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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

      Đàn phím điện tử (Electronic Keyboard) là một loại nhạc cụ rất phổ 

biến và thông dụng. Loại nhạc cụ này còn được gọi là đàn Organ điện tử vì 

nó được phát minh và sử dụng kỹ thuật điện tử, một thành tựu của các nhà 

khoa học thế kỷ XX. Giữ một vai trò đặc biệt quan trọng đối với người giáo 

viên Âm nhạc, đàn phím điện tử được coi là một công cụ quan trọng sử 

dụng thường xuyên trong các giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa, hoạt động 

phong trào trong môi trường sư phạm. Với những tính năng đặc biệt, cây 

đàn giúp các thầy cô dạy nhạc có thể truyền tải những kiến thức Âm nhạc 

cần thiết tới học sinh cũng như làm bài giảng trên lớp phong phú, hấp dẫn 

hơn. Vì thế, việc sử dụng thành thạo loại nhạc cụ này đối với SV CĐSP âm 

nhạc là rất quan trọng bởi lẽ nó là một kỹ năng được ví như hành trang vào 

nghề của các em khi dạy nhạc ở các trường phổ thông, đó là khả năng đệm 

đàn cho ca khúc nói chung và đặc biệt là cho ca khúc viết về Quảng Ninh 

nói riêng.  

       Khoa Nghệ thuật Trường ĐH Hạ Long là một đơn vị đào tạo SV hệ 

CĐSP Âm nhạc cho tỉnh Quảng Ninh. Qua nhiều khóa, nhà trường đã giúp 

Tỉnh có được một đội ngũ khá đông đảo giáo viên Âm nhạc có thể giảng 

dạy ở các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Thực 

tế cho thấy, SV khi ra trường hầu hết đều biết đệm hát và cơ bản tổ chức 

được các hoạt động ngoại khóa Âm nhạc. Tuy nhiên, việc đệm hát mới chỉ 

dừng lại ở các ca khúc thiếu nhi là chính đối với các ca khúc dành cho 

người lớn và ca khúc viết riêng về Quảng Ninh đa phần các em chưa biết 

đệm hoặc chỉ biết chọn tiết điệu, âm sắc, hòa âm… tương đối phù hợp. Đối 

với những ca khúc sử dụng từ hai loại tiết điệu trở lên thì các em chưa biết 

cách làm như thế nào.             
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Quảng Ninh được thiên nhiên ưu đãi với vẻ đẹp hùng vĩ của núi non 

trùng điệp, nổi bật là vịnh Hạ Long và đó cũng là nguồn cảm hứng bất tận 

của các nhạc sĩ trong cả nước. Với một lượng lớn các ca khúc, mỗi người 

một phong cách, khai thác các khía cạnh khác nhau nhưng tất cả đều mang 

một nét chung là ca ngợi vẻ đẹp về đất Mỏ anh hùng, về thiên nhiên và con 

người Quảng Ninh. Từ những ca khúc được sáng tác trong những năm đầu 

của thập niên 40 như:  Bạch Đằng Giang của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước hay 

Đêm trăng trên Vịnh Hạ long của Hoàng Quý ca ngợi về truyền thống anh 

hùng của cha ông đến những ca khúc sau này như Màu xanh của Biển của 

Đức Minh hay Hạ Long Biển Nhớ của Đỗ Hòa An đã ca ngợi vẻ đẹp của 

thiên nhiên hùng vĩ và vẻ đẹp của người công nhân lao động anh hùng. 

       Các ca khúc viết riêng về Quảng Ninh được người dân trong tỉnh rất 

mến mộ, tự hào và thường được biểu diễn thông qua các chương trình nghệ 

thuật, các kênh thông tin đại chúng hoặc trong các buổi giao lưu văn 

nghệ… Trường ĐH Hạ Long cũng sử dụng nhiều ca khúc về Quảng Ninh 

trong dạy học Âm nhạc, trong biểu diễn văn nghệ hay trong những sinh 

hoạt chính trị của trường. Vì thế, đệm cho ca khúc về Quảng Ninh trở thành 

một nhu cầu cần thiết không chỉ với các nhạc công chuyên nghiệp nói 

chung mà với cả giảng viên và SV của Trường ĐH Hạ Long nói riêng. 

 Hướng dẫn soạn đệm không phải là một việc dễ dàng, để làm tốt 

công việc này đòi hỏi người giáo viên phải có trình độ và kinh nghiệm thực 

tế. Bên cạnh đó, một yếu tố không thể thiếu đó là phải có giáo trình, tài liệu 

hướng dẫn soạn đệm để người dạy và người học cùng nghiên cứu. Trên 

thực tế, tổ nhạc cụ hiện đại là đơn vị trực tiếp dạy môn đàn phím điện tử 

nhưng chưa có một cuốn giáo trình dạy đệm hát nào mà chỉ dựa vào kinh 

nghiệm thực tế của các giảng viên trong tổ. Điều này dẫn đến sự không 

thống nhất trong giảng dạy làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của SV. 
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     Là giảng viên dạy Đàn phím điện tử của Trường ĐH Hạ Long, tôi 

nhận thấy, việc dạy đệm hát cho SV hệ CĐSP Âm nhạc còn có một số bất 

cập, nhất là với ca khúc về Quảng Ninh. Nội dung dạy môn đàn phím điện 

tử có dạy học đệm nhưng chủ yếu ứng dụng với các ca khúc trong chương 

trình THCS. Vì thế, SV rất lúng túng khi thực hiện phần đệm ca khúc về 

Quảng Ninh trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa Âm nhạc. Với những lý 

do nêu trên, tôi lựa chọn đề tài: Hướng dẫn soạn đệm ca khúc viết về 

Quảng Ninh trên đàn phím điện tử cho sinh viên hệ Cao đẳng sư phạm 

Âm nhạc, trường Đại học Hạ Long làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ 

chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc. 

2. Lịch sử nghiên cứu 

Qua việc nghiên cứu các tài liệu và tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy 

có khá nhiều công trình đã đề cập đến vấn đề dạy đệm hát cho SV được xuất 

bản và trở thành những tài liệu cho việc dạy và học đàn phím điện tử rất phổ 

biến như: 

- Phương pháp dạy và học đàn phím điện tử của Nguyễn Xuân Tứ, 

Nxb ĐH sư phạm, Hà Nội (tập 1, năm 2004; tập 2, năm 2005). Trong tập 1, 

Công trình này chú trọng đến việc giúp người học giai điệu hóa phần đệm bằng 

thủ pháp nối tiếp hợp âm theo nhiều cách khác nhau, đưa ra nhiều vòng hòa 

thanh giúp người học có thể luyện tập khi áp dụng vào đệm ca khúc tuy nhiên 

chưa có hướng dẫn cụ thể về cách đặt hợp âm. Trong tập 2, tác giả tập trung 

vào một số thủ pháp phối hòa âm cho giai điệu, sáng tạo các bè, cầu nối… tuy 

nhiên các thủ pháp vẫn chưa thực sự phong phú và thông dụng. 

 - Trong cuốn Giáo trình Hòa âm ứng dụng của tác giả Hoàng Hoa, 

Nxb ĐH Sư phạm, năm 2007. Qua việc tìm hiểu chúng tôi nhận thấy đây là 

giáo trình, giới thiệu cấu trúc của hợp âm trong các điệu thức trưởng, thứ; 

giúp nắm vững các nguyên lý kết hợp giữa các hợp âm trong điệu thức; 
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hướng dẫn phối hòa âm cho giai điệu phổ thông, khái lược một số âm hình 

đệm cơ bản và viết phần đệm đơn giản cho ca khúc. Tuy nhiên, cuốn tài 

liệu cũng chưa đi vào hướng dẫn soạn đệm cụ thể đặc biệt là hướng dẫn 

soạn đệm cho đàn phím điện tử. 

 Ngoài ra, còn một số luận văn về phương pháp dạy học đệm như: 

- Nâng cao năng lực đệm đàn phím điện tử cho sinh viên Trường Đại 

học sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý 

luận và phương pháp dạy học Âm nhạc khóa II (2012- 2014) của tác giả 

Phạm Bá Sản. Cuốn tài liệu nghiên cứu thực trạng của việc học tập, rèn 

luyện kỹ năng đệm đàn phím điện tử, đưa ra một số đề xuất nhằm nâng 

cao kỹ năng đệm đàn phím điện tử cho SV ngành ĐHSP Âm nhạc 

trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Tuy nhiên, cuốn tài liệu cũng chưa 

hướng dẫn soạn đệm cụ thể. 

- Trong cuốn Nghiên cứu biên soạn tài liệu dạy học môn đàn phím 

điện tử cho hệ Đại học sư phạm Âm nhạc của Thạc sĩ Lại Phương Thảo 

biên soạn năm 2013. Đây là tài liệu nội bộ của Trường ĐHSP Nghệ thuật 

TW bao gồm 2 phần: phần tác phẩm và phần đệm hát. Ở phần đệm hát tác 

giả đã tổng hợp và biên soạn các bài đệm theo phong cách Piano và đệm tự 

động bằng đàn phím điện tử với nhiều ca khúc nước ngoài nhưng không có 

phần hướng dẫn soạn đệm. 

 - Phương pháp soạn đệm trên đàn Organ, đề tài nghiên cứu khoa 

học của Đoàn Phương Hải, Học viện Âm nhạc Huế năm 2011. Đề tài này 

nghiên cứu về phương pháp soạn đệm mà không soạn đệm cho các ca khúc. 

- Tròng cuốn tài liệu Dạy học môn Hòa âm cho SV hệ CĐSP Âm 

nhạc Trường CĐSP Bình Phước. Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận 

và phương pháp dạy học Âm nhạc khóa III (2013 - 2015) của tác giả Trần 

Đức Lâm. Nội dung đề tài chú trọng các biện pháp cải tiến chương trình để 
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nâng cao chất lượng dạy học môn Hòa âm trong đó có nội dung về soạn 

hợp âm cho phần đệm ca khúc. 

 Về nghiên cứu để biên soạn phần đệm cho ca khúc có một số đề tài sau: 

- Biên soạn phần đệm hát cho THCS (dùng bộ đệm tự động) ứng 

dụng trong dạy và học đàn phím điện tử ở trường Đại học sư phạm Nghệ 

thuật trung ương, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của giảng viên 

Ngô Thị Việt Anh, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2013. Cuốn tài liệu 

nghiên cứu việc soạn phần đệm hát cho hệ THCS ứng dụng trong dạy và 

học đàn phím điện tử. 

- Soạn phần đệm Organ cho một số ca khúc phục vụ cho sinh viên hệ 

Đại học sư phạm Âm nhạc, đề tài NCKH cấp Trường của giảng viên Vũ 

Ngọc Sơn, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2008. Đề tài nghiên cứu 

việc soạn phần đệm trên Organ cho một số ca khúc phục vụ cho SV hệ 

ĐHSP Âm nhạc. 

- Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học 

Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2015 của Nguyễn Thị Thu 

Thủy: Nghiên cứu biên soạn tài liệu dạy học đệm trên đàn phím điện tử tại 

Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Vĩnh phúc. Đề tài nghiên cứu biên 

soạn tài liệu dạy học đệm, trong đó có các nội dung đi sâu về cách đặt hợp 

âm, chọn tiết tấu, âm sắc, cách soạn các câu dạo, bè đối xứng tay phải…   

 Các công trình, tài liệu nghiên cứu kể trên đã đóng góp rất nhiều các 

ý kiến tích cực cho việc dạy học đàn phím điện tử nói chung.Từ những vấn 

đề đã đạt được của các công trình nêu trên, chúng tôi sẽ đưa ra những vấn 

đề mới mang tính kế thừa và phát triển không có sự trùng lặp. Cụ thể là 

việc hướng soạn đệm cho các ca khúc viết về Quảng Ninh trong chương 

trình ngoại khóa Âm nhạc. Do vậy, đề tài của chúng tôi không bị trùng lặp 

với bất kỳ đề tài nào và cần thiết cho chương trình đào tạo CĐSP Âm nhạc 

tại trường ĐH Hạ Long. 
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3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

     Đề tài nghiên cứu nhằm đề xuất các biện pháp, phương pháp hướng 

dẫn soạn đệm các ca khúc viết về Quảng Ninh trên đàn phím điện tử cho SV 

hệ CĐSP Âm nhạc Trường ĐH Hạ Long, từ đó nâng cao chất lượng các 

chương trình hoạt động ngoại khóa Âm nhạc tại trường. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Vai trò của phần đệm cho ca khúc, một số nguyên tắc chung về 

soạn đệm làm cơ sở lý luận cho đề tài. 

-  Giới thiệu ca khúc sáng tác về Quảng Ninh và thực trạng dạy học 

đệm hát nói chung, đệm ca khúc viết về Quảng Ninh nói riêng tại hệ CĐSP 

Âm nhạc Trường ĐH Hạ Long. 

- Đề xuất các biện pháp hướng dẫn soạn đệm trên đàn phím điện tử 

một số ca khúc tiêu biểu viết về Quảng Ninh cho hệ CĐSP Âm nhạc 

Trường ĐH Hạ Long. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu các biện pháp soạn đệm trên đàn phím điện tử một số ca 

khúc tiêu biểu viết về Quảng Ninh cho hệ CĐSP Âm nhạc. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Địa điểm nghiên cứu: Hệ CĐSP Âm nhạc Trường ĐH Hạ Long. 

- Thời gian nghiên cứu: 

Đề tài bắt đầu vào tháng 01.2016, dự kiến hoàn thành vào tháng 

01.2018 

- Qui mô nghiên cứu: 

Một số ca khúc tiêu biểu viết về Quảng Ninh, thường được sử dụng 

trong chương trình ngoại khóa Âm nhạc như: 
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1. Đêm trăng trên vịnh Hạ Long (nhạc và lời: Hoàng Quý) 

2. Hạ Long Biển Nhớ (nhạc và lời: Đỗ Hòa An) 

3. Màu xanh của Biển (nhạc và lời: Đức Minh) 

4. Những ngôi sao ca đêm (nhạc và lời: Phạm Tuyên) 

5. Tình ca người thợ mỏ (nhạc và lời: Hoàng Vân) 

6. Xe đêm trên công trường (Đức Nhuận) 

5. Phương pháp nghiên cứu. 

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Phân tích, tổng hợp, so sánh. 

- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra, quan sát, phỏng vấn, 

xin ý kiến chuyên gia, thực nghiệm sư phạm. 

6. Những đóng góp của luận văn 

Nếu đề tài được công nhận thì đây sẽ là tài liệu để SV hệ CĐSP Âm 

nhạc ĐH Hạ Long và các giảng viên khác có thể tham khảo. Qua đó, giải 

quyết những khó khăn thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy đệm 

nhằm nâng cao hiệu quả trong các hoạt động ngoại khóa Âm nhạc, góp 

phần giáo dục thẩm mỹ và giáo dục đạo đức truyền thống đất Mỏ anh hùng. 

