lộ ra, mặt lưỡi bằng, đầu dưới tiếp giáp nhẹ với răng hàm 

dưới, tính chất âm không sắc nhọn như I, E O ,U. 

 - Nguyên âm E: khẩu hình không rộng như âm nguyên âm A, phần 

lưng lưỡi uốn cong răng trên hơi lộ, lưỡi hơi nhô lên tính chất sáng sủa. 

        - Nguyên âm I: khẩu hình hẹp, răng trên hơi lộ càng ít hơn E, phần lưng 

lưỡi dính sát vòm ếch mềm. Tính chất âm thanh sáng nhưng sắc nhọn. 

          - Nguyên âm O: khẩu hình tròn, nhưng không rộng bằng A, lưỡi gà 

nâng lên, cằm dưới hạ xuống, phần giữa của môi trên nhô ra phía trước 

một chút. 

          - Nguyên âm U: khẩu hình thu nhỏ lại, khẩu hình phía trong vẫn mở 

rộng, môi thu gọn và nhô ra ngoài như khẩu hình huýt sáo. 

 Đặc biệt cần uốn nắn sửa chữa một số cách cấu âm không đúng của 

một số địa phương đối với một số phụ âm đầu như : 



  49 
 

 - s đọc thành x 

 - tr đọc thành ch 

 - l đọc thành n 

 - r đọc thành z hoặc g 

 Do đặc điểm tính chất về lời ca phải mang âm hưởng của phương ngữ, 

thổ ngữ của từng vùng nên cách phát âm chúng tôi nêu trên mang tính chất 

tham khảo, tùy thuộc vào yếu tố đặc trưng từng vùng miền ta phát âm theo 

các thổ ngữ tương ứng… 

Như chúng ta được biết, ai ai cũng có thể hát dân ca. Nhưng hát chạm 

vào trái tim người nghe, hát cho ra hồn dân ca thì không phải ai cũng biết. Có 

những bài hát khó, cần thể hiện đúng giọng, điệu, hay những nốt luyến láy. 

Dựa trên  kỹ năng ca hát dân tộc và tiếp thu phương pháp thanh nhạc phương 

Tây, đổi mới giảng dạy thanh nhạc trong công tác đào tạo theo hướng: Dân 

tộc - Hiện đại để vận dụng kỹ thuật thanh nhạc vào dạy học dân ca Đông Anh. 

2.1.3.4. Hơi thở 

F.Lamperti (1813-1892) Trường phái mới của nghệ thuật ca hát Ý từng 

nhận xét rằng: “Nghệ thuật ca hát là nghệ thuật hơi thở”. Trong ca hát, ngoài 

yếu tố về chất giọng bẩm sinh thì hơi thở là yếu tố quan trọng hàng đầu để có 

được một giọng hát đẹp. Hơi thở đầy đặn sẽ giúp người hát sử lý sắc thái tình 

cảm, vị trí âm thanh vang, sáng, giúp cho lời ca thêm rõ nghĩa, thêm sức 

sống... Những SV hát dân ca chưa tốt một phần là do không biết điều khiển 

hoạt động của hơi thở. Trải qua quá trình phát triển nghệ thuật, các nhà 

nghiên cứu về Thanh nhạc đã đưa ra các phương pháp lấy hơi như: 

- Thở ngực: Luồng không khí hít vào chứa đầy phần trên của phổi, làm 

lồng ngực phía trên căng ra, nâng lên, còn cơ hoành thì ổn định, hầu như 

không hoạt động, mỗi kiểu thở đáp ứng yêu cầu của một loại âm thanh, yêu 

cầu của tác phẩm và phần nào còn phụ thuộc vào đặc điểm sinh lý cơ thể của 
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từng ca sĩ. Khi hát dân ca, những bài giai điệu dịu dàng, nhẹ nhàng với âm 

lượng nhỏ sẽ vận dụng tốt vào kiểu thở này.  

- Thở ngực kết hợp với thở bụng: Khi hít hơi, luồn hơi vào sâu hơn, làm 

căng phần ngực dưới, cơ hoành cũng tham gia hoạt động. Kiểu thở này phát 

huy được toàn bộ lồng ngực, giống kiểu thở ngực dưới và bụng. 

- Thở ngực dưới và bụng:  Khi hít hơi vào, phần ngực dưới căng ra, các 

xương sườn cụt giương lên, bụng cũng hơi phình ra một chút ở phía dưới và 

cả hai bên sườn. Cơ hoành ở đây cũng tham gia một cách tích cực, tạo điều 

kiện tốt cho việc nén hơi thở, ta thường nói đó là một điểm tựa cho một cột 

hơi đầy đặn, liên tục. Với kiểu thở đó cho phép các ca sĩ hát được những nốt 

cao của giọng, từ những nốt chuyển giọng ở cuối âm khu “mở” trở lên cho 

đến hết âm khu cao của giọng là những nốt phải hát âm thanh “đóng”. 

- Thở bụng: Gọi là hơi thở bụng vì khi hít vào, lồng ngực hầu như 

không động đậy, chỉ có bụng phình ra. Kiểu thở này gồm hai hoạt động trái 

ngược nhau: Cơ bụng hoạt động khi đẩy hơi ra và cơ hoành căng ra khi hít hơi 

vào. Trong kiểu thở bụng và kiểu thở ngực dưới với bụng đều có sự tham gia 

tích cực của cơ hoành. Nhưng hơi khác nhau ở chỗ kiểu thở bụng khi đẩy hơi 

ra, bụng dưới hoạt động nhiều hơn, còn kiểu thở ngực dưới và bụng thì chỉ 

thấy rõ phần bụng trên hoạt động mà thôi. [39] 

Khi hát dân ca Đông Anh, đa số các bài hát đều hít thở sâu nhanh, để 

đủ hơi cho từng câu hát. Khi đẩy hơi phải khống chế hơi ra từ từ để giữ cho 

câu hát âm đều liên tục. Tập lấy hơi bằng ngực dưới; sử dụng hơi thở một 

cách linh hoạt cho phù hợp từng thể loại bài hát. Lấy hơi nhẹ nhàng, yên tĩnh 

và đẩy hơi ra chậm, từ từ khi hát các bài hát dân ca trữ tình (Thắp đèn, Kéo 

sợi… trong Tổ khúc múa đèn hay Hát chúc mừng, Tiên cuội tỏ tình… trong 

Trò Tiên cuội) . Ngắt hơi gọn, bật hơi khi hát ở các bài hát nhanh (Vãi mạ, Đi 

cấy, Đi gặt, Chẻ lạt, Đan lừ.. trong Tổ khúc múa đèn). 