7. Bố cục của luận văn 

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

văn bao gồm 2 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

Chương 2: Hướng dẫn soạn đệm ca khúc viết về Quảng Ninh trên 

Đàn phím điện tử 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Một số khái niệm  

1.1.1. Đàn phím điện tử 

     Đàn phím điện tử (Electronic Keyboard) là một loại nhạc cụ rất phổ 

biến và thông dụng. Loại nhạc cụ này còn được gọi là đàn Organ vì nó sử 

dụng kỹ thuật điện tử, một thành tựu của các nhà khoa học thế kỷ XX. 

Trong luận văn này chúng tôi thống nhất tên gọi là Đàn phím điện tử.   

   Trong cuốn sách Phương pháp dạy và học đàn phím điện tử tập 1 

(2004), Nhạc sĩ Xuân Tứ có viết:  

Đàn phím điện tử là một trong những phương tiện truyền đạt tiếp 

thu Âm nhạc thuận lợi nhất... với sự phát minh âm thanh kỹ thuật 

số (digital sound), nó có thể ghi được hàng trăm đến hàng ngàn 

âm sắc đa dạng, phong phú của các nhạc cụ ở khắp các châu 

lục… [28; tr.5]. 

      Trong cuốn Tự đặt hợp âm cho đàn Guitar & Organ của tác giả Sơn 

Hồng Vỹ, Nxb Giao thông vận tải năm 2004 cũng đề cập đến vấn đề này 

như sau:  

…Organ điện tử là loại đàn điện tử, có bàn phím như đàn Piano 

nhưng có rất nhiều kiểu dáng... chức năng của các đời Organ càng 

về sau càng phong phú, đa dạng và phức tạp... vì đàn Organ có 

thể giả âm thanh của nhiều loại nhạc cụ khác nhau, có nhiều điệu 

nhạc (ghi sẵn, chơi tự động) thông dụng, có nhiều bài nhạc hay 

(ghi âm sẵn) để ta thưởng thức và tập theo. Có phần phối Bass, bè 

tự động rất tiện ích, có thể thu âm và phát lại bài nhạc ta đã chơi. 

[36; tr.9-10]. 
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Qua những nhận định trên, có thể khẳng định đàn phím điện tử là 

một loại nhạc khí được sử dụng công nghệ kỹ thuật số để phát ra âm 

thanh. Sự khuyếch đại các làn sóng âm thanh sử dụng công nghệ điện 

tử đã giúp cây đàn này có thể mô phỏng được hầu hết các âm sắc của 

các loại nhạc cụ khác nhau từ Việt Nam như đàn Tranh, đàn Bầu, Sáo, 

Nhị… đến các loại nhạc cụ trên thế giới như Piano, Guitar, Violon. 

Thật vậy, với việc sử dụng đàn phím điện tử, người nhạc sĩ hoặc 

nhạc công như đang hòa mình vào một dàn nhạc với đầy đủ biên chế cơ 

bản, bao gồm: Bộ gõ (Drum, Percussion), Bộ dây (String, Violon, Guitarbass, 

Guitar giai điệu), Bộ hơi (Saxophone, Trumpet…), Piano… Với sự đa năng 

như vậy đàn phím điện tử đã dần trở thành một loại nhạc cụ rất được ưa 

thích và sử dụng rộng rãi trong các hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là trong 

các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp và không chuyên. 

   Nhạc sĩ Hồng Đăng có viết như sau trong cuốn Các nhạc cụ trong 

dàn nhạc giao hưởng: 

… Đàn phím điện tử ra đời là do nhạc sĩ - kỹ sư người Pháp có 

tên Maurice Martenot sáng chế năm 1928 với khởi đầu là sóng 

Martenot (còn gọi là sóng nhạc). Sự ra đời của sóng Martenot đã 

khởi điểm cho sự phát triển rộng rãi của nhạc cụ điện tử sau này, 

nhất là Organ điện tử [6; tr.220]. 

Trên Tạp chí Thông tin khoa học Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật 

Trung ương, trong bài Giới thiệu về cây đàn Organ điện tử, tác giả Trịnh 

Hoài Thu có viết:  

…Vào những năm 30 của thế kỷ XX, khi trào lưu biểu diễn nhạc 

cụ điện tử thịnh hành thì organ điện tử là nhạc cụ rất được chú ý. 

Cùng với các nhạc cụ điện tử khác, organ điện tử là hồn sống của 

thể loại nhạc Rock (một loại nhạc cụ ra đời trong những năm 50 

của thế kỷ XX). Không những thế trong những năm 50, Âm nhạc 
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điện tử còn là trung tâm của các phòng thu âm ở Cologne và 

Columbia - Mỹ... [26; tr.51-52]. 

Cũng như nhiều nhạc cụ phương Tây khác, đàn phím điện tử du nhập 

vào Việt Nam từ những người nước ngoài vào làm việc tại miền Nam 

Việt Nam từ những năm 60, 70 thế kỷ XX, đồng thời xuất hiện trong các 

cuộc giao lưu nghệ thuật quốc tế. Đàn phím điện tử xuất hiện từ những năm 

1970 ở Sài Gòn, nơi có nhiều các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, Âm nhạc 

diễn ra sôi nổi, phong phú. Sau năm 1975, đàn phím điện tử xuất hiện ở 

miền Bắc, đầu tiên là ở Hà Nội (1976), sau đó nhanh chóng lan tỏa khắp 

các nơi. Các thế hệ đàn phím điện tử vào giai đoạn đầu khi xuất hiện ở 

Việt Nam chưa phong phú, hiện đại, nhiều chức năng như hiện nay, âm sắc 

khô cứng, các phím bấm không tạo độ to, nhỏ.  

Từ cuối những năm 1980 đến đầu 1990, bằng nhiều phương pháp ứng 

dụng những thành tựu kỹ thuật số (digital) tiên tiến, đàn phím điện tử hoàn 

thiện với nhiều cải tiến và trở nên phổ biến, thông dụng khi đời sống văn 

hoá nghệ thuật được chú trọng. Ảnh hưởng rộng rãi của đàn phím điện tử 

thúc đẩy nhu cầu học loại nhạc cụ này và trở thành một trào lưu vào những 

năm 90 (thế kỷ XX). Với công chúng, đàn phím điện tử đem lại lợi thế 

trong việc tiếp nhận kiến thức Âm nhạc phổ cập. Ngoài ra, âm thanh đàn 

phím điện tử có sức cuốn hút, sinh động với phần đệm tự động, đặc biệt là 

cách sử dụng cây đàn tương đối đơn giản, phù hợp với mọi lứa tuổi, tầng 

lớp xã hội. 

     Khi mới có mặt tại Việt Nam, đàn phím điện tử rất đơn giản, âm sắc 

chưa phong phú và trung thực, chưa có chức năng Touth (phím sống phím 

chết) nên âm thanh của đàn không có cường độ. Tuy nhiên, giá trị của cây 

đàn vẫn rất đắt đỏ và trở thành một loại nhạc cụ xa xỉ. Vào những năm cuối 

của thế kỷ XX đàn phím điện tử bắt đầu phổ biến, Thời điểm đó một câu 
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lạc bộ hay một ban nhạc nào được sở hữu 1 cây đàn phím điện tử như 

Yamaha PSR- 310, 410 đã là rất may mắn. Cũng từ thời điểm này các 

thương hiệu sản xuất đàn phím điện tử liên tục cho ra thị trường những mẫu 

đàn càng sau càng nhiều tính năng và chất lượng âm thanh cũng được cải 

rất nhiều. Ngày nay có những cây đàn với sự khéo léo của người chơi, âm 

sắc không thể phân biệt đâu là tiếng điện tử đâu là tiếng  nhạc cụ thật. 

    Tùy vào mục đích sử dụng, nhà sản xuất chia đàn phím điện tử ra 

làm nhiều loại để người chơi có thể lựa chọn cho mình loại đàn phù hợp: 

Digital Piano hay còn gọi là Piano điện dùng thay thế cho đàn Piano truyền 

thống (Acoustic Piano), loại đàn này có 88 phím chuẩn. Phím có độ nặng 

và nhạy như đàn acoustic piano diễn tả các sắc thái Âm nhạc khá tốt. Tuy 

nhiên, âm sắc của đàn không phong phú và đa dạng thông thường chỉ hỗ trợ 

các âm sắc tương tự như đàn piano cơ và piano điện tử. Nhìn bề ngoài cây 

đàn cũng khá đồ sộ và thời trang nên việc di chuyển cũng không phải dễ 

dàng. Home Keyboard là loại đàn phím điện tử dùng trong gia đình, đây là 

loại thông dụng và phổ biến nhất, Arranger là loại đàn phím dùng cho các 

nhạc sĩ sáng tác hoặc dùng trong các phòng thu âm. Synthesizer là loại đàn 

phím điện tử dùng cho nhạc công chuyên nghiệp. Loại đàn này không có 

loa và amply nên thường gọi là “đầu câm”, số lượng phím cũng khác nhau 

tùy loại thông thường là loại 61, 76, hoặc 88 phím. Âm sắc của đàn cũng 

được coi là trung thực nhất ngoài ra người chơi còn có thể dùng các hộp 

tiếng để âm sắc thêm phong phú. Với hình dáng nhỏ gọn nên đây là một 

cây đàn rất tiện dụng khi di chuyển. Một loại đàn phím điện tử khác đó là 

Controller Keyboard, loại đàn này chỉ có chức năng như một công cụ phím 

mà không tích hợp sẵn âm sắc như các loại đàn phím khác. Chúng chỉ sử 

dụng được trong các phòng thu âm và kết nối với máy tính thông qua các 

phần mềm làm nhạc chuyên nghiệp như: Cakewalk, Cubase, Protools…  
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Như vậy, chúng ta có thể thấy đàn phím điện tử có nhiều kiểu dáng và chức 

năng khác nhau. Loại đàn phím điện tử mà chúng tôi muốn đề cập đến 

trong luận văn này là Home Keyboard - một loại nhạc cụ phổ biến và đa 

năng nhất. 

  Hiện nay trên thị trường có nhiều hãng sản xuất và bán loại đàn này 

như Yamaha, Casio, Roland, Korg… mỗi thương hiệu đều có những điểm 

mạnh và hạn chế riêng. Điểm giống nhau của những loại đàn này thông 

thường là đều sử dụng bộ đệm tự động với phần âm sắc phong phú tùy vào 

đời đàn. Các nút bấm đều có chức năng và sử dụng giống nhau, có thể chỉ 

khác nhau ở cách bố trí và sự phân bổ các nút bấm trên mặt đàn. Điểm khác 

biệt lớn nhất của các loại đàn nói trên là chất lượng và độ trung thực của 

âm sắc. Nếu như phần âm sắc của các loại đàn do hãng Roland và Korg sản 

xuất rất hay thì âm sắc của loại đàn do Yamaha hay Casio sản xuất có phần 

kém hơn, nhưng bù lại sự thông dụng và đa năng của các loại đàn Yamaha 

như PSR-S750, PSR- S950… cho đến nay không có hãng nào theo kịp. Và 

cũng chính vì lẽ đó mà ngày nay các loại đàn mang thương hiệu Yamaha kể 

cả Piano cơ và đàn phím điện tử đều được người chơi đàn chuyên nghiệp 

và bán chuyên nghiệp ưa chuộng. 

1.1.2. Ca khúc 

 Quá trình hình thành và phát triển của Âm nhạc Việt Nam từ những 

năm đầu của thế kỷ XX đến nay đã trải qua biết bao thăng trầm, các ca 

khúc thuộc nhiều dòng khác nhau cũng được nhạc sĩ yêu nước thai nghén 

trong khoảng thời gian đó. Để tìm hiểu về đặc điểm chung của ca khúc viết 

về Quảng Ninh chúng ta phải có những cơ sở lý luận sau đây. 

1.1.2.1. Đặc điểm chung của ca khúc 

Đặc điểm của ca khúc (cũng là đặc điểm chung của thanh nhạc) là có  

lời ca, nếu các tác phẩm khí nhạc được thể hiện nội dung hoàn toàn 

bằng các hình tượng âm thanh thì thanh nhạc còn có sự tham gia biểu 

diễn của ngôn từ (lời ca), vì vậy, trong thanh nhạc nói chung hay 
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trong ca khúc nói riêng, ca từ giúp cho người nghe dễ tiếp thu tác 

phẩm, có nơi, có lúc người ta thưởng thức lời ca là chính. Ca từ trong 

ca khúc là một "nghệ thuật", là vấn đề gây nhiều tranh cãi, bàn luận 

đối với nhạc Việt trong thời gian dài vừa qua. [38] 

    Theo cuốn Thuật ngữ và ký hiệu Âm nhạc thường dùng của Đào 

Trọng Từ, Đỗ Mạnh Thường, Đức Bằng thì: “ca khúc là bài hát ngắn có bố 

cục mạch lạc...” [27; tr.81] 

     Chúng ta có thể thấy hai trích dẫn trên bổ sung cho nhau trong cùng 

một khái niệm. Có thể cô đọng lại như sau: 

      Ca khúc là một thể loại thanh nhạc nên đặc điểm đầu tiên là có lời 

ca, hoặc có thể nói ca khúc là sự kết hợp giữa Âm nhạc và lời ca. Lời ca 

trong ca khúc đóng một vai trò vô cùng quan trọng để có thể truyền tải một 

thông điệp hay tâm tư tình cảm của người nhạc sĩ sáng tác. Một đặc điểm 

nữa của ca khúc mà chúng ta dễ nhận thấy đó là: Ca khúc có âm vực phù 

hợp với giọng người, giai điệu thường không trúc trắc, phức tạp như trong 

tác phẩm khí nhạc. Thông qua phần lời (do ca sĩ thể hiện), người nghe dễ 

dàng nhận thấy sự đồng cảm hoặc bất bình khi nghe hát vì thị hiếu Âm 

nhạc của mỗi người  khác nhau và các loại thể của ca khúc cũng khác nhau.  

Trong Âm nhạc chuyên nghiệp, do nhu cầu phải phản ánh hiện thực 

cuộc sống xã hội, nên việc phân chia ca khúc thành nhiều loại khác nhau là 

việc không dễ dàng. Trên thực tế đã tồn tại những cách phân loại không 

giống nhau, bởi góc tiếp cận của từng người với những mục đích khác 

nhau. Chẳng hạn, có người phân chia theo hình thức cấu trúc Âm nhạc, 

nhưng có người lại phân theo thời kỳ lịch sử, hay theo tiêu chí nghệ thuật, 

phương thức trình diễn, hoặc chức năng phản ánh, đối tượng phản ánh... 

Tất nhiên, trong từng cách phân loại ấy đều có những hạt nhân hợp lý, và 

cũng không thể tránh khỏi những mặt bất cập. 
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 Trong khuôn khổ luận văn này chúng tôi chỉ xin được đề cập và nhấn 

mạnh vào các ca khúc viết riêng về tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt là những ca khúc  

đã đi cùng năm tháng và ăn sâu vào tiềm thức người yêu nhạc Quảng Ninh.  

1.1.2.2. Ca khúc viết về Quảng Ninh 

Quảng Ninh có một nét đặc sắc trong văn hoá khiến vùng đất nơi đây 

khác biệt hẳn so với các vùng khác là bên cạnh những di sản văn hoá mang 

nét truyền thống. Quảng Ninh còn có một nền “văn hoá công nhân mỏ” 

mang đậm hơi thở của cuộc sống công nghiệp hiện đại, góp phần làm cho 

kho di sản văn hoá của Quảng Ninh ngày càng thêm phong phú, đa dạng. 

Đó cũng là đề tài cho các nhà văn nhà thơ, đặc biệt là các nhạc sĩ trên cả 

nước nói chung và trong tỉnh nói riêng đua nhau sáng tác.  

      Với một vẻ đẹp mang tính “Sơn thủy hữu tình”, các danh thắng của 

Quảng Ninh luôn mang đến những cho các nhạc sĩ những sáng tác mới với 

hàng nghìn ca khúc. Mỗi người một ý tưởng một nguồn cảm xúc khác nhau 

nhưng tất cả đều mang một nét chung là ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên và 

con người đất Mỏ. Nói về các ca khúc Quảng Ninh, chúng ta thực sự cảm 

động bởi tình yêu của các nhạc sĩ cả nước dành cho mảnh đất, con người 

vùng than. Gió biển và cát mặn nơi đây đã làm các nhạc sĩ thăng hoa để rồi 

thai nghén thành những ca khúc bất hủ, sống mãi đến hôm nay 

 Sinh năm 1951 ở miền đất trung du Phú Thọ, nhưng nhạc sĩ Đỗ Hoà 

An (tên thật là Đỗ Văn Đồng) lại yêu biển đắm say. Trong những năm ở 

Quảng Ninh, Đỗ Hoà An chính là nhạc sĩ đã có nhiều công lao phát hiện, 

đào tạo những tài năng Âm nhạc cho tỉnh, như ca sĩ Ngọc Anh, Hồ Quỳnh 

Hương, Hoàng Thái, Hoàng Tùng, Tuấn Anh, Hà Hoài Thu… Trong công 

việc, ông nghiêm túc, trách nhiệm. Trong sáng tác nghệ thuật, ông là người 

nghệ sĩ giàu cảm xúc. Với tâm hồn tinh tế nhạy bén, say mê, yêu đời, ông 

đem đến cho người yêu nhạc sự rung động sâu sắc qua từng ca khúc. Tổng 
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số ca khúc mà ông sáng tác cho đến nay khoảng 500 bài, với nhiều chủ đề 

khác nhau: Về Tổ quốc, Đảng, Bác Hồ, biển đảo, mái trường, thầy cô và 

nhiều ca khúc viết cho thiếu nhi. Chiếm số lượng nhiều hơn cả là những ca 

khúc viết về quê hương và con người Quảng Ninh. Ông cho chúng tôi biết 

đó là nguồn cảm hứng vô tận cho những sáng tác của ông. Hơn 40 năm 

qua, tình yêu của ông với quê hương Quảng Ninh được trải lòng qua từng 

ca khúc sáng tác, vẻ đẹp của mảnh đất Quảng Ninh, con người Quảng 

Ninh, của cuộc sống Vùng than, của non nước Hạ Long đã đi vào các ca 

khúc của ông, được công chúng đón nhận, yêu thích. Trong ca khúc ông 

viết, từng địa danh trên mảnh đất Quảng Ninh yêu dấu đều được nhắc đến 

với niềm tự hào, trân trọng. Những cái tên Trà Cổ, Móng Cái, Bình Liêu, 

Cẩm Phả, Hạ Long, Bãi Cháy, Vàng Danh, Yên Tử, Cô Tô… được nhạc sĩ 

ghi lại bằng xúc cảm tha thiết của người nghệ sĩ, bằng những ca từ chắt lọc, 

sâu lắng như Cõi thiêng, Hoa xương rồng, Người chiến sĩ đứng gác trên 

đảo Cô Tô, Cô Tô nhớ Bác… Cũng như nhiều nghệ sĩ khác, non nước Hạ 

Long cho ông nguồn cảm hứng sáng tác, tạo nên nhiều tác phẩm sâu lắng. 

Nói về Quảng Ninh, về Hạ Long, không ai không biết những lời ca quen 

thuộc trong bài Hạ Long biển nhớ: Đã mấy mùa than anh chưa về với biển, 

về với Hạ Long gió lộng mây hồng, có phố thợ chênh vênh lưng núi, có dải 

lụa sương mờ Tuần Châu… Hạ Long mênh mông là thế, để ai mê mải mái 

chèo. Hạ Long bão giông là thế, để ai ngất ngây thuyền say… 

Trong tuyển tập ca khúc Hát cùng trời nước Hạ Long (NXB Âm 

nhạc, 2003), hẳn nhiều người yêu Âm nhạc Quảng Ninh cũng có cảm giác 

là sự ngỡ ngàng bởi vô số các ca khúc được viết từ rất sớm và bởi sự hiện 

diện của nhiều nhạc sĩ tài danh của cả nước hôm qua và hôm nay. Thực sự 

cảm động bởi tình yêu của các nhạc sĩ cả nước với mảnh đất, con người vùng 

than và biển đã thăng hoa thành những ca khúc hay, sống mãi đến hôm nay. Lại 
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càng thêm yêu quý các nhạc sĩ Quảng Ninh hôm nay vẫn miệt mài sáng tạo để 

kho tàng ca khúc ấy ngày càng dày dặn hơn, nhiều màu sắc hơn... 

 Từ năm 1940, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đã viết ca khúc Bạch Đằng 

giang (lời thơ Mai Văn Bộ) với hành khúc chắc khoẻ và ca từ hào hùng. 

Nhạc sĩ Hoàng Quý cũng là một trong những tác giả viết ca khúc sớm nhất 

về Quảng Ninh với hai ca khúc Trên sông Bạch Đằng và Đêm trăng trên 

Vịnh Hạ Long. Khi mà Vùng mỏ còn chưa giải phóng thì những ca khúc 

này quả như một lời hiệu triệu tự hào, âm vang trong giai điệu hào hùng khí 

phách chống giặc ngoại xâm. Nhưng quả là táo bạo bởi từ khi ấy, Vịnh Hạ 

Long thơ mộng đã đi vào nhạc của Hoàng Quý - một trong những đại biểu 

xuất sắc của tân nhạc Việt Nam, đầy du dương, êm đềm, lời ca ngọt ngào, 

mượt mà... 

 Bước vào thập kỷ 60, Quảng Ninh được đón nhận nhiều lớp nhạc sĩ 

nổi tiếng của cả nước về đây thực tế sáng tác. Về điều này, nhạc sĩ Hồng 

Đăng gọi đó là sự thôi thúc của nghĩa vụ, trách nhiệm và niềm hứng khởi 

của những người muốn tìm ra những đề tài mới. Ông đã nói:  

… chúng tôi đi khắp nơi, từ Hà Lầm, Cọc Sáu, Mạo Khê, 

Mông Dương, Vàng Danh, Hà Tu, Cẩm Phả, Cửa Ông, Uông 

Bí... hầu như đâu cũng có dấu chân nhạc sĩ. Và từng loạt bài 

hát ra đời đánh dấu thời kỳ oanh liệt của Vùng mỏ, nghiến 

răng mà đánh giặc, nghiến răng mà tìm than. Có người cũng 

đã theo chân đoàn địa chất đi tìm từng vỉa than lưng núi hoặc 

chui xuống những lò chợ đẫm mồ hôi nhưng thiếu ánh sáng và 

gió trời… [39]. 

Trong những ngày đầu ác liệt và khó khan của công cuộc kháng 

chiến cứu nước, ca khúc ra đời có nhiều kỷ niệm được khắc ghi và đưa vào 

ca khúc. Ông cho biết:  
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Phải có những ngày như thế mới có được những tráng ca như 

Tôi là người thợ mỏ (Hoàng Vân), Nhịp máy khoan (Trọng 

Bằng), Đến với chúng tôi (Văn Dung), Trên biển trời Đông 

Bắc (Trần Chung), Đất mỏ anh hùng (Xuân Giao)... và không 

biết bao nhiêu bài hát nổi tiếng khác nữa đã thai nghén từ 

đây... [39] 

Những kỷ niệm ấn tượng về ca khúc Quảng Ninh được nhạc sĩ 

Thành Long kể lại:  

Chính từ những đêm ca ba cùng ở lán trại với công nhân, nhạc 

sĩ Phạm Tuyên đã thấy những ánh đèn lò lấp lánh trên tầng để 

rồi cho ra đời ca khúc Những ngôi sao ca đêm được người thợ 

vùng than vô cùng yêu mến, được hát nhiều đến nỗi chính 

Phạm Tuyên cũng phải ngỡ ngàng... [39]. 

 Lớp nhạc sĩ tài danh một thuở ấy đã rời Quảng Ninh, chỉ còn các ca 

khúc là vẫn sống mãi cùng người vùng than. Nối tiếp họ là các nhạc sĩ như 

Đức Minh, Dương Phú, Đỗ Hoà An, Xuân Nhật, Lê Đăng Vệ, Lê Thêm, 

Việt Hồng, Tuấn Đạt v.v... Gắn bó với phong trào, chưa phải ai cũng được 

học hành bài bản nhưng không ít ca khúc hay có đời sống riêng đã ra đời từ 

những trải nghiệm vào độ chín. Tiêu biểu như Chiều Hạ Long; Biển chiều 

Trà Cổ, Hạ Long biển nhớ, Huyền thoại Hạ Long, Nghe lời biển hát, Đêm 

trăng Hạ Long, Hạ Long thu sang, Đêm ca ba, Nhịp chèo Cửa Lục v.v... 

Thậm chí, theo chúng tôi tìm hiểu, có tác giả nghiệp dư như nhạc sĩ Phạm 

Dũng chỉ được biết đến với một ca khúc Bài ca gửi anh thợ lò mà đến nhạc 

sĩ chuyên nghiệp cũng phải xuýt xoa, không biết hoàn cảnh nào, cảm xúc 

nào khiến ông thăng hoa mà viết được ca khúc hay đến thế? Nói với chúng 

tôi về điều này, nhạc sĩ Hồng Đăng đã chia sẻ :''...Các ca khúc này là một 
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kỷ vật quý cho những ai đã từng hát về Hạ Long, đến với Hạ Long, Quảng 

Ninh để càng thêm yêu mảnh đất, con người nơi đây''.  

1.1.3. Đệm cho ca khúc 

Như đã trình bày ở phần trên, đàn phím điện tử có thể thay thế cho cả 

một dàn nhạc đệm nếu người chơi biết khai thác tốt tính năng. Phần đệm có 

thể chỉ đơn giản là lấy âm sắc Piano hay Guitar và cũng có thể là phần tiết 

tấu có sẵn trong bộ đệm. 

     Vậy, đệm tức là dùng âm sắc của một hay nhiều loại nhạc cụ khác 

nhau hòa vào phần hát của ca sĩ hoặc phần độc tấu nhạc cụ như: 

Saxophone, Violon… Đệm có thể hiểu là phần phụ họa, không phải phần 

chính, đệm là trang trí tô điểm cho cái chính, làm nổi bật cho cái chính. 

     Có nhiều cách để thiết lập một phần đệm. Đơn giản nhất là đệm bằng 

Piano, Guitar và phức tạp hơn là dùng một dàn nhạc với khoảng từ 5 nhạc 

công đến một dàn nhạc phức tạp với hàng trăm nhạc công. Tuy nhiên, cách 

đơn giản nhất là dùng phần đệm của đàn phím điện tử. Nhưng để đạt được 

hiệu quả và sự linh hoạt trong cách sử dụng thì không hề đơn giản, nó đòi 

hỏi người chơi đàn phải có kỹ thuật ngón lưu loát, nắm chắc các kiến thức 

cơ bản về nhạc lý, hòa âm, phân tích tác phẩm, tính năng nhạc cụ… 

ngoài ra sự hiểu biết về các các phong cách và thể loại Âm nhạc của 

người chơi đàn cũng rất quan trọng, điều đó sẽ chỉ cho người chơi đàn 

biết lựa chọn tiết tấu sao cho phù hợp. Và một điều quan trọng nữa đó là 

sự nhanh nhạy hay nói cách khác là năng khiếu của người chơi đàn. Bản 

năng sẽ giúp người chơi biết ứng biến trong phần đệm của mình làm sao 

cho hiệu quả nhất. 

     Để có được một phần đệm hiệu quả, người chơi đàn phải làm nhiều 

công việc cùng lúc. Đó là việc hòa âm, phối khí, sáng tác… tức là sẽ phải 

chọn tiết điệu, đặt hợp âm, sử dụng âm sắc sao cho phù hợp với phần hát 

hoặc diễn tấu nhạc cụ và sáng tác các câu dạo, câu dẫn, câu nối… 
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    Một ca khúc sẽ có nhiều cách đệm khác nhau, nó phụ thuộc vào khả 

năng và cảm xúc của người soạn đệm. Tâm lý trong thời điểm soạn đệm 

cũng quyết định cho việc hòa âm phối khí đi theo hướng xúc cảm vui buồn, 

phấn khích hay giận dữ của người đệm. Tuy nhiên, cũng có những phần 

đệm dường như đã ăn sâu vào tiềm thức người nghe và nếu chỉ cần thay đổi 

một hòa âm thì phần đệm đã trở nên khác biệt. Điều này thấy rõ ở trong 

những tác phẩm bất hủ của ban nhạc The Beatles. Những hợp âm trong 

những ca khúc này dù có hàng ngàn ban nhạc hòa tấu hay hát lại thì phần 

hợp âm gần như giữ nguyên, không thay đổi so với nguyên bản. Đơn giản 

trong những bản nhạc sọan cho độc tấu piano cổ điển, thì phần tay phải là 

melody và phần tay trái, có nghĩa là dòng dưới là phần hòa âm. Hai dòng 

nhạc này gắn chặt với nhau và khó có thể sửa đổi. Nếu tay phải đánh đúng 

nhưng tay trái đánh sai, thì hiệu quả nghệ thuật của bản nhạc sẽ bị giảm đi 

rất  nhiều. 

      Với các nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới ở thời kỳ cổ điển và lãng mạn 

khi viết ca khúc họ rất chú trọng đến phần đệm vì giai điệu và phần đệm trở 

thành một chỉnh thể không thể tách rời, tác phẩm sẽ trở nên trọn vẹn khi và 

chỉ khi giai điệu được kết hợp với phần đệm. Điều này chúng ta có thể thấy 

rõ qua một số tác phẩm tiêu biểu như: Khúc ca ban chiều, Đến với Âm nhạc 

của nhạc sĩ Chopin… Khi học hoặc biểu diễn những ca khúc này người 

đệm đàn cần chơi chuẩn xác phần đệm viết trong tác phẩm vì dù chỉ một sơ 

xuất nhỏ cũng sẽ làm cho tác phẩm mất đi giá trị vốn có của nó.  

  Các ca khúc trong nước thường không có phần đệm như các ca khúc 

nước ngoài, người nhạc sĩ sáng tác chỉ viết phần giai điệu còn phần đệm sẽ 

tùy thuộc vào các nhạc sĩ hòa âm phối khí. Việc này đôi khi tạo nên những 

hiệu ứng tiêu cực trong lòng khán giả vì không phải người nhạc sĩ phối khí 

nào cũng hiểu hết được ý đồ nghệ thuật trong lời ca và giai điệu của người 

nhạc sĩ sáng tác. Có những phần hòa âm mang lại những hiệu quả tích cực 
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nhưng cũng có những phần phối lại với phong cách mới nhưng chưa được 

sự đón nhận tích cực của công chúng yêu nhạc. 