Một số bài luyện tập hơi thở:  
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2.1.3.5. Một số kỹ thuật Thanh nhạc phương Tây áp dụng cho việc dạy học 

dân ca Đông Anh 

Sau khi nghiên cứu cuốn Phương pháp sư phạm Thanh nhạc của nhà 

giáo Nguyễn Trung Kiên do Bộ văn hóa Thông tin, Nhạc Viện Hà Nội, 

Viện Âm nhạc phát hành năm 2001 và các tài liệu về viết về kỹ thuật thanh 

nhạc. Chúng tôi xin giới thiệu: 

- Kỹ thuật Cantilena (Hát liền giọng): 

Đây là kiểu hát cơ bản nhất trong kỹ thuật thanh nhạc, không những 

trong các tác phẩm nghệ thuật ở trên thế giới mà ở nước ta, những ca khúc 

nghệ thuật cho đến các bài dân ca đều mang tính chất giai điệu phong phú, 

uyển chuyển và duyên dáng. Xét về phương diện âm nhạc, hát liền giọng 

cũng mang ý nghĩa legato nhưng yêu cầu thêm về âm thanh sao  cho thanh 

thoát và trong sáng. Rèn luyện kỹ thuật hát liền giọng nhằm hai mục đích 

cơ bản: 

Kỹ thuật hát liền giọng giúp cho giọng hát có được những tính chất 

thiếu yếu như: vang, khỏe, tròn, đều đặn, hơi thở sâu và tiết kiệm. Giúp cho 

cơ quan phát âm hoạt động đúng và phù hợp. 

Rèn luyện kỹ thuật hát liền giọng để biết hát liên kết giai điệu. Trong 

các bài hát dân ca Việt Nam, giai điệu còn chứa đựng ngay cả trong lời hát 

với những ca từ uyển chuyển duyên dáng nên cách hát phải mềm mại, rõ 

ràng. Đặc biệt phải chú ý những phụ âm kép ở cuối chữ, không nên khép 

lại quá sớm mà phải cố kéo dài đủ trường độ nốt nhạc trên những nguyên 

âm, rồi khép phụ âm và chuyển nó thành một nguyên âm vang ở mũi. VD 

như âm : c, ch, nh, ng, p, t..  
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Ví dụ 16:      

ĐI CẤY  (trích dân ca Đông Anh) 

 
 

Hay ở bài: HÁT CHÚC MỪNG (trích Tiên đồng ca) 

Ví dụ 17: 
 

 

Một số bài tập luyện kỹ thuật legato: 

- Kỹ thuật Passage (Hát lướt nhanh) 

Đây là một kỹ thuật xử lý bài hát một cách linh hoạt, rõ ràng với tốc độ 

nhanh, nhằm diễn tả những tình cảm, tính chất vui tươi, sôi nổi, không khí rộn 

ràng, náo nức. Kỹ thuật hát lướt nhanh giúp cho giọng hát phát triển nhất là 

đối với giọng nữ cao mầu sắc.  

Khi hát phải hít hơi thở sâu và nhanh, vì hít chậm sẽ ảnh hưởng đến tốc 

độ của bài hát, sẽ làm cho âm thanh chậm, nặng nề. Khi đẩy hơi phải nhẹ 

nhàng không nên tống hơi đột ngột, âm thanh được bật nhẹ nhàng, dứt khoát, 

vị trí âm thanh phải nông và cao. Không được hát hời hợt, lướt qua hoặc bỏ 
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nốt mà phải rõ ràng, nét tiếng, hát chính xác cao độ, trường độ và tính chất 

của bài hát.  

Ví dụ 18: 

          CUỘI TỎ TÌNH  (Tiên đồng ca)  (trích Trò tiên cuội ) 

 

- Kỹ thuật Crescendo; Decrescendo (Hát to dần, hát nhỏ dần) 

Trong thanh nhạc, để thể hiện tốt một bài hát thì ngoài yếu tố kỹ 

thuật, việc sử lý sắc thái tình cảm trong bài là yếu tố quyết định sự thành 

công của người hát, để biểu hiện những hình thức và nội dung tác phẩm.  

Hai kiểu hát Crescendo và Decrescendo (Hát to dần, hát nhỏ dần) là hai 

kỹ thuật quan trọng của quá trình rèn luyện giọng hát.  

Hát to dần hay nhỏ dần là cách hát âm thanh đều đặn, liên tục, 

không bị gãy, không ngắt quãng, không thay đổi vị trí cộng minh của âm 

thanh. Luyện tập hát to dần, nhỏ dần là một vấn đề khó, phải có quá trình 

luyện tập thường xuyên không phải chỉ tăng cường âm lượng, mà điều 

quan trọng là làm sao khi thay đổi âm lượng, tính chất tiêu biểu của âm 

thanh được ổn định trong suốt độ dài của nốt nhạc.   

- Kỹ thuật Portamento (Kỹ thuật luyến - ngắt)  

Chuyển từ 1 nốt cao ngân dài sang các nốt khác mà không làm gián 

đoạn hơi thở. Nó có tác dụng không làm gián đoạn dòng cảm xúc liền 

mạch ngay cả ở đoạn cao trào. Kĩ thuật này được các ca sĩ sử dụng rất 

nhiều trong các tác phẩm thanh nhạc để giúp ca sỹ phô diễn kĩ thuật và 

làn hơi dài.  
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Ví dụ 19: 

                           CUỘI THAN  (Trích Trò tiên cuội) 

 

 

 

-  Kỹ thuật Staccato (Hát nẩy âm thanh)   

Đóng vai trò hỗ trợ tốt cho việc phát triển giọng hát. Trước hết nó làm 

cho cơ quan phát âm và truyền âm hoạt động trở nên linh hoạt, tạo “sức bật 

cho âm thanh”, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng âm vực, đặc biệt là 

âm khu cao của giọng hát. Rèn luyện hát âm nảy còn là biện pháp rất hữu hiệu 

sửa các tật về âm sắc như tật cứng hàm, gằn cổ, hát âm thanh sâu… Hát âm 

nảy âm thanh bắt buộc phải có vị trí nông và cao, bụng mềm mại, âm thanh 

nhẹ nhàng gọn tiếng, linh hoạt, khi hát âm nảy không nên hát quá to. 

 Việc sử dụng hát âm nảy trong tác phẩm thanh nhạc nhằm diễn tả 

những tính chất, cảm xúc, tình cảm vui tươi, rộn ràng, nhí nhảnh… 

 - Kỹ thuật ngân rung  

  Là nhịp xen kẽ của hai nốt, một nốt kết hợp với nốt khác cao hơn (cách 

nó một tông hoặc nửa tông) thường bắt đàu bằng nốt chính, giữ nó một thời 

gian sau đó nâng cao trọng âm, mức độ nhanh của động tác này tăng dần lên 

chút ít với yêu cầu cơ bản là sự trong sáng và trơn tru. Hạn chế chuyển động 

của môi, lưỡi, cằm và đầu. Đây là kiểu hát rất khó và nó đòi hỏi sự luyện tập 

công phu. 
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2.2. Thực nghiệm 

2.2.1. Dạy học dân ca Đông Anh áp dụng vào môn thực hành nghề nghiệp  

Bước 1: Hướng dẫn mở đầu 

- Hướng dẫn mở đầu gồm những nội dung cơ bản như GV nêu nhiệm 

vụ của bài thực hành, kiểm tra những kiến thức, kỹ năng có liên quan đến bài 

thực hành, trang bị cho SV những hiểu biết và kỹ năng mới cần thiết. GV nêu 

khái quát trình tự các bước công việc, các động tác, thao tác và phương tiện ... 