1.2. Vai trò của phần đệm cho ca khúc  

Như đã trình bày ở trên, phần đệm là phần hòa âm phối khí trong Âm 

nhạc. Một tác phẩm thanh nhạc có thành công, có nổi tiếng và được công 

chúng biết đến thì không chỉ có giai điệu bài hát hay mà phần đệm cũng rất 

quan trọng. Hãy thử tưởng tượng một ca sĩ rất nổi tiếng, giọng hát rất ngọt 

ngào, lời bài hát đẹp và ý nghĩa nhưng có một phần đệm chối tai thì buổi 

diễn hôm đó có thể không hiệu quả, thậm chí bị hỏng. Phần đệm hay, sáng 

tạo phù hợp với ý đồ của tác giả bài hát sẽ mang đến những thông điệp tốt, 

truyền tải những hiệu ứng tích cực. Ngược lại, phần đệm bất hợp lý sẽ làm 

giảm hiệu quả và ý đồ nghệ thuật của tác giả. 

      Phần đệm có thể làm cho sức biểu hiện của ca khúc được sâu sắc và 

phong phú hơn. Ngày nay, với xu hướng Âm nhạc mới mẻ, hiện đại, phần 

đệm cho một bài hát thường được đầu tư rất công phu và tốn kém. Sự đầu 

tư cho một bản hòa âm phối khí chiếm phần lớn thời lượng cho một tác 

phẩm Âm nhạc đến khi được ra đời. Ca từ và giai điệu của bài hát thì 

không thay đổi nhưng phần đệm thì có thể biến đổi. Nhiều người phối đệm 

cho một bài hát sẽ cho ra những sản phẩm khác nhau và điều đó cũng tạo ra 

những hiệu quả khá thú vị. Có thể trong mỗi chủ đề của một chương trình 

biểu diễn nghệ thuật, người đạo diễn sẽ linh hoạt chọn một phần đệm phù 

hợp với tính chất của toàn bộ chương trình. Tuy nhiên, cũng không thể 

tránh khỏi những ồn ào của dư luận khi người thì cho rằng phần đệm này là 

hay là hợp lý phần đệm kia là không hợp lý vì thời nay gu Âm nhạc của 

mỗi người mỗi thế hệ khác nhau rất nhiều. 

       Để có một phần đệm hay, chặt chẽ, việc phối hòa âm trên máy tính 

với những phần mềm làm nhạc hiện đại ngày nay sẽ cho ra đời những phần 
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đệm hiệu quả và đầy đủ nhất. Phần đệm bằng dàn nhạc ngay tại sân khấu 

cũng sẽ mang lại những sự đầy đủ và chặt chẽ, tuy nhiên, âm thanh cũng sẽ 

không thể sạch và đầy đủ như cách làm phần đệm trên máy tính vì biên chế 

một dàn nhạc đệm cũng chỉ khoảng từ 5 đến 7 thành viên. Với các phần 

mềm làm nhạc hiện đại như Cubase, Sona… người nhạc sĩ sẽ thoải mái 

phối khí với ý đồ của mình. 

     Với cách đệm phổ thông và tiện dụng nhất ngày nay là đệm với một 

cây đàn phím điện tử, người nhạc công cũng rất thoải mái trong việc viết 

hòa âm, phối khí ngay trên đàn. Tuy nhiên, âm thanh của các loại nhạc cụ 

phát ra từ cây đàn phím cũng chỉ là tiếng điện tử và đặc biệt là nó được tạo 

nên bởi một người nhạc công nên nhiều khi không thể diễn tả được hết tính 

năng của các nhạc cụ trong đó.    

   Có thể nói, phần đệm cho thanh nhạc là một chỉnh thể không thể tách 

rời với giai điệu của bài hát, nó chiếm một vị trí rất quan trọng trong việc 

mang lại những giá trị nghệ thuật cho tác phẩm. Phần đệm góp phần quyết 

định sự thành bại của một tác phẩm Âm nhạc và là bệ phóng nâng tác phẩm 

lên một tầm cao mới. 

1.3. Tình hình dạy đệm đàn cho các ca khúc viết về Quảng Ninh của 

SV hệ CĐSP Âm nhạc Trường ĐH Hạ Long 

1.3.1. Đôi nét về Khoa Nghệ thuật Trường ĐH Hạ Long 

 Trường ĐH Hạ Long tiền thân là Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ 

thuật và Du Lịch Hạ Long. Tháng 12 năm 2014 căn cứ theo Quyết định số 

1869/QĐ-TTg ngày 13/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ trường sáp nhập 

với trường CĐSP Quảng Ninh trở thành trường ĐH Hạ Long. Chức năng 

nhiệm vụ chính của nhà trường là đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp 

nguồn nhân lực trình độ cao về khoa học, công nghệ, giáo dục và xã hội 

nhân văn; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục 
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vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và khu vực đồng bằng 

Bắc Bộ. 

Hiện nay, trường ĐH Hạ Long có hơn 300 cán bộ viên chức, gần 

80% là cán bộ, giảng viên cơ hữu (200 người); hợp đồng bảo hiểm: 

100 cán bộ và giảng viên gồm 1 PGS.TSKH, 11 tiến sĩ, Nhà giáo ưu 

tú: 11 người, số lượng giảng viên chính và tương đương: 50 người; 

200 thạc sĩ và khoảng 20 giảng viên đang theo học chương trình đào 

tạo sau ĐH, nghiên cứu sinh. Số giảng viên là hội viên hội Mỹ thuật, 

hội nhạc sĩ tỉnh Quảng Ninh có 11 người. Nhiều giảng viên là 

chuyên gia của sở Giáo dục đào tạo đã và đang tham gia các dự án, 

đề tài, công trình khoa học cấp tỉnh. Một số cán bộ giảng viên, cán 

bộ phụ trách chuyên môn được cử đi đào tạo dài ngày hoặc ngắn 

ngày tại Trung Quốc, Anh, Niu Dilan, Indonexia. Các giảng viên 

chính được cử đi học các khóa đào tạo nâng cao trình độ quản lý, 

chuyên môn và nghiệp vụ. [37] 

Trường ĐH Hạ Long có đội ngũ cán bộ, giảng viên tâm huyết với 

nghề, giỏi chuyên môn, gần gũi, hòa đồng với SV. Trong thời gian chuyển 

giao, sáp nhập hai trường CĐ văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ Long và 

trường CĐSP Quảng Ninh, tập thể giảng viên luôn cố gắng tự nâng cao 

trình độ, hầu hết đều ý thức tham gia các chương trình đào tạo khác nhau 

để hoàn thiện, trau dồi kiến thức chuyên môn. Nhiều khoa trong trường 

nói chung và khoa Nghệ thuật nói riêng đều đạt gần 100% có trình độ 

sau ĐH hoặc đang hoàn thiện chương trình sau ĐH.. 

Trên trang website của trường ĐH Hạ Long đã giới thiệu chức năng 

nhiệm vụ của khoa Nghệ thuật với một số nội dung chính sau: 

- Đào tạo, bồi dưỡng trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp các 

chuyên ngành: Thanh nhạc, Nhạc cụ, Múa, Hội họa, Sư phạm 
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Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật và các chyên ngành khác thuộc 

lĩnh vực nghệ thuật. 

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ 

được trường giao. 

- Quản lý SV theo nhiệm vụ được trường phân công. [37] 

Với đội ngũ giảng viên nghệ thuật trẻ và nhiệt tình, khoa Nghệ thuật 

đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng của mình trên nhiều lĩnh vực hoạt động. Cho 

đến thời điểm hiện nay tổng số giảng viên giảng dạy tại khoa Nghệ thuật đã 

lên tới 40 người; trong đó giảng dạy chuyên ngành Nhạc cụ có hơn 10 

người. Nhiều đóng góp chuyên môn của khoa đã góp phần làm phong phú 

môi trường sư phạm, đưa nghệ thuật vào cuộc sống hiện đại. Với các hoạt 

động sáng tác, biểu diễn của giảng viên, SV,  khoa Nghệ thuật đã chủ động 

tạo môi trường nghệ thuật để giảng viên không ngừng rèn luyện chuyên 

môn, đem kiến thức kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn sống động 

đưa vào các phương pháp dạy học, giúp SV nhận thức, tự đánh giá và phát 

triển năng lực cá nhân.  

      Từ trước khi trở thành trường ĐH như ngày nay, khoa Nghệ thuật lúc 

đó thuộc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long luôn là 

một trường cao đẳng đi đầu trong tỉnh và luôn thuộc tốp đầu các trường 

Văn hóa nghệ thuật toàn quốc về thành tích. Điều đó được minh chứng qua 

các huy chương Vàng hội diễn các trường Văn hóa Nghệ thuật toàn quốc 

và luôn đạt giải Nhất hoặc Nhì toàn đoàn trong lịch sử các cuộc thi. Hiện 

nay, khoa Nghệ thuật được hợp thành bởi 5 tổ bộ môn: tổ Nhạc cụ hiện đại, 

tổ Nhạc cụ Truyền thống, tổ Múa, tổ Thanh nhạc và Tổ Hội họa. Đào tạo 

hệ CĐ các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Hội họa, Thanh nhạc; hệ 

Trung cấp ngành Năng khiếu nhạc cụ dân tộc và hiện đại, Thanh nhạc, 

Múa, Mỹ thuật và Hội họa. Chức năng và nhiệm vụ của khoa là thu hút tài 
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năng nghệ thuật, định hướng giá trị nghệ thuật cho thế hệ trẻ và đào tạo 

nghề, phát triển tiềm năng sáng tạo nghệ thuật cho giới trẻ trong tỉnh.  

 Từ khi trở thành trường ĐH Hạ Long, đội ngũ giảng viên trong khoa 

không ngừng trau dồi kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên 

môn. Hiện nay trong khoa có 1/3 giảng viên (chiếm 35%) đã đạt trình độ 

Thạc sĩ, số còn lại đang theo học trình độ này và hiện đang sắp bảo vệ luận 

văn (chiếm 65%).   

Tổ nhạc cụ hiện đại trực thuộc khoa nghệ thuật, gồm có 6 giảng viên 

trong đó: 01 giảng viên là thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm 

nhạc; 03 giảng viên đang theo học thạc sĩ sáng tác tại Học viện Âm nhạc 

Quốc gia Việt Nam; 02 giảng viên đang theo học và chuẩn bị bảo vệ luận 

văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc tại 

trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Như vậy, xét về phương diện thực tiễn, về cơ 

bản các giảng viên cơ hữu trong khoa có thể đáp ứng được yêu cầu đặt ra về 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

Ngoài công tác giảng dạy chuyên môn, tổ nhạc cụ Hiện đại còn có 

vai trò quan trọng trong việc tham gia vào các lĩnh vực biểu diễn, hòa âm 

phối khí, dàn nhạc phục vụ những sự kiện chính trị, nghệ thuật quan trọng 

của trường và của tỉnh. 

Bên cạnh các giờ học chính khóa, Khoa và Bộ môn còn tạo điều kiện 

cho SV tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, thành lập các câu lạc bộ Âm 

nhạc, tổ chức các cuộc thi biểu diễn, đặc biệt các cuộc thi giữa các lớp 

với đề tài các ca khúc viết về Quảng Ninh, về biển đảo quê hương… SV 

luôn được động viên và khuyến khích đi trải nghiệm thực tiễn như: đệm 

đàn cho các chương trình, hội nghị, cưới hỏi… Điều đó, sẽ giúp các em 

nâng cao được trình độ, kĩ năng đệm và soạn đệm trên đàn phím điện tử.   



 25 

Trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên giữ một vai trong quan 

trọng trong nâng cao chất lượng dạy học đàn phím điện tử. Tuy nhiên, chất 

lượng chuyên sâu của một số cán bộ giảng viên trong lĩnh vực này tại 

trường ĐH Hạ Long còn nhiều hạn chế, chưa cập nhật kịp thời theo xu thế 

đổi mới của xã hội. Sự tích lũy kiến thức chung về Âm nhạc, đặc biệt là 

những phương pháp sư phạm trong giảng dạy chuyên ngành nhạc cụ còn 

chưa thực sự chuyên sâu. Tuy nhiên, các giảng viên của bộ môn luôn nhiệt 

huyết và yêu nghề, hế mực chỉ bảo và giúp đỡ SV. Đồng thời, tập thể cán 

bộ giảng viên cũng mong muốn có một bộ tài liệu hướng dẫn dạy học soạn 

đệm cho các ca khúc viết về Quảng Ninh. Vì vậy, việc nghiên cứu và biên 

soạn một bộ tài liệu hướng dẫn về soạn đệm theo một chuẩn mực cơ bản là 

điều cần thiết đối với thầy và trò trường ĐH Hạ Long. 

1.3.2. Khả năng học và đệm đàn của sinh viên hệ Cao đẳng sư phạm Âm 

nhạc 

Như đã trình bày, khoa Nghệ thuật trường ĐH Hạ Long tiền thân là 

khoa Nhạc cụ hiện đại và truyền thống thuộc trường CĐ Văn hóa nghệ 

thuật và Du lịch Hạ Long có bề dày truyền thống trong nhiệm vụ đào tạo 

nguồn nhân lực là giáo viên Âm nhạc cho cấp tiểu học và THCS, bắt đầu từ 

năm 2004, khi trường chuyển lên CĐ cho tới năm 2014 chuyển lên ĐH 

trường đã đào tạo cho toàn quốc nói chung và cho tỉnh nhà một đội ngũ 

giáo viên Âm nhạc hùng hậu.  

Về khả năng học đàn phím điện tử, SV CĐSP Âm nhạc tại trường ĐH 

Hạ Long khi vào học đều phải tốt nghiệp phổ thông tức là đã 18 tuổi trở 

lên, ở độ tuổi này các khớp xương đã hoàn thiện và trở nên cứng phản xạ 

đã kém đi nhiều. Điều này ảnh hưởng không tốt đến khả năng học đàn của 

SV sư phạm Âm nhạc. Trong một lớp học, hầu hết SV xuất thân từ những 

huyện thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh Quảng Ninh như Tiên Yên, Ba Chẽ, 
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Đầm Hà… Đây là những nơi xa trung tâm và có điều kiện sống còn nhiều 

khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần, việc giao lưu, tiếp xúc với văn hóa 

văn nghệ rất ít, bên cạnh đó việc phải lao động chân tay phụ giúp gia đình 

từ rất sớm nên khớp tay của các em trở nên sơ cứng dẫn đến sự gượng gạo 

khi đặt tay lên phím đàn. Điều này ảnh hưởng nhiều đến khả năng học đàn 

của SV. Với những em gia đình có điều kiện sống ở những nơi có trình độ 

dân trí cao như thành phố, thị xã, thị trấn, khi còn nhỏ có thể được tiếp xúc 

với Âm nhạc sớm nên khả năng học đàn tốt hơn. Chính vì thế, trong quá 

trình dạy học, giáo viên luôn phải vận dụng, kết hợp các phương pháp, 

đổi mới các phương pháp dạy sao cho phù hợp với từng đối tượng và khả 

năng học đàn phím điện tử của các em để đảm bảo nội dung chương 

trình môn học. 