GV biểu diễn hành động mẫu và kiểm tra kết quả, nêu các sai sót mà SV dễ 

mắc phải, phân công nhiệm vụ cho nhóm SV hoặc cá nhân. 

Bước 2: Hướng dẫn trung gian (thường xuyên) 

- SV luyện tập, tái hiện hành động mẫu theo trình tự công việc, chú ý 

khâu tự kiểm tra và điều chỉnh hành động. GV uốn nắn, kiểm tra từng bước, 

từng phần công việc của SV. Hướng dẫn trung gian thường thực hiện bằng 

thực hành có GV hướng dẫn 

Bước 3: Hướng dẫn kết thúc 

 - GV nhận xét, đánh giá quá trình luyện tập và sản phẩm mà SV đã 

thực hiện, nhận xét các lỗi SV thường mắc phải; giao bài tập về nhà và nhiệm 

vụ cho bài thực hành kế tiếp.  

 Bước 4: Thực hành định kì 

 Được thực hiện sau một thời gian nhất định như hàng tuần hoặc hàng 

tháng SV trình diễn lại các kỹ năng đã học. Việc làm này sẽ giúp người học 

có thể thực hiện công việc như một thói quen. 

Bước 5: Các hoạt động giải quyết vấn đề 

 Sau khi học xong một nhóm kỹ năng, GV đưa ra vấn đề cho người học 

giải quyết. SV phải lựa chọn những kỹ năng cần thiết, sau đó điều chỉnh hoặc 

áp dụng chúng theo yêu cầu đặt ra. Có thể yêu cầu người học thực hiện các kỹ 

năng trong những điều kiện khác nhau nhưng càng sát với thực tiễn càng tốt. 
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Kết quả hoạt động giải quyết vấn đề này sẽ đem lại sự tự tin và dần hình 

thành kỹ năng cho người học. 

Từ môn thực hành nghề nghiệp, chúng tôi xây dựng chương trình dạy 

hát dân ca Đông anh trên cơ sở sau: 

- Xây dựng môn dạy hát dân ca Đông Anh cho SV bằng chương trình 

học thực hành nghề nghiệp ngay tại phòng hòa nhạc của nhà trường: 

 + Với quy mô điều kiện cơ sở vật chất học tập tại phòng hoà nhạc như: 

hệ thống cách âm, hệ thống âm thanh ánh sáng và các phương tiện nghe nhìn, 

sân khấu biễu diễn và các thể loai nhạc cụ ... SV sẽ được rèn luyện về kỹ năng 

biểu diễn với các hình thức như: hát với dàn nhạc, học múa để thể hiện diễn 

xuất, được nghe và xem các làn điệu dân ca Đông Anh và làn điệu dân ca các 

vùng miền khác để từ đó có sự so sánh, phân tích để tăng thêm sự yêu thích 

với bộ môn này. Để làm được điều này, cần có sự đầu tư hơn về trang thiết bị 

học tập, nhạc cụ, trang phục. Đề xuất nhà trường, khoa bổ sung thêm: 

+  Nhạc cụ: Nhạc cụ đệm cho hát thường sử dụng trống bản và mõ, đàn 

nhị, hồ, sáo… 

+  Đạo cụ:  Cờ nhỏ, mõ (Tiên Cuội), đĩa đèn (Múa đèn)... 

+  Về trang phục: Trong trò Tiên Cuội, nhân vật Tiên là người trên trời, 

do đó trang phục đã có sự cách điệu cho khác với người phàm trần. Tiên mặc 

áo dài năm thân màu đỏ, quần trắng, đầu đội khăn Hàn ba tầng với ba màu sắc 

khác nhau (trắng, vàng, xanh); đỉnh đầu đội mũ Cánh Tiên hình lưỡng long 

chầu nguyệt. Ở múa đèn, các diễn viên nữ vận áo năm thân (hoặc tứ thân), 

ngang lưng thắt dải lụa điều... 

- Trong quá trình rèn luyện, thực hành nghề nghiệp. GV hướng dẫn lựa 

chọn những tiết mục dân ca Đông Anh có chất lượng để tham gia vào đội 

nghệ thuật nhà trường (có sự hướng dẫn của các nghệ nhân mời) yêu cầu SV 

phải có kỹ thuật hát cơ bản đảm bảo, có khả năng biểu diễn khá trở lên, được 

tập luyện thường xuyên các chương trình với các chủ đề, nội dung tham gia 
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các hoạt động biểu diễn ngoài trường để quảng bá và tuyên truyền nét đẹp của 

dân ca Đông Anh đến với công chúng. Thực hiện được điều này, khoa âm 

nhạc cũng cần phải: 

 - Kết nối và hướng dẫn học sinh sinh viên có thể tham gia vào các tụ 

điểm biểu diễn trong thành phố (các tụ điểm lành mạnh và đã được các cấp 

cho phép hoạt động).  

- Kết nối và tham gia các chương trình biểu diễn phục vụ hoạt động 

chính trị, xã hội tại các tổ chức, các cơ quan đoàn thể, các ban ngành cấp 

thành phố và tỉnh. (Chương trình này có sự lựa chọn những HSSV khá qua 

các chương trình thực hành biểu diễn tại khoa, tại trường, tại địa phương). 

- Gắn kết thường xuyên với Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hoá 

để HSSV được tham gia các chương trình thu thanh, quay hình phát sóng trên 

Đài truyền hình Tỉnh. Có sự phối hợp với các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp 

trong tỉnh để HSSV được tham gia biểu diễn thực hành nghề nghiệp tại đoàn. 

- Thành lập câu lạc bộ dân ca, nhóm hát do chính các em sáng tạo nên, 

tạo sân chơi cho các em được biểu diễn, sáng tác, và phát huy khả năng bản 

lĩnh biểu diễn của mình. 

- Tổ chức cho SV đi thực tế để tham gia trực tiếp một - hai sinh hoạt ca 

nhạc dân gian cổ truyền, tham quan Bảo tàng Dân tộc học ở địa phương để 

gặp gỡ các nghệ nhân, hiểu biết thêm về đạo cụ, nhạc cụ, hình ảnh về các thể 

loại ca nhạc dân gian cổ truyền.   

2.1.2. Chương trình thực nghiệm, tổ chức dạy thực nghiệm và đánh giá kết 

quả 

Để có thể kiểm chứng những giải pháp đã được đề xuất trong luận 

văn nhằm nâng cao chất lượng dạy hát dân ca Đông Anh Thanh Hóa cho 

SV trường ĐH VH, TT & DL Thanh Hóa, chúng tôi xin đưa ra chương 

trình thực nghiệm dựa trên môn thực hành nghề nghiệp và giáo án thực 

nghiệm như sau: 
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Chương trình thực nghiệm môn Thực hành nghề nghiệp: 

Giáo án thực nghiệm 

Giáo án 1: 

Tên bài: Thực hành biểu diễn hát dân ca Đông Anh với dàn nhạc ở 

hình thức đơn ca, song ca và hát nhóm qua các bài hát trong tổ khúc múa đèn 

Mục đích: Hướng dẫn sinh viên áp dụng các kỹ thuật thanh nhạc đã học  để  

thực hành biểu diễn hát dân ca Đông Anh với hình thức hát nhóm 

  Hình thức học: Thực hành theo nhóm 

  Người thực hiện: Giảng viên Phạm Thị Hải 

  Đối tượng : Nguyễn Đức Cảnh 

                     Lê Quang Hà 

                     Nguyễn Đức Công 

                     Tạ Quang Cường 

   Lớp : ĐHTN K3 

  Thời gian thực hiện:  4 tiết  (1 buổi lên lớp)  

Nội dung buổi học: 

1. Môn học: 

Thực tập nghề 

nghiệp 

(Thực tập biểu 

diễn thường 

xuyên) 

2.  Mục đích: 

- Giúp sinh viên 

thực hành các bài 

tập kỹ năng nghề 

nghiệp với các 

hình thức đơn ca,  

song ca,  hát 

Tên bài:  

Thực hành 

kỹ thuật hát 

dân ca Đông 

Anh qua các 

bài hát trong 

Tổ khúc múa 

đèn. 

Bài hát : 

thắp đèn 

- Hướng dẫn 

sinh viên các 

kỹthuật 

1.Bài tập 1: 

- Thực hành biểu diễn các tác 

phẩm với hình thứchát nhóm 

2.Bài tập 2: 

- Rèn luyện  hát dân ca với 

dàn nhạc. 

3.Bài tập 3: 

- Rèn luyện phong cách biểu 

diễn sân khấu. 

4. Quy trình lên lớp: 

Phần thực hành hát 

 Bước 1: Hướng dẫn mở đầu 

Giảng viên:   

1. Yêu cầu đối với GV 

- Chuẩn bị đầy đủ 

ĐCCT, giáo trình, giáo 

án của môn học và các 

tài liệu tham khảo. 

-  GV lên lớp theo đúng 

kế hoạch, thông báo nội 

dung chương trình, bài 

học, tài liệu nghiên cứu 

cho sinh viên ở từng tín 

chỉ. 

- Các bài giảng theo các 

vấn đề trọng tâm, nhấn 
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nhóm 

- Thực hành ghép 

nhạccho SV hát 

các bài hát trong 

tổ khúc múa đèn 

với dàn nhạc dân 

tộc... 

3.  Yêu cầu : 

Kiến thức: 

Trang bị cho sinh 

viên những kiến 

thức cơ bản để 

thực hành  biểu 

diễn với dàn nhạc 

nhằm ứng dụng 

vào thực tiễn hoạt 

động nghề nghiệp 

đáp ứng yêu cầu 

xã hội. 

 Kỹ năng: 

- Kỹ năng hát 

nhóm 

 

- Kỹ năng hát 

“ăn xăm’’  với 

dàn nhạc.  

 

- Kỹ năng biểu 

diễn sân khấu. 

 

Thanh nhạc 

đã học áp 

dụng thực 

hành biểu 

diễn với 

hình thức hát 

nhóm 

 

 

 

- Hướng dẫn SV luyện thanh 

khởi động giọng hát 

- Sinh  viên:   

- Lắng nghe, ghi nhớ và làm 

theo sự hướng dẫn của GV 

Bước 2: Hướng dẫn thường 

xuyên 

Giảng viên:   

-  Hướng dẫn SV áp dụng cách 

hát, ghép nhạc và thực hành  

thanh nhạc đã học áp dụng vào 

trong bài ‘‘Thắp đèn’’ 

Sinh  viên:   

- Lắng nghe, hiểu bài,  ghi nhớ 

và luyện tập bài theo sự hướng 

dẫn của giảng viên.  

Bước 3:  Hướng dẫn kết thúc. 

Giảng viên: - Củng cố lại cho 

sinh viên những kiến thức đã 

học.   

- Giao bài tập và hướng dẫn 

sinh viên tự luyện tập hoàn 

thiện các bài hát 

Sinh viên: Ghi nhớ về nhà 

thực luyện tập hành theo yêu 

cầu của bài học.  

 

đậm khu vực sinh viên 

cần thực hành.  

- GV giảng dạy kết hợp 

với GV mời   (nghệ 

nhân dạy hát)  

2. Yêu cầu đối với SV 

-  Sinh viên tham gia 

lớp học nghiêm túc và 

đầy đủ theo đúng kế 

hoạch. 

-  Sinh viên chuẩn bị 

bài trước mỗi buổi 

học. 

- SV nắm vững mục 

đích, yêu cầu thực 

hành theo sự hướng 

dần của giảng viên. 

3. Yêu cầu thiết bị 

+ Phòng học có trang 

bị dàn nhạc dân tộc,  

nhạc cụ: bộ gõ với 

trống và mõ để điều 

khiển múa. 

4. Yêu cầu thực tiễn 

+ Áp dụng các kiến 

thức, kỹ năng để thực 

hành biểu diễn 

 

 



  60 
 

Giáo án 2: 

Môn học: Thanh nhạc 

Tên bài: Kết hợp hơi thở, vị trí âm thanh trong xử lý sắc thái tình cảm qua bài 

hát dân ca 

Bài tập áp dụng: Bài hát “ Cuội tỏ tình” trong Trò tiên cuội 

Số tiết thực hiện: 01 tiết  

Thời gian: 50 phút 

1. Phần giới thiệu 

Ý nghĩa bài học:Thông qua bài học cung cấp cho học sinh những kiến 

thức cơ bản về kỹ thuật thanh nhạc để từ đó xử lý sắc thái tình cảm tác phẩm 

thanh nhạc tốt hơn. 

Điều kiện tiên quyết:Học sinh nắm vững kiến thức nhạc lý cơ bản, tự 

nghiên cứu và tập bài (xướng âm bản nhạc, các kỹ thuật luyến láy..). 

     2. Mục tiêu bài học  

Kiến thức: Học sinh nắm vững kỹ thuật kết hợp hơi thở, vị trí âm thanh trong 

xử lý sắc thái tình cảm tác phẩm thanh nhạc. 

Kỹ năng: Áp dụng hơi thở đầy đặn, ổn định, vị trí âm thanh vang, sáng, mềm 

mại trong xử lý sắc thái tình cảm “Cuội tỏ tình” trong Trò tiên cuội 

Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức rèn luyện các kỹ năng để xử lý sắc thái tình 

cảm tác phẩm thanh nhạc trên cơ sở đó giúp học sinh hiểu được ý nghĩa giáo 

dục của bài hát.   