 Việc tuyển sinh đầu vào hệ CĐSP Âm nhạc mang tính đại trà, đơn 

thuần, năng khiếu chỉ kiểm tra chút ít về thẩm âm tiết tấu. Có nhiều em hát 

sai nhịp sai giọng nhưng không tự biết sửa.  Khi thi tuyển chỉ một số ít thí 

sinh biết chơi nhạc cụ như guitar, sáo trúc còn lại phần lớn các em vẫn 

chưa biết sử dụng bất kỳ một loại nhạc cụ nào. Do là trường địa phương 

nên để đạt đủ chỉ tiêu đào tạo việc thí sinh cứ thi là đỗ là điều không thể 

tránh khỏi. 

Về khả năng đệm đàn, thực tế cho thấy trình độ đệm đàn của các SV 

là khá hạn chế. Với khả năng học và chất lượng đầu vào mang tính đại trà 

như vậy giảng viên phải dựa vào trình độ của SV để giao bài sao cho phù 

hợp. Tuy nhiên trong quá trình giảng dạy không tránh khỏi việc một số 

giảng viên vẫn giữ nguyên những bài tập theo tiến trình lên lớp như khuôn 

mẫu không có sự thay đổi để phù hợp với SV, ít chú ý đến việc giảng 

giải, phân tích về tác phẩm như hòa thanh, âm hình tiết tấu, nhịp độ, 

trường độ... Những điều này dễ gây áp lực, tâm lý nhàm chán cho SV từ 
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đó ảnh hưởng phần nào đến chất lượng và hiệu quả giảng dạy. SV ít có 

sự sáng tạo trong việc tìm tòi và cách học, đặc biệt là không muốn tập 

bài vì có những bài vượt quá khả năng của mình. 

Vấn đề tuyển sinh đầu vào gần như là mấu chốt của việc đánh giá khả 

năng Âm nhạc nói chung và khả năng học đàn của SV nói riêng. Thực tế 

cho thấy những năm trước đây (2005 - 2010) khi lượng học sinh đi học sư 

phạm Âm nhạc còn rất đông (mỗi khóa khoảng 600 SV), việc thi tuyển đầu 

vào cũng vì thế mà có sự chọn lựa, sàng lọc kỹ lưỡng. Cho đến những năm 

gần đây, do nhu cầu của các trường phổ thông về giáo viên Âm nhạc không 

còn hoặc ít hơn rất nhiều nên lượng thí sinh thi tuyển đầu vào ngành sư 

phạm Nhạc cũng vì thế mà giảm sút. Điều này dẫn đến việc chọn lựa một 

cách đại trà để đủ chỉ tiêu, thậm chí có những thí sinh không có một chút 

năng khiếu Âm nhạc nào cũng được tuyển chọn. Khi vào học những SV 

này trở nên lạc lõng và mang một tâm lý chung là chán học nên khả năng 

đệm đàn rất yếu kém. 

 Đối với việc học đệm nói chung và soạn đệm ca khúc nói riêng, sinh 

viện hệ CĐSP Âm nhạc của trường chỉ dừng lại ở những ca khúc có hình 

thức nhỏ, đơn giản là những ca khúc thiếu nhi trong chương trình Âm nhạc 

các khối lớp của trường phổ thông. Trong số này các em SV nữ hầu như 

không thể đệm đàn. Điều đó chứng tỏ sự khác biệt giữa việc đệm đàn của 

SV nam và SV nữ. Có một thực tế là, riêng về nội dung đệm đàn, các SV 

nam thường có khả năng đệm đàn tốt hơn các SV nữ. Những SV nam thực 

hành nghe phần đệm của các tác phẩm, ca khúc sau đó học theo cách đệm 

đã được nghe, hoặc chơi theo cách tùy biến tự phát, còn SV nữ khả năng 

nghe và chơi theo có nhiều khó khăn hơn, chủ yếu chỉ dựa vào những bản 

nhạc có phần đệm soạn sẵn. Lý do là: 
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Thứ nhất, các nữ SV nói chung về năng lực biểu diễn, sự nhạy bén 

trong các hoạt động Âm nhạc ngoại khóa so với các SV nam có phần rụt rè, 

thiếu bản lĩnh hơn. 

Thứ hai, theo chương trình học môn đàn phím điện tử, cho SV hệ 

CĐSP Âm nhạc chính quy thì phần dạy đệm được đưa vào từ học kỳ II của 

năm thứ nhất, song trên thực tế có nhiều em khả năng/ kỹ thuật hạn chế đến 

năm thứ hai mới làm quen với kỹ năng đệm. Do ít thực hành nên các em 

chỉ tập một đến hai bài để đối phó với những lần kiểm tra, thi cử. Thời gian 

trên lớp không nhiều, đòi hỏi tính chủ động tập luyện nhưng nhiều SV chưa 

tự giác, chưa thực sự cố gắng. Do đó, khi gặp một bài hát thiếu nhi đơn 

giản khác các em vẫn rất lúng túng, không biết phải đệm như thế nào. Tuy 

vậy, cũng có những SV rất hứng thú với việc học đệm, hơn nữa do xác 

định được đó là một đòi hỏi cho công việc dạy học sau này nên một  số 

em đã phải tự tìm hiểu, đi học thêm về cách đệm ở bạn bè, thầy cô ngoài 

chương trình chính khóa. Đặc biệt là các ca khúc viết về Quảng Ninh 

được các em đặc biệt chú ý quan tâm vì các em ý thức được rằng khi đi 

thực tập tại các trường phổ thông các chương trình văn nghệ sẽ thường 

xuyên dùng tới.   

1.3.3. Nội dung chương trình dạy đệm môn Đàn phím điện tử cho hệ 

CĐSP Âm nhạc 

Môn đàn phím điện tử cho khối CĐSP Âm nhạc của trường ĐH Hạ 

Long được chia làm 5 học kỳ tương đương 5 học phần mỗi học phần 75 

tiết. Mỗi tuần SV sẽ được học 1 buổi với thời lượng 5 tiết. 

Nội dung đệm hát được bắt đầu thực hiện vào đầu năm thứ 2 (học kỳ 

III) sau khi đã học một số môn mang tính điều kiện tiên quyết như: Nhạc 

lý, xướng âm… lúc này SV đã trải qua 2 học kỳ rèn luyện những kỹ thuật 

cơ bản khi học đàn phím điện tử, chạy các gam đến 1 dấu hóa và hoàn 

thành một số bài tập luyện ngón cũng như một số tác phẩm nhỏ.  
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Mục tiêu trong phần đệm hát là sau khi ra trường SV biết sử dụng 

thành thạo đàn phím điện tử và có thể đệm được các bài hát trong chương 

trình chính khóa hệ THCS. Với những SV có khả năng tốt sẽ đệm được các 

bài hát ngoài chương trình học phục vụ các chương trình ngoại khóa nơi 

mình sẽ công tác. Quảng Ninh có rất nhiều ca khúc ca ngợi quê hương, ca 

ngợi vẻ đẹp hùng vĩ của kỳ quan thiên nhiên Vịnh Hạ Long và đặc biệt là 

ca ngợi nét đẹp người công nhân đất Mỏ chính vì vậy các chương trình văn 

nghệ dù lớn hay nhỏ đều có ca khúc viết về Tỉnh. Khi ra trường SV sẽ phải 

làm các chương trình văn nghệ nên việc biết đệm các ca khúc này là điều 

rất cần thiết. Tuy nhiên, nội dung đệm hát chưa đưa những ca khúc về 

Quảng Ninh vào giảng dạy mà chỉ có các ca khúc thiếu nhi cụ thể như sau:  

Tiếng chuông và ngọn cờ  (st: Phạm Tuyên); Niềm vui của em (st: Nguyễn 

Huy Hùng); Ngày đầu tiên đi học (nhạc Nguyễn Ngọc Thiện; lời thơ: Viễn 

Phương); Tuổi đời mênh mông (st: Trịnh Công Sơn); Em là bông hồng nhỏ 

(st: Trịnh Công Sơn); Nụ cười (nhạc: Nga; lời Việt: Phạm Tuyên); Bèo dạt 

mây trôi (dân ca quan họ Bắc Ninh); Khúc ca 4 mùa (st: Nguyễn Hải). Với 

các ca khúc này SV sẽ được lựa chọn một trong hai cách đệm là sử dụng 

tiết tấu trên đàn phím điện tử hoặc đệm theo phong cách piano. 

Tuy nhiên, qua thực tế giảng dạy chúng tôi nhận thấy SV không 

chọn cách đệm thứ nhất tức là sử dụng phần đệm tự động trên đàn phím 

điện tử mà chỉ chọn đệm theo phong cách piano. Lý giải về vấn đề này 

chúng tôi cho rằng thứ nhất giảng viên cũng không hướng cho SV đệm tiết 

tấu vì cây đàn phím điện tử của nhà trường còn sơ sài về chức năng không 

đủ đáp ứng cho việc sáng tạo khi sử dụng bộ đệm tự động, thứ hai là khi sử 

dụng phần đệm tiết tấu với một lớp khoảng từ 6 đến 9 SV sẽ rất ồn và mất 

tập trung. Chính vì vậy đệm theo phong cách piano là cách đệm được SV 

sử dụng nhiều hơn khi học trên lớp. 
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Trong quá trình giảng dạy chúng tôi thấy có nhiều SV có khả năng 

đệm tốt được gia đình mua cho những cây đàn đắt tiền, hiện đại luôn muốn 

được học đệm tiết tấu và đệm các bài hát ngoài chương trình chính khóa. 

Nhưng do thời gian dành cho mỗi SV trên lớp là rất ít (khoảng 20-25 

phút/SV) phòng học chật chội không có tai nghe và đặc biệt thiếu giáo trình 

đệm hát nên việc học của SV chưa được đáp ứng. 

Về tài liệu cho môn học nói chung và nội dung đệm hát nói riêng 

chúng tôi cho rằng chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu môn học. Việc giao các 

bài tập luyện ngón và tác phẩm chỉ mang tính tự phát và dựa vào kinh 

nghiệm của từng giảng viên chưa có sự thống nhất. Với các bài đệm hát 

chưa có phần soạn đệm cụ thể mà chỉ có phần phối hòa âm, các câu dạo 

đầu dạo giữa chưa rõ ràng… Thiết nghĩ việc dạy và học nội dung đệm hát 

trong chương trình giảng dạy đàn phím điện tử  hệ CĐSP Âm nhạc còn 

nhiều bất cập và hạn chế việc làm cần thiết lúc này là thay đổi nội dung 

chương trình và biên soạn một cuốn giáo trình dạy đệm đặc biệt là đệm các 

ca khúc về Quảng Ninh nhằm nâng cao chất lượng môn đàn phím điện tử 

nói chung và đệm hát nói riêng. 

1.3.4. Thực trạng dạy học đệm trong giờ chính khóa 

1.3.4.1. Thực trạng dạy đệm của giảng viên 

 Đào tạo về năng lực chuyên môn cho giáo viên Âm nhạc THCS cụ 

thể là khả năng đàn và hát là một thách thức của những cơ sở đào tạo như 

Khoa Nghệ thuật trường ĐH Hạ Long bởi như đã trình bày, ngoài khả năng 

Âm nhạc, khả năng học đệm nói chung còn nhiều yếu tố khác có liên quan 

để giúp SV có thể đệm đàn.  

 Hiện nay dự án nâng cấp trường ĐH Hạ Long vẫn đang trong giai 

đoạn khẩn trương và gấp rút để có thể đưa vào hoạt động những phòng học 

chuyên môn khang trang và hiện đại hơn trước. Từ trước tới thời điểm hiện 

tại nhà trường vẫn chỉ sử dụng 2 phòng học đàn với những trang bị thô sơ 
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về cả số lượng và chất lượng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tính 

thẩm mỹ, sự hấp dẫn và khả năng tập trung của SV trong việc học đàn nói 

chung và học đệm đàn nói riêng. 

 Yếu tố người thầy trong vấn đề dạy học là vô cùng quan trọng, việc 

truyền dạy những kỹ năng trong học đệm đàn phím điện tử nói chung và 

đệm cho các ca khúc viết riêng về tỉnh phần nhiều phụ thuộc vào khả năng 

và sự trải nghiệm của người dạy. Đội ngũ giảng viên tổ nhạc cụ hiện đại 

thuộc khoa nghệ thuật trường ĐH Hạ Long hầu hết đều là những người có 

chuyên môn tốt, một số thầy còn là những nhạc công khá có tiếng ở Hạ 

Long và thường xuyên tập luyện ban nhạc nên khả năng đệm và soạn 

đệm rất phong phú. Với sự nhiệt tình với SV và kiến thức chuyên môn 

tốt các thầy đã đào tạo cho các trường THCS trên toàn tỉnh một lượng 

giáo viên Âm nhạc có trình độ chuyên môn đủ để đáp ứng nhu cầu công 

việc. Tuy nhiên khi gặp các chương trình ngoại khóa thì đa phần các em 

tỏ ra lúng túng và bỡ ngỡ đặc biệt là khi chương trình có các bài đệm hát 

về Quảng Ninh. 

 Về vấn đề này, chúng tôi nhận thấy một thực tế là với thời lượng và 

thời gian học chỉ 1 buổi/tuần với mỗi SV chỉ có khoảng 30 phút học trực 

tiếp, các em không thấu hiểu hết những điều các thầy truyền thụ. Mặt khác, 

dù là những người có chuyên môn tốt nhưng do khả năng tiếp thu của SV 

có hạn nên đôi khi tâm lý các thầy tỏ ra chán nản trong khi dạy đệm, hầu 

như các thầy chỉ dạy Gam hoặc các tác phẩm Piano mà quên đi phần dạy 

đệm và soạn đệm. Bản thân là những nhạc công, việc soạn đệm để chơi dàn 

nhạc rất chuyên nghiệp nhưng khi giảng dạy trên lớp một số giáo viên chưa 

truyền thụ cho SV của mình những kiến thức soạn đệm cơ bản và nếu có 

thì thời lượng dành cho nội dung này cũng rất ít (chỉ khoảng 45 phút cho cả 

3 năm học). Với nội dung này, các thầy cô chỉ sơ qua phần đặt hợp âm, 
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cách lựa chọn những hợp âm chủ yếu là các hợp âm T - S - D. Các câu dạo 

trong phần đệm được lấy chất liệu từ điệp khúc hoặc câu nhạc đầu tiên của 

bài. Phần tay phải chỉ đơn thuần chọn 3 loại âm sắc là String, Piano và 

Brass đệm theo bằng các âm hình phù hợp với tiết tấu. Chỉ một vài SV 

được dạy cách sử dụng những thủ pháp soạn câu dạo hoặc các thủ pháp 

áp dụng khi giai điệu ngân dài… Về cách lựa chọn tiết tấu, âm sắc sao 

cho phù hợp với ca khúc cũng ít được các thầy cô chú ý quan tâm và 

giảng dạy kỹ lưỡng. 