2. Chuẩn bị  

Giảng viên: 

- Đề cương chi tiết bài giảng, giáo trình môn học: Giáo án thực hành, hệ thống 

bài tập Thanh nhạc trong chương trình đào tạo hệ Đại học thanh nhạc. 

- Đồ dùng, thiết bị hướng dẫn thực hành: Đàn organ, máy tính, máy chiếu, giá 

nhạc, bản nhạc. 
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- Dự kiến hình thức, phương pháp đánh giá kỹ năng và sản phẩm thực hành 

của học sinh:  

+ Hình thức: Giờ dạy thực hành thanh nhạc 

+ Phương pháp đánh giá kỹ năng và sản phẩm thực hành của SV: Đánh giá 

trực tiếp thông qua bài tập thực hành . 

Sinh viên: 

- Nắm vững kiến thức nhạc lý cơ bản, có khả năng tự vỡ bài (xướng âm phần 

nhạc của bài hát). 

- Thuộc bài cũ: ( luyện thanh, bài hát áp dụng) 

Tiến trình dạy học 

1. Ổn định tổ chức: (01 phút) 

2. Kiểm tra bài cũ: (02 phút) 

Sinh viên Nội dung kiểm tra Điểm 

Nguyễn  Đức Cảnh 

Lớp Đại học Thanh 

nhạc K3 

  Câu hỏi: Để xử lý tốt sắc thái tình cảm của tác 

phẩm thanh nhạc, người hát cần nắm vững những 

yêu cầu cơ bản nào? 

  Phương án trả lời:Để xử lý sắc thái tình cảm của 

bài hát, người hát cần nắm vững các yêu cầu cơ bản 

sau: 

- Hát chính xác cao độ, trường độ, lời ca của bài 

hát. 

- Nắm vững các kỹ thuật thanh nhạc đã học, biết áp 

dụng từng loại KT vào mỗi câu cho hợp lý 

- Hiểu được tính chất âm nhạc và nội dung ý nghĩa 

của tác phẩm.   

 

3. Giảng bài mới: (40 phút) 

3.1 Đặt vấn đề vào bài mới: 

- Bài hát “ Cuội tỏ tình” trong tổ khúc Trò tiên cuội được học trong 2 tiết. 

+ Tiết 1: Giáo viên  giới thiệu cấu trúc bài hát, tập về cao độ, trường độ. 
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+ Tiết 2: Giáo viên hướng dẫn học sinh kỹ thuật kết hợp hơi thở, vị trí âm 

thanh trong xử lý sắc thái tình cảm của bài hát. 

3.2 Nội dung và phương pháp: 

Nội dung bài giảng 

(Đề cương chi tiết bài giảng) 

Thời 

gian 

Phương 

pháp 

Các hoạt động của  

Giảng viên và sinh 

viên 

Thiết 

bị thực 

hành Giảng 

viên 

Sinh  

sinh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A. Hướng dẫn mở đầu 

Hướng dẫn luyện thanh: 

- Luyện thanh những mẫu âm 

cơ bản A-E-I-O ở các quãng 

(quãng 2, quãng 3, quãng 5, 

quãng 8) với các kỹ thuật hát 

liền giọng (Legato). 

- Yêu cầu hơi thở đầy đặn, 

ổn định. 

- Vị trí âm thanh đúng, trong 

sáng, vang và mềm mại. 

- Mẫu câu luyện thanh: 

+ Mẫu 1: 

       

Mi  mi  mi  mi mi  Ma mê mi 

mô   mu… 

+ Mẫu 2: 

 

Mi  ma  mi  ma  mi    Mi  ma  

mi  ma   mi 

 

 

 

 

10 

phút 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng 

dẫn 

thực 

hành, 

thị 

phạm 

mẫu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV 

hướng dẫn 

học sinh 

SV luyện 

thanh. 

 

 

 

- GV sửa 

sai cho 

học sinh 

trong quá 

trình 

luyện 

thanh 

 

 

 

- GV nhận 

xét và 

chỉnh sửa 

- Luyện 

tập các 

mẫu âm 

theo 

mẫu và 

luyện 

tập theo 

hướng 

dẫn của 

giáo 

viên. 

 

 

- Chú ý 

nghe 

đàn, 

nghe 

GV làm 

mẫu. 

 

 

 

Đàn 

Piano 

CD, 

máy 

chiếu. 
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Mi  ma mi ma mi ma mi ma  

mi  ma  mi ma mi. 

 

+ Mẫu 3: 

 

 

Mi    i     i   Mô        ô     ô   ô   

ô    ô   ô     ô… 

B. Hướng dẫn thường xuyên 

1. Hướng dẫn vào bài :  

a.  Kiểm tra phần bài tập về 

nhà của học sinh: Học sinh 

hát toàn bộ bài hát “Cuội tỏ 

tình” một lần. 

b. Hướng dẫn bài mới: 

Hướng dẫn kỹ thuật kết hợp 

hơi thở, vị trí âm thanh trong 

xử lý sắc thái tình cảm áp 

dụng vào bài hát “Cuội tỏ 

tình” Nhạc và lời Nguyễn 

Văn Tý. 

c. Nội dung và tính chất:Là 

bài hát trữ tình, mang âm 

hưởng dân ca. Vì vậy để xử 

lý tốt tác phẩm  thì yêu cầu 

người hát phải có hơi thở ổn 

định, đầy đặn, vị trí âm thanh 

đúng, vang, sáng và xử lý tốt 

các nốt luyến láy  một cách 

 

 

 

 

 

 

25 

phút 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vấn 

đáp, 

Thực 

hành 

 

 

 

 

 

Thuyết 

trình,  

 

 

 

 

 

 

Thuyết 

trình, 

Vấn 

đáp 

 

 

 

 

 

 

Thuyết 

trình, 

cao độ, 

trường độ  

 

GV hướng 

dẫn học 

sinh vào 

nội dung 

bài học. 

Phát vấn 

câu hỏi: 

Em hãy 

nêu khái 

quát nội 

dung và 

tính chất 

của bài 

hát. 

 

 

 

 

 

Hướng 

dẫn thực 

hành 

 từng câu, 

từng đoạn 

trong bài. 

 

Giáo viên 

làm thi 

phạm 

 

 

 

 

Hát lại 

toàn bộ  

bài hát. 

Lắng 

nghe  

ghi nhớ, 

và hát 

lại bài 

hát. 

 

 

Trả lời 

câu hỏi. 

Nắm 

vững 

nội 

dung  và 

tính 

chất bài 

hát. 

SV 

Lắng 

nghe và 

ghi nhớ. 
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mềm mại, da diết, thể hiện 

sắc thái tinh tế có tư duy 

sáng tạo để truyền tải đến 

người  nghe một cách có hiệu 

quả nhất 

2. Hướng dẫn kỹ thuật hát: 

 - Yêu cầu của đoạn a: 

+ Hơi thở ổn định, đầy đặn. 