 Nói tóm lại, việc hướng dẫn soạn đệm trong môn học đàn phím điện 

tử của SV CĐSP Âm nhạc tại khoa nghệ thuật trường ĐH Hạ Long vẫn còn 

nhiều hạn chế và bất cập. Một phần do khả năng của SV bên cạnh đó sự 

nhiệt tình trong việc hướng dẫn soạn đệm của một số giảng viên chưa thực 

sự hết khả năng. Dẫn đến chất lượng đào tạo chưa đồng đều và hiệu quả. 

Kỹ năng soạn đệm chỉ được một số thầy cô quan tâm nhưng cũng rất sơ sài 

khi dạy vì không có một cuốn tài liệu nào nên các thầy chủ yếu dựa vào 

kinh nghiệm của bản thân. Đặc biệt là soạn đệm các ca khúc viết về Quảng 

Ninh thì chưa bao giờ được nhắc đến nên sự bỡ ngỡ và không thể triển khai 

phần đệm khi gặp những ca khúc này là điều khó tránh khỏi. Các biện pháp 

để học đệm như học trên internet cũng chưa được các thầy cô quan tâm, 

nhắc nhở nên SV khá thụ động trong khi học và chưa có tư duy sáng tạo 

trong đệm hát. 

 Trong đệm hát, việc học từ người dạy trực tiếp không phải là tất cả 

mà SVcòn cần phải học từ rất nhiều nguồn như bạn bè hoặc mạng xã hội… 

Ngoài ra để đúc kết được kinh nghiệm sau mỗi lần đệm đòi hỏi người chơi 

đàn phải đệm thật nhiều các ca khúc khác nhau với các phong cách khác 

nhau nhằm rút ra cho mình những kinh nghiệm và để không chỉ hình thành 

kỹ năng đệm ca khúc mà còn là một kỹ sảo trong đệm đàn.  
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1.3.4.2. Tình hình học đệm của SV 

Qua thực tế giảng dạy và quan sát các SV năm cuối, chúng tôi nhận 

thấy, sau khi ra trường nhiều em chưa biết đệm đàn, đặc biệt là các SV nữ. 

Những giờ lên lớp, các em chỉ tập gam, luyện ngón, việc rèn luyện các kỹ 

thuật hầu như không có, khi về nhà nhiều em cũng không tự ý thức luyện 

tập. Hoạt động đệm đàn được các SV dập khuôn dưới hình thức khi đệm 

tay phải chơi giai điệu, tay trái bấm một số hợp âm đơn giản (có khúc dạo 

đầu, dạo giữa và kết). Tuy nhiên, các hợp âm này đã được viết sẵn trong 

bản nhạc chứ không phải do các em tư duy sáng tác hoặc nhờ những bạn có 

khả năng viết và tập theo hòa thanh đó. Chính vì thế, hoạt động đệm đàn 

trở nên máy móc và không có hiệu quả. Nhiều SV chưa biết áp dụng những 

kiến thức về lý thuyết Âm nhạc, hòa thanh vào trong bài đệm của mình. 

Hầu hết đều chưa biết vận dụng các thể đảo của hợp âm khi chuyển hòa 

thanh tay trái sao cho thuận tiện nhất (âm chung giữ nguyên), nếu có thì 

cũng chỉ biết bấm những gam đơn giản như Đô trưởng, La thứ, Son trưởng, 

Mi thứ… Khi đặt hòa âm cho ca khúc dù chỉ là ca khúc thiếu nhi cũng còn 

nhiều hạn chế. Kỹ năng soạn đệm gần như là không có. Việc tự học hỏi 

nhau hoặc học qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng 

internet không thực sự được chú ý và chủ động. Chỉ có một số ít SV làm 

được điều này nhưng cũng không phải thường xuyên liên tục. Khi lớp 

phát động các cuộc thi cần tới việc đệm đàn thì đa phần SV lấy nhạc 

Beat trên mạng làm phần nhạc đệm vì các em thực sự bỡ ngỡ trong cách 

chọn tiết tấu, âm sắc, dạo đầu dạo giữa… 

Việc học đệm nói chung và soạn đệm ca khúc nói riêng, SV hệ CĐSP 

Âm nhạc của Trường ĐH Hạ Long thường soạn cho những ca khúc có hình 

thức nhỏ, đơn giản như ca khúc thiếu nhi trong chương trình Âm nhạc hệ 
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THCS. Còn với ca khúc người lớn, đặc biệt là ca khúc viết về Quảng Ninh 

các em còn nhiều lúng túng và vấp phải một số lỗi như: 

- Đặt hòa âm chưa phong phú, nghe chưa hay, thậm chí là không đúng 

do kiến thức về hòa âm chưa tốt; với bài nhạc nhẹ thì hầu như chỉ sử dụng 

các hợp âm chính và hệ thống hợp âm cổ điển trong điệu thức mà chưa biết 

sử dụng hợp âm như add2, sus2, sus4, hợp âm thêm bậc 6, các hợp âm tăng 

giảm khác… Với các bài dân ca hoặc ca khúc có màu sắc dân ca thì hầu hết 

sử dụng hợp âm phương tây. 

- Việc chọn style đôi khi chưa phù hợp với bài hát, có thể là style quá 

đơn giản không gây ấn tượng, hoặc style không đúng với phong cách của 

bài. 

- Soạn các câu dạo đầu, dạo giữa các em thường lấy câu hát trong bài để 

dạo, ít tạo ra những nét nhạc riêng, tạo ấn tượng mới cho bài. Phần dạo giữa 

nhiều khi lấy lại dạo đầu mà không có sự sáng tạo. 

- Đặc biệt, đa số SV tỏ ra lúng túng khi xử lý phần đệm bè tay phải, gần 

như các em không biết đệm như thế nào bên tay phải, các câu nhạc nối khi 

giai điệu ngân dài hoặc Tuti (sử dụng chức năng dằn/ngắt tiếng trên đàn phím 

điện tử) giai điệu hầu như không được sử dụng. 

 Những điều trên dẫn tới thực tế là bên cạnh nhiều SV khi ra trường 

hoàn thành tốt công việc vẫn còn những em gặp nhiều khó khăn, chưa chủ 

động, chưa linh hoạt và làm chủ được cây đàn trong giờ dạy môn Âm nhạc. 

Trong các phong trào văn hóa văn nghệ, giáo viên vẫn chưa phát huy tốt 

việc sử dụng cây đàn làm nòng cốt để thực hiện công việc này. Nhiều trường 

hợp, trong khi dạy hay làm công tác phong trào cũng chỉ dựa vào giọng hát 

của học sinh mà không sử dụng nhạc cụ, thậm chí phải thuê nhạc công. Một 

số giáo viên khác lại chỉ sử dụng mang tính chất hình thức, việc sử dụng này 

không phù hợp, không phát huy được tính tích cực của học sinh. 

1.3.5. Tình hình đệm đàn cho ca khúc trong hoạt động ngoại khóa 
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Khoa Nghệ thuật trường ĐH Hạ Long là khoa đầu tàu trong việc 

biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ tỉnh. Kêt hợp cùng với 

Trung tâm thực hành Văn hóa Nghệ thuật của nhà trường mỗi khi Tỉnh 

giao nhiệm vụ biểu diễn một chương trình nào đó khoa nghệ thuật sẽ bố trí 

từ nhạc công đến hát múa… Thông thường những chương trình như vậy, 

cây đàn phím điện tử được phát huy tác dụng tối đa trong vai trò đệm hát. 

Là một cây đàn gọn nhẹ, dễ di chuyển dù là tại thành phố Hạ Long hay 

xuống thuyền qua các hòn đảo phục vụ du khách thập phương, đàn phím 

điện tử luôn thể hiện là một loại nhạc cụ đa năng nhất có thể đệm được 

nhiều thể loại, phong cách của ca khúc. Từ một chương trình ngắn hay một 

cuộc thi giữa các phân xưởng của một công ty Than bất kỳ, chỉ cần một cây 

đàn điện tử là có thể vừa đệm cho hát, múa và giao lưu với khán giả với đủ 

các thể loại đơn ca, song ca, tốp ca… tất cả những điều này khẳng định vai 

trò quan trọng của đàn phím điện tử với chức năng đệm hát tại Quảng Ninh 

hiện nay. 

     Như đã trình bày, với tính năng đa dạng đàn phím điện tử cũng yêu 

cầu người nhạc công phải linh hoạt trong cách sử dụng các tính năng cũng 

như khả năng diễn tấu. Ngoài ra, kiến thức Âm nhạc tổng hợp là chiếc chìa 

khóa để thành công trong mỗi phần đệm. Để có thể đệm tốt, người học phải 

kiên trì chịu khó tập luyện trong khoảng thời gian nhất định với các loại các 

phong cách khác nhau vì người nhạc công chính là người nghệ sĩ hòa âm 

phối khí tại chỗ, đôi khi không có sự chuẩn bị và không được làm lại nếu 

sai hỏng. Nếu người nhạc công thăng hoa trong cảm xúc từng đường nét 

giai điệu của tay phải thì hòa âm của tay trái cũng thăng hoa theo ngược 

lại với một cảm xúc không tốt, phần đệm cũng sẽ khô cứng khi Âm nhạc 

vang lên. 



 36 

      Tại trường ĐH Hạ Long, trong chương trình đào tạo môn Đàn phím 

điện tử cho giáo viên Âm nhạc hệ CĐ, yêu cầu chủ đạo là đệm hát, đầu tiên 

là hoàn thành hết các ca khúc thiếu nhi trong chương trình phổ thông sau 

đó là đệm hát cho ca khúc trong hoạt động ngoại khóa (các buổi sinh hoạt 

ngoại khóa ở đây ngoài một số ca khúc nói chung còn lại chủ yếu là các ca 

khúc viết về Quảng Ninh). Tuy nhiên nhìn vào thực tế nhiều năm công tác 

chúng tôi nhận thấy tỉ lệ SV biết đệm hát nói chung và biết đệm các ca 

khúc viết về Quảng Ninh nói riêng rất thấp, với những lớp đông SV 

(khoảng trên 40 SV) chỉ có 1 đến 2 em biết đệm hát. Thực tế những SV này 

biết đệm hát là do đã được học từ trước, đã có trải nghiệm qua các chương 

trình ngoại khóa. Việc đệm hát của những SV này cũng mới chỉ dừng lại ở 

mức biết chọn phần tiết tấu/nhạc đệm, âm sắc và các câu dạo tương đối phù 

hợp với ca khúc nói chung, riêng với các ca khúc viết về Quảng Ninh các 

em vẫn còn bỡ ngỡ vì có những ca khúc phải chọn 2 tiết điệu khác nhau. 

Chẳng hạn, ca khúc Những ngôi sao ca đêm  của Phạm Tuyên là một điển 

hình khi phần đầu của bài hát với tính chất Âm nhạc chậm rãi, mềm mại 

êm dịu mang tính ngâm ngợi, đến phần điệp khúc phần đệm trở nên thúc 

giục rộn ràng, vui nhanh khỏe khoắn hơn sau đó lại trở về tiết tấu ban đầu ở 

phần cuối của ca khúc. 

      Còn nhiều ca khúc viết về Quảng Ninh với những yêu cầu về phần 

đệm rất khắt khe, vì những ca khúc này thường được chọn trong các cuộc 

thi Âm nhạc lớn và để được những người yêu Âm nhạc trên cả nước nói 

chung và ở tỉnh nói riêng yêu mến, tự hào hơn nữa về miền đất của mình 

thì việc đệm hát cho các ca khúc nơi đây cần được đẩy mạnh hơn trong 

chương trình đào tạo cũng như đầu tư hơn về giáo trình và tài liệu trong 

quá trình học đệm trong hoạt động ngoại khóa 

 Tiểu kết  

 Đối với SV ngành CĐSP Âm nhạc, những người thầy cô giáo dạy 

Âm nhạc tương lai tại các trường phổ thông, kĩ năng đệm đàn và hát cần 
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được trau dồi và nâng cao trong suốt quá trình học. Vì không chỉ phải dạy 

học trong giờ chính khóa, những giáo viên Âm nhạc tại các trường phổ 

thông còn thường xuyên phải tham gia và đóng vai trò quan trọng trong các 

hoạt động ngoại khóa như văn nghệ, các hội thi liên quan văn nghệ của nhà 

trường. Điều này có nghĩa là họ phải đảm nhiệm và thực hành tốt các kỹ 

năng hát và đệm hát trên đàn phím điện tử đặc biệt với một địa danh nổi 

tiếng như vùng than Quảng Ninh có rất nhiều những ca khúc viết về tỉnh 

được sử dụng trong các chương trình ngoại khóa Âm nhạc. Chính vì thế, có 

thể nói đệm đàn phím điện tử nói chung và đệm cho các ca khúc viết về 

Quảng Ninh là một kỹ năng rất cần thiết đối với các SV hệ CĐSP Âm nhạc 

trường ĐH Hạ Long. 

Việc dạy và học đệm đàn phím điện tử của thầy và trò khoa Nghệ 

thuật trường ĐH Hạ Long mặc dù đã có những cố gắng tìm tòi đổi mới 

trong phương pháp giảng dạy cũng như học tập nhưng không tránh khỏi 

những hạn chế nhất định. Biện pháp cụ thể nhằm bổ sung cho việc dạy học 

môn đàn phím điện tử nói chung và đệm cho các ca khúc viết về Quảng 

Ninh nói riêng sao cho phù hợp và hiệu quả là một việc quan trọng và cần 

thiết. Những phần hướng dẫn soạn đệm cụ thể sẽ được chúng tôi thực hiện 

và làm rõ ở chương tiếp theo của luận văn. 
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Chương 2 

HƯỚNG DẪN SOẠN ĐỆM CA KHÚC VỀ QUẢNG NINH  

TRÊN ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ 

2.1. Đặc điểm của ca khúc viết về Quảng Ninh 

Nói đến ca khúc viết về Quảng Ninh là nói đến những nét đẹp của 

các địa danh đã đi vào lịch sử, vẻ đẹp hùng vĩ của Vịnh Hạ Long và nét đẹp 

của người công nhân Mỏ ngày đêm trên những tầng than. Nội dung của ca 

từ là yếu tố quan trọng nhất để chuyển tải tới người nghe ý đồ nghệ thuật 

của tác giả muốn gửi gắm trong tác phẩm. Nội dung đó có sức biểu cảm lớn 

nhờ vào sự hỗ trợ của hình tượng Âm nhạc. Nội dung và hình tượng Âm 

nhạc luôn gắn bó chặt chẽ với nhau, bổ xung cho nhau để tạo nên một ca 

khúc có tính hoàn chỉnh cao. 

Trong số các ca khúc viết về Quảng Ninh, mỗi tác giả đều có cách 

xây dựng hình tượng Âm nhạc và chọn cho mình những đề tài khác nhau 

để sáng tác. Trong đó nổi bật là các mảng đề tài về vẻ đẹp thiên nhiên hùng 

vĩ của vịnh Hạ Long, về các địa danh lịch sử nổi tiếng và về vẻ đẹp của con 

người Quảng Ninh.  

2.1.1. Nội dung ca khúc 

 Quảng Ninh, vùng đất nổi tiếng với vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên ban 

tặng. Không chỉ vậy với bao chiến công hiển hách của quân và dân nơi đây 

đã tạo nên những địa danh nói lên một thời oanh liệt của cha ông ta trong 

kháng chiến chống giặc ngoại xâm đi kèm với đó là vẻ đẹp về con người 

Quảng Ninh, một vẻ đẹp bình dị của những người công nhân hăng say 

trong lao động sản xuất và kiên trung bất khuất trong công cuộc bảo vệ 

tổ quốc. 