+ Âm thanh mềm mại, trong 

sáng, da diết. 

+ Xử lý sắc thái  

Chú ý: Kỹ thuật hát liền 

tiếng (Legato) ở sắc thái vừa 

phải) để thể hiện được tình 

cảm của Cuội với nàng Tiên 

+ Đặt nhẹ âm thanh ở đầu 

câu hát sau đó nén chắc hơi 

phóng to dần ngân dài rồi xử 

lý vuốt nhỏ lại một cách tinh 

tế. 

Lưu ý các từ có luyến láy 

- Yêu cầu của đoạn b: 

+ Hơi thở đầy đặn, chắc 

khỏe. 

+ Âm thanh vang, sáng, mềm 

mại. 

+ Xử lý kỹ thuật hát 

Crescendo (to dần đều), 

Drescendo (nhỏ dần đều, 

Adlibitum (ngân tự do) từ đó 

thể hiện sắc thái, tình cảm 

Yêu cầu lấy hơi đầy, khỏe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thị 

phạm 

mẫu, 

Thực 

hành 

 

 

 

Thuyết 

trình, 

Thị 

phạm 

mẫu, 

Thực 

hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thị 

phạm 

mẫu, 

Thực 

hành. 

 

 

 

 

những chỗ 

khó với 

yêu cầu 

kết hợp 

hơi thở 

với vị trí 

âm thanh 

để xử lý 

sắc thái 

trong bài 

 

Giáo viên 

hướng dẫn 

sinh biết 

kết hợp 

hơi thở, vị 

trí âm 

thanh của 

bài hát, 

cách 

luyến láy  

 

 

Ngoài  ra 

SV có thể 

nghe thêm 

các phần 

thể hiện 

của các ca 

sĩ khác. 

 

 

 

 

Thực 

hành hát 

từng 

câu, 

từng 

đoạn 

với 

những 

yêu cầu 

của bài 

học 

 

Lắng 

nghe, 

ghi nhớ  

và thực 

hành 

theo sự 

hướng 

dẫn của 

GV 

SV chú 

ý lắng 

nghe và 

thực 

hiện yêu 

cầu của 

giáo 
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đặt âm thanh nhẹ, nhỏ sau đó  

phóng to dần,  ngân dài rồi 

xử lý vuốt nhỏ một cách tinh 

tế kết hợp luyện láy mềm 

mại. 

- Yêu cầu học sinh khi hát 

những nốt cao và ngân tự do 

cần có hơi thở ổn định, đầy 

đặn, vị trí âm thanh vang, 

sáng nhưng phải mềm mại. 

3. Hướng dẫn kết thúc 

Sau khi hướng dẫn học sinh 

hát từng đoạn trong bài  xong 

thì giáo viên cho SV hát  

toàn bộ bài hát một lần với 

những yêu cầu của nội dung 

bài học, chú ý sự sáng tạo và 

truyền cảm trong âm thanh 

và sử lý sắc thái 

- Nghe hát mẫu:   

+ GV hát mẫu toàn bài một 

lần cho học sinh nghe. 

+ GV cho SV nghe phần hát 

mẫu của nghệ nhân, ca sĩ 

trong băng đĩa… 

5 phút  

 

 

 

 

 

 

Thực 

hành. 

 

viên. 

 

Hát toàn 

bộ bài 

hát với 

những 

yêu cầu 

kỹ thuật 

hơi thở 

kết hợp 

với vị 

trí âm 

thanh để 

xử lý 

sắc thái 

bài hát. 

SV chú 

ý lắng 

nghe,  

cảm 

nhận và 

áp dụng 

sáng tạo 

khi thể 

hiện bài 

hát 

 

4. Củng cố bài học: (2 phút) 

Họ tên SV Nội dung kiểm tra Nhận xét 

 

 Nguyễn Đức Cảnh 

Câu hỏi:Nêu những yêu cầu cơ bản về hơi 

thở và vị trí âm thanh để xử lý tốt sắc thái 
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Lớp Đại học Thanh 

nhạc K3 

trong bài hát dân ca? 

Phương án trả lời: 

- Hơi thở phải ổn định, đầy đặn, khỏe. 

- Vị trí âm thanh vang, sáng, rền, mềm 

mại. 

- Có tư duy và sáng tạo trong xử lý và thể 

hiện bài. 

5. Giao nhiệm vụ thực hành cho sinh viên:  

- Luyện tập, tư duy sáng tạo trong xử lý sắc thái tình cảm để nâng cao hoàn 

thiện tác phẩm, kết hợp với phong cách biểu diễn. 

6. Rút kinh nghiệm sau tiết giảng: 

- Nội dung: Chính xác, khoa học, cập nhật, chất lượng nội dung đảm bảo với 

tiết học. 

- Phương pháp: Áp dụng phương pháp phù hợp với môn dạy thực hành. Đảm 

bảo tính khoa học, phù hợp với đối tượng đào tạo hệ Đại học Thanh nhạc năm 

thứ nhất. Giờ học thoải mái, không căng thẳng, phát huy tính sáng tạo, tự rèn 

luyện của học sinh. 

- Phương tiện: GV sử dụng thành thạo đàn piano, máy vi tính, các thiết bị 

khác 

- Thời gian: Phân phối thời gian hợp lý cho từng nội dung bài dạy. 

- Sinh viên: Nắm vững kiến thức, tư duy sáng tạo, vận dụng linh hoạt để kết 

hợp hơi thở, vị trí âm thanh trong xử lý sắc thái tính cảm tác phẩm thanh 

nhạc. 

Đánh giá kết quả thực nghiệm 

Để đánh giá kết quả dạy giáo án thực nghiệm, chúng tôi sử dụng các 

phương pháp sau: 

- Đánh giá kết quả thông qua kiểm tra học kỳ so sánh đối chứng với sinh 

viên không tham gia thực nghiệm. 

- Lấy ý kiến nhận xét của các giảng viên khác trong bộ môn: 

Nhận xét chung của bộ môn chủ yếu đánh giá cao giáo án thực nghiệm và 

cho rằng chỉ với việc biên soạn giáo án cũng đã là một giải pháp mang tính 

thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy không chỉ cho các giờ dạy 
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các bài dân ca Đông Anh mà còn tạo ra nhiều tiết mục được dàn dựng có chất 

lượng chuyên nghiệp để biểu diễn ngoài trường, xã hội. 

Tiểu kết 

Sinh viên học hệ Đại học thanh nhạc trường ĐH VH, TT & DL 

Thanh Hóa là những sinh viên ở độ tuổi từ 18-22, có năng khiếu về âm 

nhạc, đang theo học chuyên ngành thanh nhạc để trở thành những ca sĩ, 

giáo viên dạy âm nhạc trong các trường nghệ thuật có đào tạo chuyên 

ngành thanh nhạc... Với đặc thù về loại hình đào tạo, sinh viên cần có 

năng khiếu nghệ thuật (chất giọng hay, nhạy cảm về âm nhạc...). Đó là 

những lợi thế để sinh viên có điều kiện tiếp thu, kế thừa và phát triển các 

làn điệu dân ca Đông Anh trong thời gian học tập tại trường nghệ thuật.  

Song để trở thành ca sĩ, giáo viên dạy âm nhạc ... trong giai đoạn 

hiện nay, yêu cầu sinh viên phải học tập, rèn luyện một cách nghiêm túc, 

tích cực, tự giác về mọi mặt, về phẩm chất đạo đức, nhân cách, năng lực 

của một người nghệ sĩ. Muốn vậy, yêu cầu sinh viên phải biết xác định 

mục đích, nhiệm vụ; biết xây dựng kế hoạch, chủ động, tự giác trong học 

tập và rèn luyện những phẩm chất và kỹ năng nghề nghiệp, có kỹ năng tự 

học, tự bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ của mình.  

Nội dung của chương 2 chúng tôi đề ra các biện  pháp dạy học dân 

ca Đông Anh cho SV thanh nhạc. Qua thực tiễn giảng dạy, chúng tôi đã 

áp dụng phương pháp hát truyền thống của dân tộc (tròn vành, rõ chữ) kết 

hợp với kỹ thuật thanh nhạc phương Tây để dạy học dân ca Đông Anh. 

Xây dựng chương trình dạy học dân ca Đông Anh kết hợp thực hành nghề 

nghiệp. Thông qua thực hành biểu diễn, SV được tiếp cận với nền âm 

nhạc mới kết hợp với âm nhạc dân tộc, giúp cho SV cái nhìn định hướng 

thị hiếu trong âm nhạc, nghe nhìn nhiều các tác phẩm, thể loại  âm nhạc 

qua phương tiện dạy học... tạo cho SV yêu thích dân ca hơn, say mê hơn 

với nghệ thuật hát. 

Mặt khác, sinh viên phải tham gia tích cực trong các hoạt động 

ngoại khóa như: Tham gia các cuộc thi tài năng chuyên ngành, các hội 

diễn văn nghệ, thi sáng tác nghệ thuật, tham gia các chương trình biểu 
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diễn ở câu lạc bộ, các trung tâm ... để không ngừng trau dồi và phát triển 

năng khiếu của bản thân. 

Phần cuối của chương 2, tại mục 2.1.2, luận văn đã trình bày việc 

biên soạn giáo án thực nghiệm, tổ chức dạy thực nghiệm, đánh giá kết 

quả. Qua tiết thực hành dạy hát dân ca ở hình thức dạy cá nhân và môn 

thực hành nghề nghiệp thông qua hình thức hát nhóm, giáo án thực 

nghiệm đã được tổ bộ môn đánh giá cao góp phần nâng cao chất  lượng 

giảng dạy không chỉ cho dạy học dân ca Đông Anh mà còn có thể là kinh 

nghiệm cho các môn học khác trong chương trình. 
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KẾT LUẬN 

Đông Sơn là một vùng đất nổi tiếng có nhiều trò diễn và diễn xướng 

âm nhạc dân gian. Khi nói đến dân ca Đông Sơn, người ta quen gọi là “Dân 

ca Đông Anh”. Với thế mạnh phong phú về nội dung và hình thức diễn 

xướng, dân ca Đông Anh không chỉ nổi tiếng ở Thanh Hoá mà còn vang xa 

khắp cả nước.  

 Dân ca ở Đông Anh có nhiều thể loại: hát Ca công; hát Xẩm; hát 

Dâng quạt; hát Chúc vịnh; hát Xuống chèo... nhưng độc đáo nhất là các bài 

dân ca được gắn với các trò diễn xướng như: các bài ca trong diễn xướng 

Múa đèn, trò Tiên Cuội, trò Thiếp... Bên cạnh đó, dân ca Đông Anh ngày 

càng được quan tâm đặc biệt khi nó được chép bằng văn bản, ghi âm các 

làn điệu, quay phim các nghệ nhân múa, hát và bước đầu nghiên cứu về 

nguồn gốc, về tổ chức sinh hoạt, về âm nhạc. Hiện tại rất nhiều trò diễn đã 

được sưu tầm và khôi phụ diễn xướng.  

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa  với bề dày 

50 năm phát triển đã và đang từng bước đổi mới, tiếp cận và hoà nhập với 

hệ thống giáo dục đại học. Một trong những ngành đặc thù đóng góp vào 

thành tích chung của nhà trường đó là ngành Thanh nhạc. Với sự nỗ lực 

không ngừng phấn đấu trong học tập và rèn luyện của thầy và trò, trong 

những năm qua sinh viên ngành Thanh nhạc đã đạt được nhiều kết quả 

đáng khích lệ, đạt giải cao trong nhiều cuộc thi về âm nhạc: Giải Sao mai, 

Thần tượng Bolero, The Voice… 

Cùng với các môn học khác, sau những năm thực hiện đổi mới 

chương trình giáo dục phổ thông, bộ môn Thanh nhạc cũng đã thu được 

những kết quả khả quan, trong đó việc đưa dạy hát dân ca vào học đường là 

một hướng đi đúng đắn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm bảo lưu di sản 

văn hóa phi vật thể quí giá của ông cha để lại, góp phần bồi dưỡng, đào tạo 
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con người phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của mục tiêu đổi mới giáo 

dục trong thời kỳ mới. 

 Nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về âm nhạc dân gian Thanh 

Hóa cho SV, trong luận văn này chúng tôi đã chọn lọc, bổ sung thêm một 

số làn điệu dân ca Đông Anh tiêu biểu vào trong chương trình Đại học 

thanh nhạc. Xử lý cách hát dân ca Thanh Hoá nói chung và dân ca Đông 

Anh nói riêng cho SV, đồng thời đổi mới phương pháp giảng dạy thanh 

nhạc theo hướng: Dân tộc - hiện đại để vận dụng kỹ thuật thanh nhạc mới 

vào dạy học dân ca Đông Anh. 

 Ngoài ra, chúng tôi còn cho sinh viên tham gia các hoạt động ngoại 

khóa như: Thi giọng hát hay về dân ca Thanh Hóa; thi giọng hát hay về dân 

ca Đông Anh; tổ chức hội diễn sân khấu về các trò diễn dân gian Thanh Hóa 

để quảng bá, gìn giữ và phát huy những tinh hoa dân ca Thanh Hóa. Chính vì 

những hoạt động trên đã tác động tích cực đến phương pháp dạy học và hát 

dân ca, SV tiếp thu tốt hơn, yêu dân ca của quê hương mình hơn.  