2.1.1.1. Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên  

Với địa lý hết sức đặc biệt mà không nơi nào có được, Quảng Ninh 

là một trong những vùng đất có vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ nhất. Trong số đó, 
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ta thấy nổi bật hơn cả là Vịnh Hạ Long (một trong bảy kỳ quan thiên nhiên 

thế giới). Địa danh này là nguồn cảm hứng vô tận cho những người làm 

nghệ thuật. Không phải bây giờ Hạ Long mới được biết đến và ca ngợi, 

ngay từ những năm đất nước còn chiến tranh gian khổ đã có rất nhiều các 

nhạc sĩ lấy cảnh đẹp thơ mộng nơi đây, làm nguồn cảm hứng sáng tác của 

mình. 

Nhạc sĩ Hoàng Quý (1920 - 1946) đã từng đặt chân tới Hạ Long và 

không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nên thơ khi màn đêm buông xuống. Ấn 

tượng đó được ông ghi lại bằng ca khúc Đêm trăng trên vịnh Hạ Long. 

Toàn bộ ca khúc là một bức tranh thiên nhiên miêu tả về đêm của Hạ Long: 

Sự tĩnh lặng êm đềm, pha chút buồn man mác. Với hình ảnh đó, tác giả đã xây 

dựng lên một hình tượng Âm nhạc mang tính ngâm ngợi, tự sự: Chiều rơi 

trong gió khơi đềm êm. Đằng chân mây dần trăng non lên... Toàn bộ ca 

khúc, dù ý nhạc không được phát triển nhiều nhưng không vì thế mà dẫn 

tới sự nghèo nàn, thiếu sáng tạo, bởi: Nét ngọt ngào đằm thắm của giai 

điệu, cộng với sự phong phú của lời ca, đã tạo nên sự thành công nhất định 

trong ý đồ sáng tác của tác giả. Đêm trăng trên vịnh Hạ Long đã ăn sâu vào 

tiềm thức người yêu nhạc đặc biệt là người yêu những ca khúc viết về Hạ 

Long - Quảng Ninh.  

Hạ Long với biển xanh biêng biếc một màu luôn là nguồn cảm hứng 

vô tận cho các nhạc sĩ sáng tác, trong số đó chúng ta không thể không nhắc 

tới nhạc sĩ Đức Minh với một ca khúc nổi tiếng: Màu xanh của biển. Với 

lời ca mộc mạc gần gũi, đó là nỗi niềm tâm sự, một tình cảm chân thành 

của tác giả dành cho quê hương Quảng Ninh nói chung và biển Quảng 

Ninh nói riêng... Nhưng tôi yêu nhất, yêu suốt đời, gắn bó trọn đời là màu 

xanh xanh biếc, là màu xanh bất diệt của biển khơi... 
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Ở đây Màu xanh bất diệt của biển đã đậm sâu trong tâm trí của tác 

giả, tình yêu đối với biển có những lúc trào dâng mãnh liệt đến độ... Tạm 

xa quê hương, xa tầng than.. xa ruộng đồng... xa mái nhà và đặc biệt... xa 

em người anh yêu quý trọn đời... để đi theo tiếng gọi của biển khơi. 

Nhạc sĩ Đỗ Hòa An có tới hơn 500 ca khúc viết về Quảng Ninh với 

nhiều thể loại và phong cách khác nhau. Cũng như nhiều nghệ sĩ khác, non 

nước Hạ Long cho ông nguồn cảm hứng sáng tác, tạo nên nhiều tác phẩm 

sâu lắng như Hoa xương rồng, Đêm trăng Hạ Long, Rồng hóa đá, Vũ điệu 

Hạ Long… Nói về Quảng Ninh, về Hạ Long, không ai không biết những lời 

ca quen thuộc trong bài Hạ Long biển nhớ: … Đã mấy mùa than anh chưa 

về với biển, về với Hạ Long gió lộng mây hồng, có phố thợ chênh vênh lưng 

núi, có dải lụa sương mờ Tuần Châu… Hạ Long mênh mông là thế, để ai 

mê mải mái chèo. Hạ Long bão giông là thế, để ai ngất ngây thuyền say… 

Ca khúc không chỉ được người dân Quảng Ninh yêu thích mà còn được sự 

mến mộ của khán thính giả trên toàn quốc qua sự thể hiện của nhiều giọng 

ca nổi tiếng. 

Đề tài về thiên nhiên, ca ngợi vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long luôn là 

nguồn cảm hứng bất tận cho các nhạc sĩ sáng tác. Qua các ca khúc người 

nghe nhạc sẽ có cảm giác gần gũi và yêu quý quê hương hơn, đặc biệt là 

những người con của quê hương Quảng Ninh. 

2.1.1.2. Ca ngợi những địa danh lịch sử hào hùng 

Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên mà tạo hóa đã ban tặng cho quê hương 

Quảng Ninh. Nơi đây còn được biết đến với những địa danh lịch sử mang 

dấu ấn hào hùng của dân tộc như: Bãi cọc Bạch Đằng, Chùa Yên Tử, Đền 

Cửa Ông, Sông Bạch Đằng ... Tất cả những địa danh đó như phần nào nói 

lên được truyền thông quý báu của quê hương vùng than. 

Trong số những địa danh nằm trên vùng đất của Quảng Ninh, đầu 

tiên có lẽ phải nhắc tới Sông Bạch Đằng bởi nơi đây là một trong những địa 
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danh mang dấu ấn lịch sử lâu đời nhất của dân tộc. Sông Bạch Đằng nằm ở 

phía Nam của tỉnh Quảng Ninh, huyện Yên Hưng nằm giáp gianh với thành 

phố Hải Phòng. Đến nay ta thấy xa xa một vùng cửa biển mênh mông với 

làng mạc trù phú ven bờ. Nơi đây năm 1288, vua Trần Nhân Tông đã chỉ 

huy quân dân nhà Trần đánh tan quân giặc, làm nên chiến thắng Bạch Đằng 

lịch sử. Năm 1988, bãi cọc Bạch Đằng đã được Bộ văn hóa thông tin công 

nhận là di tích lịch sử Việt Nam. 

Với chiến công oanh liệt đó của quân dân nhà Trần, Bạch Đằng luôn 

là đề tài ngợi ca của các nhạc sĩ trong các sáng tác viết về Quảng Ninh. 

Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sáng tác bài hát Bạch Đằng Giang với nội dung ca 

ngợi về dòng sông lịch sử này. 

Phần mở đầu của bài hát tác giả xây dựng nên một chủ đề Âm nhạc 

mang tính chiến đấu, thôi thúc; Thông qua sự thể hiện của âm hình hành 

khúc và sự phát triển giai điệu trên những âm ổn định của giọng chính G-

dur. Kết hợp cùng lời ca, làm nổi bật hình ảnh của một dòng sông với 

những chiến công oanh liệt của cha ông. 

Sau đại thắng Bạch Đằng năm 1288, nhà vua - người anh hùng dân 

tộc Trần Nhân Tông đã từ bỏ ngai vàng bệ ngọc về Yên Tử sáng lập triều 

phái Trúc Lâm. Nói đến Quảng Ninh người ta nhớ ngay đến danh thắng 

Yên Tử; một khu di tích với sự phong phú về danh lam thắng cảnh; một 

trung tâm văn hóa Phật giáo của cả nước. 

Vẻ đẹp kỳ diệu của danh thắng Yên Tử đã làm siêu lòng bao du 

khách khi tới đây. Các thi sĩ, nhạc sĩ cũng coi nơi đây là nguồn cảm hứng 

vô tận cho sự nghiệp sáng tác của mình. 
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Chắt lọc từ thơ của cả nhà thơ thi sảnh, nhạc sĩ Đỗ Hòa An đã viết 

lên ca khúc Cõi Thiêng để ca ngợi vẻ đẹp nơi đây. Bài hát chia làm 2 phần 

tính chất Âm nhạc khác nhau. 

Nội dung lời ca làm toát lên hình ảnh của một Yên Tử với vẻ đẹp 

thần tiên: một vẻ đẹp vừa có sự huyền bí: Lên cao để thấy bồng bềnh khói 

sương... vừa có tính chất uy nghiêm thanh tịnh: lên cao để thấy Vua trút áo 

bào... Vua chích máu mình... Chỉ bấy nhiêu thôi ta cũng thấy hết vẻ thiêng 

liêng của chốn này. Với nội dung của ca từ, tác giả đã xây dựng nên một 

hình tượng Âm nhạc mang tính chất dàn trải như miêu tả về một không 

gian bao la, mênh mông của địa danh nổi tiếng này. 

Nhạc sĩ Xuân Quang đã viết nên những dòng tâm trạng thể hiện vẻ 

đẹp và tính chất linh thiêng của danh thắng Yên Tử qua ca khúc Nhớ về 

Yên Tử. Nội dung trong ca khúc như một lời tự sự, kể chuyện thiết tha, thể 

hiện một tình cảm chân thành của tác giả đối với vùng đất này. Về Yên Tử 

nơi rừng xanh mây núi bao la, suối reo vang khúc hát ca... về Yên Tử đây 

một rừng chùa tháp bao la, nơi đây ghi dấu tích ngàn xa của cha ông… 

Toàn bộ lời ca như hiện lên một bức tranh phong cảnh vừa mộc mạc, gần 

gũi, vừa thể hiện sự huyền bí sâu xa của chốn này. 

2.1.1.3. Ca ngợi vẻ đẹp của con người Quảng Ninh  

Hình ảnh nổi bật và tiêu biểu nhất của con người Quảng Ninh, là 

những người thợ mỏ, những ngư dân vùng biển, chúng ta có thể bắt gặp họ 

trong những tác phẩm văn xuôi, những bài thơ hay, những bức tranh minh 

họa... và trong Âm nhạc họ cũng là một đề tài hấp dẫn để các nhạc sĩ khai 

thác sáng tác. 

Với tình cảm yêu thương và tôn trọng, nhạc sĩ Hoàng Vân đã viết lên 

bản trường ca Tôi là Người Thợ Mỏ. Đây là tác phẩm mang tính chất nghệ 
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thuật cao và là bức tranh khái quát về cuộc sống gian khổ nhưng đầy vinh 

quang của người thợ lò. Tác phẩm được hình thành bởi nhiều phần với nội 

dung âm hình - ý nhạc khác nhau, nhưng tất cả đều phục vụ cho một mục 

đích duy nhất là làm nổi bật lên được hình tượng người thợ - người chiến sĩ 

trong lao động sản xuất: Tôi là người thợ lò, sinh ra trên đất mỏ, trong 

những ngày cờ đỏ, bay trên núi Bài Thơ. 

Đây là giai đoạn đầu của cuộc sống, khi những cuộc đấu tranh nổ ra, 

chính quyền được giành về tay giai cấp công nhân. Dưới sự lãnh đạo của 

Đảng, vùng mỏ được thành lập, những người thợ lò bây giờ không còn là 

những nô lệ bị áp bức, mà họ đã trở thành những chiến sĩ trên mặt trận lao 

động sản xuất. 

Hình ảnh đẹp của những người thợ lò kiên trung, bất khuất cũng 

được thể hiện qua các ca khúc: Tình ca người thợ mỏ (Hoàng Vân), Những 

ngôi sao ca đêm (Phạm Tuyên)… Xin nguyện vì người mà chiến đấu đến 

cùng, khi quân thù mà còn dám đến nơi đây… Những người thợ lò, với tinh 

thần sục sôi ngọn lửa cách mạng, họ tiến quân vào lò, mang sức lực của 

tuổi trẻ để xây dựng quê hương. 

Cuộc sống lao động tuy rất nhiều vất vả, nhưng những người thợ 

luôn lạc quan yêu đời. Dù phải làm việc trong hầm sâu dưới lòng đất, 

nhưng những hình ảnh vui tươi của cuộc sống bên ngoài như : tiếng 

chim hót, tiếng trẻ thơ, tiếng còi tàu… cũng được thể hiện trong ca 

khúc.  

Với mục đích phản ảnh về nhịp điệu của cuộc sống vùng đất mỏ, ca 

khúc Tình ca người thợ mỏ của nhạc sĩ Hoàng Vân đã xây dựng nên chủ 

đề âm nhạc mang tính chất vui tươi, trong sáng đầy sự lạc quan của những 

người thợ mỏ khi họ luôn cất vang tiếng hát lời ca: Là la lá la, là la lá la… 
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Chặng đường đầy gian nan vất vả trong công cuộc xây dựng quê 

hương Quảng Ninh giàu đẹp còn được phản ánh trong bài hát Những ngôi 

sao ca đêm của nhạc sĩ Phạm Tuyên, với nội dung mô tả về khung cảnh về 

đêm của quê hương vùng than. Một chút hồi tưởng về những giai đoạn gian 

nan vất vả đã qua của vùng đất này tác giả đã xây dựng nên một chủ đề Âm 

nhạc với tính chất dàn trải, sâu lắng. Vào đầu bài hát ta thấy hiện lên một 

bầu trời đêm lung linh đầy sao: Sao lấp lánh trên trời cao, sao lấp lánh cả 

trên tầng cao, sao lấp lánh thành phố mỏ... 

Ngoài những ánh sao của tự nhiên, ta còn thấy hiện lên những ánh sao 

của những người thợ mỏ đi làm ca đêm (đây chính là ánh sáng của chiếc đèn lò 

được tác giả cường điệu hóa trở thành những ánh sao lung linh). 

Bên cạnh đề tài ca ngợi hình ảnh cao quý của người thợ mỏ, cuộc 

sống lao động của những người dân vùng biển cũng được nhạc sĩ sáng tác 

quan tâm đến, ta có thể thấy điều đó qua ca khúc: Hò Biển của Nguyễn 

Cường, với tốc độ vừa phải của nhịp 3/8, tác giả xây dựng nên một hình 

tượng Âm nhạc với tính chất nhẹ nhàng, khỏe khoắn như thể hiện nhịp điệu 

kéo lưới của những người dân chài. 

Tóm lại, nắm được nội dung cũng như hình tượng Âm nhạc của ca 

khúc là một yếu tố rất quan trọng trước khi soạn đêm. Việc hiểu rõ và nắm 

vững nội dung ca khúc sẽ làm người soạn đệm đi đúng hướng từ đó lập kế 

hoạch, sừ dụng các phương pháp, kỹ năng ứng dụng vào soạn đệm góp 

phần tạo nên một phần đệm đạt hiệu quả cao.  

2.1.2. Cấu trúc 

 Ca khúc viết về Quảng Ninh được các nhạc sĩ sáng tác ở những  hình 

thức khác nhau. Trong đó,  hình thức hai đoạn đơn chiếm phần lớn còn lại là 

hình thức ba đoạn đơn và các hình thức khác. Trong khuôn khổ luận văn,  
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chúng tôi chỉ nghiên cứu những ca khúc tiêu biểu viết ở hình thức hai và ba 

đoạn đơn.  