Tôi xin được khuyến nghị một số điều cụ thể như sau: 

Thứ nhất, đề nghị nhà trường và khoa Âm nhạc - bộ môn thanh nhạc 

có những định hướng tích cực trong việc xây dựng giáo trình, nghiên cứu 

khoa học, để công tác giảng dạy ngày càng hiệu quả. Định hướng cần mang 

tính cụ thể, xác thực gắn với cơ sở vật chất của nhà trường, điều kiện của 

từng giảng viên và đặc thù của đối tượng sinh viên ở từng khóa đào tạo.  

Thứ hai, đề nghị các cấp quản lý tạo điều kiện cho giảng viên thanh 

nhạc được tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

do Bộ GD & ĐT tổ chức. Cũng như tạo điều kiện hơn nữa về cơ sở vật chất 

để giảng viên có thể tổ chức cho sinh viên tiếp xúc với môi trường văn hóa 

của người bản địa, để nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy những tinh hoa 

của dân ca Đông anh trong đời sống âm nhạc hiện đại. 
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Thứ ba, đề nghị khoa Âm nhạc - bộ môn thanh nhạc cần tăng cường 

hơn nữa kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa định kỳ hàng năm theo 

chủ đề. Hằng năm nên tổ chức một chương trình biểu diễn nghệ thuật có 

quy mô, đưa thương hiệu của nhà trường đến với công chúng yêu âm nhạc 

của tỉnh. 

Thứ tư, tạo điều kiện cho giảng viên Thanh nhạc tham gia các dự án, 

chương trình biểu diễn trong và ngoài nước để học hỏi kinh nghiệm nhằm 

nâng cao trình độ chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy 

môn Thanh nhạc tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa.  
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Phụ lục I. MỘT SỐ BÀI HÁT DÂN CA ĐÔNG ANH 

1.1 . Các bài hát trong Tổ khúc múa đèn Đông Anh 
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 Bài số 2 : 
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Bài số 3 
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Bài số 4  
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Bài số 5 :    
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Bài số 6.     
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Bài số7 :     
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Bài số 8 
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Bài số 9   

 

 



  83 
 

Bài số 10. 
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1.2    Các bài hát trong Trò Tiên Cuội 

Bài số 1: 

 

 

 

 

 

 



  85 
 

 

Bài số 2: 
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Bài số 3: 
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Bài số 4: 
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Bài số 5: 
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Bài số 6:   CUỘI THAN  A 

 

 

CUỘI THAN A 

(Cuội đơn ca) 

                                                                    Trò tiên cuội 
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Bài số 7: CUỘI THAN B 
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Bài số 8:  CẢI TỬ HOÀN SINH A 
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Bài số 9:    CẢI TỬ HOÀN SINH B 
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Bài số 10:  CẢI TỬ HOÀN SINH C 
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Bài số 11: 
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Phụ lục II: MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

Múa đèn Đông Anh [Tác giả sưu tầm] 

 

Đêm nhạc NSND Hoàng Hải 
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Múa đèn Đông Anh [Tác giả sưu tầm] 

Chương trình dự thi " liên hoan đội nghệ thuật măng non" tại nhà văn hoá 

thiếu thi Thành phố Thanh hoá 

 

 



  97 
 

Giờ học thanh nhạc của Sv thanh nhạc Trường ĐHVH, TT và Du Lịch Thanh 
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[Tác giả chụp tháng 3/2017] 
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Phụ lục III: 

HỆ THỐNG CÁC BÀI HÁT DÂN CA HỆ ĐẠI HỌC THANH NHẠC 

CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐH VH, TT& DL TH 

 

TT Tên bài hát Tác giả TT Tên bài hát Tác giả 

I NĂM THỨ NHẤT II NĂM THỨ II 

DÂN CA VIỆT NAM DÂN CA VIỆT NAM 

1 Mùa xuân về DC vùng núi phía 

Bắc 

1 Inh lả ơi DC vùng núi 

phía Bắc 

2 Hoa đào bên suối DC vùng núi phía 

Bắc 

2 Gà gáy DC vùng núi 

phía Bắc 

3 Soi bóng bên hồ DC vùng núi phía 

Bắc 

3 Mưa rơi DC vùng núi 

phía Bắc 

4 Trống cơm  DC đồng bằng Bắc 

bộ 

4 Ra ngõ mà 

trông 

Dân ca Bắc 

bộ 

5 Lý cây đa DC đồng bằng Bắc 

bộ 

5 Người đi đâu  Dân ca Bắc 

bộ 

6 Qua cầu gió bay DC đồng bằng Bắc 

bộ 

6 Cây trúc xinh Dân ca Bắc 

bộ 

7 Nhổ mạ Dân ca Trung bộ 7 Ví dặm Dân ca 

Trung bộ 

8 Đi cấy Dân ca Trung bộ 8 Lý hoài xuân Dân ca 

Trung bộ 

9 Hò ba lý Dân ca Trung bộ 9 Lý ngựa ô Dân ca 

Trung bộ 

10 Lý con cua Dân ca Nam bộ 10 Lý con sáo Dân ca Nam 

bộ 

11 Lý cái mơn Dân ca Nam bộ 11 Lý qua cầu Dân ca Nam 

bộ 

12 Lý con sáo Dân ca Nam bộ 12 Lý kéo chài Dân ca Nam 

bộ 
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 NĂM THỨ III  NĂM THỨ IV 

1 
Xuân về  DC vùng núi phía 

Bắc 

1 Xòe hoa DC vùng núi 

phía Bắc 

2 
Dừng chân DC vùng núi phía 

Bắc 

2 Đu đu điềng 

điềng 

DC vùng núi 

phía Bắc 

3 
Nhớ em yêu DC vùng núi phía 

Bắc 

3 Ngày mùa vui DC vùng núi 

phía Bắc 

4 
Còn duyên Dân ca Bắc bộ 4 Người ở đừng 

về 

Dân ca Bắc 

bộ 

5 
Xe chỉ luồn kim Dân ca Bắc bộ 5 Ngồi tựa mạn 

thuyền 

Dân ca Bắc 

bộ 

6 
Thỏa nỗi nhớ 

mong 

Dân ca Bắc bộ 6 Trèo lên trái 

núi thiên thai 

Dân ca Bắc 

bộ 

7 

Hò xuôi làn văn 

(Hát văn trong 

quan họ) 

Dân ca Trung bộ 7 Lý thương 

nhau 

Dân ca 

Trung bộ 

8 
Ví đò đưa ( hỏi) Dân ca Trung bộ 8 Lý tiểu khúc Dân ca 

Trung bộ 

9 
Ví đò đưa ( đáp) Dân ca Trung bộ 9 Ru em 

( Loông o) 

Dân ca Xê 

đăng 

10 
Lý quạ kêu Dân ca Nam bộ 10 Ru con Dân ca Nam 

bộ 

11 Lý dĩa bánh bò Dân ca Nam bộ 11 Lý chiều 

chiều 

Dân ca Nam 

bộ 

12 Lý cây bông Dân ca Nam bộ 12 Gửi anh một 

khúc dân ca 

Dân ca Nam 

bộ 

 

 