2.1.2.1. Hình thức hai đoạn đơn 

 Hình thức hai đoạn đơn là cấu trúc tác phẩm Âm nhạc gồm hai 

phần/hai đoạn mà trong mỗi phần/đoạn thường được viết ở hình thức một 

đoạn. Phần thứ nhất thường giữ chức năng phần trình bày và được viết theo 

kiểu một đoạn có nhắc lại. Phần thứ hai thường bao gồm trong nó cả hai chức 

năng phát triển và tái hiện /hoàn thiện tư duy Âm nhạc [8; tr.45]  

 Những ca khúc tiêu biểu viết ở hình thức này có thể kể đến: Màu xanh 

của biển ( Đức Minh), Tình ca người thợ Mỏ (Hoàng Vân), Quê em (Đỗ Hòa 

An), Hò Biển (Nguyễn Cường)... 

Trong ca khúc Màu xanh của biển (Xem toàn bộ ca khúc ở phụ lục 3, 

trang 104), hai đoạn của bài hát được viết ở hai  loại nhịp khác nhau.  

Đoạn a viết ở nhịp 4/4: gồm 12 nhịp chia 2 câu nhạc; Câu 1 được tạo 

bởi 2 tiết nhạc, mỗi tiết nhạc 3 nhịp; Câu 2 cũng gồm 2 tiết nhạc, nhưng số 

lượng nhịp trong mỗi tiết có sự chênh lệnh nhau (2n + 4n). 

Đoạn b viết ở nhịp 6/8: 2 câu nhạc của đoạn b đều được tạo thành bởi 2 

tiết nhạc, nhưng số lượng nhịp trong tiết nhạc của 2 câu có sự chênh lệnh 

nhau. Sơ đồ cấu trúc như sau: 

Đoạn a Đoạn b Coda 

Câu 1 

(2n + 3n) 

Câu 2 

(2n + 4n) 

Câu 1 

(4n + 4n) 

Câu 2 

(6n + 6n) 

10 nhịp 

Ca khúc Tình ca người thợ mỏ (xem toàn bộ ca khúc ở phụ lục 3, trang 

111),chia làm 2 đoạn, a và b: 

Đoạn a: gồm 2 câu nhạc, mỗi câu chia 3 tiết nhạc với số lượng nhịp 

trong từng tiết nhạc khác nhau. 
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Đoạn b: cũng gồm 2 câu nhạc, nhưng câu 1 chỉ được tạo bởi 2 tiết nhạc 

(5n + 4n), còn câu 2 được tạo bởi 3 tiết (4n + 7n + 3n). Trước khi vào 9 ô nhịp 

kết của bài, tác giả sử dụng quay lại toàn bộ đoạn b, lần quay lại này được 

thay đổi ý nhạc và lời ca ở 6 ô cuối cùng  của đoạn b, tạo thêm sự phong phú 

cho bài hát. Sơ đồ cấu trúc như sau: 

              Đoạn a        Đoạn b      Coda 

Câu 1 

(4n + 4n + 5n) 

Câu 2 

(4n + 3n + 7n) 

Câu 1 

(5n + 4n) 

Câu 2 

(4n + 4n + 3n) 

     9 nhịp 

 

Các ca khúc viết ở hình thức hai đoạn đơn khá đa dạng về thủ pháp 

phát triển, do đó phần đệm cần bám sát và đồng nhất với hình thức của tác 

phẩm.Với bài soạn đệm có hình thức hai đoạn như trên, nhất là với những ca 

khúc cần phải sử dụng 2 loại tiết tấu khác nhau phần soạn đệm nhất thiết phải 

có các câu nối từ đoạn a sang đoạn b.  Điều này rất cần thiết vì thông thường 

sang đoạn b tác phẩm sẽ sử dụng thủ pháp phát triển hoặc tương phản. Để làm 

được điều này yêu cầu người chơi đàn phải thành thạo các kỹ năng, kỹ thuật 

chơi đàn và hiểu biết về hình thức tác phẩm thì mới tạo nên giá trị nghệ thuật 

cao cho tác phẩm. 

2.1.2.2. Hình thức ba đoạn đơn 

 “Hình thức ba đoạn đơn là dạng cấu trúc của tác phẩm Âm nhạc gồm 3 

phần mà cấu trúc mỗi phần không vượt quá hình thức một đoạn”. [8; tr.51]

 Tuyển tập các ca khúc viết về Quảng Ninh có rất nhiều bài có cấu trúc 

ba đoạn đơn. Có thể kể đến như: Những ngôi sao ca đêm(Phạm Tuyên), Cõi 

thiêng (Đỗ Hòa An), Đêm trăng trên vịnh Hạ Long (Hoàng Quý), Bặch Đằng 

Giang (Lưu Hữu Phước-Mai Văn Bộ), Đất Mỏ quê ta (Đức Minh),… 

Trong Âm nhạc, cấu trúc hình thức ba đoạn đơn thường tồn tại dưới 

hai dạng chính: ba đoạn đơn tái hiện và ba đoạn đơn không tái hiện (dựa 
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vào mức độ thay đổi của tính chất Âm nhạc trong mỗi đoạn, để phân biệt 

hình thức ba đoạn đơn tương phản hay phát triển). 

Trong số những ca khúc viết về Quảng Ninh, số lượng ca khúc viết ở 

dạng hình thức ba đoan đơn có tái hiện chiếm tỷ lệ nhiều hơn. Dù có cấu 

trúc giống nhau, nhưng ở mỗi bài hát các tác giả đều tìm cho mình cách thể 

hiện riêng. 

Chẳng hạn, trong ca khúc Những ngôi sao ca đêm (xem toàn bộ ca 

khúc ở phụ lục 3, trang 107), tác giả Phạm Tuyên sử dụng hình thức ba đoạn 

đơn tái hiện nhưng tái hiện có thay đổi (a b a'). Sơ đồ cấu trúc như sau: 

Đoạn a Đoạn b Đoạn a' 

Câu 1 

(3n + 2n ) 

Câu 2 

(3n + 2n ) 

Câu 1 

(2n + 2n) 

Câu 2 

(3n + 1n) 

Câu 1 

(3n + 2n + 2n) 

Câu 2 

(2n + 4n) 

 

Với đường nét giai điệu mềm mại, tiến hành chủ yếu trên nền hòa 

thanh của hai hợp âm chủ và át, đoạn a thể hiện tính chất Âm nhạc ngâm 

ngợi - tự sự. Nhưng khi sang đoạn b, với các thủ pháp: Ly điệu (từ giọng 

chính A-dur sang giọng thứ song song fis-moll), tác giả đã tạo nên sự tương 

phản giữa đoạn b và đoạn a. Cuối đoạn b sử dụng tái hiện tiết nhạc đầu tiên 

của đoạn a và từ tiết nhạc đó, giai điệu tiếp tục phát triển (vẫn với tính chất 

Âm nhạc ngâm ngợi - tự sự như đoạn a) và hình thành nên cấu trúc của 

đoạn a'. 

Trong các thủ pháp sáng tác, ngoài việc sử dụng thủ pháp tái hiện 

nguyên dạng và tái hiện có thay đổi. Một số các nhạc sĩ còn sử dụng thêm 

cả tái hiện mang tính rút gọn, ta có thể thấy điều đó qua ca khúc Đêm trăng 

trên vịnh Hạ Long (xem toàn bộ ca khúc ở phụ lục 3, trang 98),  của nhạc sĩ 

Hoàng Quý. 
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Đoạn a: với lối tiến hành giai điệu bình ổn theo hình làn sóng đi lên - 

đi xuống, ở tốc độ vừa phải của nhịp 3/4. Thể hiện tính chất Âm nhạc trữ 

tình - êm đềm.  

Tác giả sử dụng tái hiện lại toàn bộ câu 2 của đoạn a để hình thành 

nên đoạn a' với cấu trúc đoạn nhạc chỉ có 1 câu nhạc được tạo bởi 3 tiết 

nhạc (4n + 3n + 3n). Sơ đồ cấu trúc như sau: 

Đoạn a Đoạn b Đoạn a' 

Câu 1 

(4n + 3n +3n) 

Câu 2 

(4n + 3n +3n) 

Câu 1 

(4n + 4n) 

Câu 2 

(4n + 4n) 

Câu 1 

(4n + 3n +3n) 
 

Mặc dù số lượng ca khúc viết về Quảng Ninh ở hình thức ba đoạn đơn 

không nhiều nhưng hình thức này tạo sự thể hiện Âm nhạc phong phú, biến 

hóa hơn so với hình thức một đoạn và hai đoạn đơn. Là hình thức có nhiều 

màu sắc trong thể hiện, các ca khúc có cấu trúc ba đoạn đơn luôn mang đến 

cho người thưởng thức những âm hưởng rộng rãi và nhiều sắc thái từ nội 

dung lời ca đến cấu trúc giai điệu. Điều này cũng mang đến cho người soạn 

đệm những thách thức trong việc sáng tạo các câu dạo, câu dẫn, hòa thanh, 

âm sắc... nhằm hướng đến sự thống nhất về chủ đề và thông điệp của tác 

giả muốn hướng đến trong ca khúc. 

2.1.3. Điệu thức 

 Trong sáng tác ca khúc nói chung và sáng tác về Quảng Ninh nói riêng, 

các nhạc sĩ thường hay sử dụng thủ pháp ly điệu trong tác phẩm của mình 

nhằm tạo ra sự đột biến trong giai điệu. Nói một cách khác là tạo nên sự tương 

phản về màu sắc cũng như tính chất Âm nhạc gây hứng thú và có hiệu quả 

tích cực cho người thưởng thức. Đây là một trong những yếu tố tạo nên thành 

công của một tác phẩm Âm nhạc. Tùy vào nội dung khác nhau của mỗi tác 

phẩm mà các tác giả chọn cho mình điệu thức trưởng hoặc thứ cũng có thể 
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trong cùng một ca khúc nhưng có sự luân phiên ly điệu thay đổi về điệu thức  

tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc cho người nghe. Chẳng hạn, trong ca khúc 

Hạ Long biển nhớ, ở phần điệp khúc Nhạc sĩ Đỗ Hòa An đã sử dụng âm bậc 

VI tăng lên nửa cung, làm cho giai điệu chuyển sang giọng Son trưởng  

 Ví dụ 1 

                     Hạ Long  mênh mông   là    thế  để          em khua mãi mái chèo… 

Hay trong ca khúc Màu xanh của biển nhạc sĩ Đức Minh viết ở giọng 

Rê trưởng, và để nhấn mạnh thêm tính chất lạc quan trong sáng yêu thiên 

nhiên hùng vĩ, tác giả đã bắt đầu ca khúc bằng âm bậc V của giọng chính. 

Ví dụ 2 

                   Tôi   yêu  màu  xanh  rừng  cây,  tôi  yêu màu  xanh  đồi  núi… 

  Trong ca khúc Những ngôi sao ca đêm của Nhạc sĩ Phạm Tuyên, với 

giọng chính là La trưởng nhưng khi thể hiện sự hồi tưởng lắng đọng tác giả đã 

sử dụng ly điệu sang điệu thức song song Pha thăng thứ. 

Ví dụ 3 

 

 Điệu thức thứ trong Âm nhạc thường mang lại cho người nghe tính 

chất tự sự, trữ tình, và sự hồi tưởng mang tính ngợi ca cũng hay được các nhạc 

sĩ lựa chọn viết ở điệu thức này. Ngoài ra, các nhạc sĩ còn sử dụng linh hoạt 

và biến hóa trong sự pha trộn giữa điệu thức 5 âm và điệu thức 7 âm Châu Âu. 
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Ca khúc Tình ca người thợ mỏ của nhạc sĩ Hoàng Vân đã thể hiện rất rõ rất rõ 

quan điểm xây dựng hình tượng Âm nhạc thông qua việc sử dụng các âm ổn 

định của giọng Mi thứ. Tuy bài hát được viết theo điệu thức trưởng thứ 7 âm 

của Âm nhạc phương tây nhưng chúng ta vẫn thấy có bóng dáng và gần gũi 

với Âm nhạc dân tộc vì tác giả không sử dụng âm bậc VII tăng. 

 Ví dụ 4 

              Bình  minh  đang lên,      Hạ Long muôn màu            từng đoàn thuyền ra khơi… 

 Ca khúc Đêm trăng trên Vịnh Hạ Long  của Nhạc sĩ Hoàng Quý viết ở 

giọng Mi trưởng. Các âm trên giai điệu của ca khúc được phát triển thống nhất 

trên trục gam chủ xuyên suốt toàn bộ tác phẩm. Với lối tiến hành giai điệu 

như vậy, ca khúc luôn tươi mới nổi bật màu sắc của điệu trưởng. 

 Ví dụ 5 

           …Chiều rơi trong gió khơi đềm êm     đằng chân mây dần trăng non lên… 

Tóm lại, yêu cầu đầu tiên của việc soạn đệm cho một ca khúc là xác 

định đúng giọng và điệu thức, điều đó sẽ giúp người soạn đệm tư duy đúng 

hướng để đặt hòa thanh, tư duy về các câu dạo, các câu/đoạn chen trong phần 

soạn đệm. Ngược lại, việc xác định sai điệu thức sẽ làm phần soạn đệm đi 

theo hướng không hợp lý làm hỏng ý đồ nghệ thuật của tác giả. Chẳng hạn 

như với những ca khúc mang âm hưởng dân gian thì phần hòa âm phải có 

những chồng âm, hợp âm được cấu tạo từ điệu thức 5 âm của bài để tạo âm 

hưởng dân ca, có thể dùng hợp âm sus2, sus4... Nếu người soạn đệm lại sử 

dụng những hợp âm mang tính chất của nhạc nhẹ như add9, M7, các hợp âm 
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ba, hợp âm 7 thông thường... thì phần đệm có thể sẽ mất đi màu sắc, âm 

hưởng dân ca. 

 Ca khúc viết về Quảng Ninh còn rất nhiều bài hay với nhũng tính chất 

và đặc điểm Âm nhạc khác nhau tuy nhiên trong Luận văn này chúng tôi chỉ 

đề cập đến một số ca khúc tiêu biểu, gần gũi, dễ nghe dễ thuộc và thường 

được sử dụng trong các chương trình ngoại khóa Âm nhạc cũng như các 

chương trình văn nghệ trong tỉnh. 

 Khi soạn đệm những ca khúc trên yêu cầu người soạn đệm phải hết sức 

linh hoạt và tìm hiểu thật kỹ nhằm đưa ra những cách soạn đêm phù hợp nhất 

để hướng tới thị hiếu người nghe nhạc. 

2.1.4. Giai điệu 

 Giai điệu gồm: âm điệu (tuyền luật), tiết tấu và một số phương pháp 

diễn tả/đặc điểm biểu hiện khác (nhịp độ, cường độ…)[8; tr.13]. 

 Như vậy, trong Âm nhạc nói chung, giai điệu đóng vai trò quan trọng 

trong việc hình thành nên hình tượng Âm nhạc. Sự hình thành giai điệu trong 

ca khúc được biểu hiện qua các phương pháp diễn tả Âm nhạc như hòa âm, 

tiết tấu, sắc thái, cường độ… 

2.1.4.1. Âm điệu 

 Các ca khúc viết về Quảng Ninh có giai điệu rất mượt mà và phong 

phú, điều này cũng dễ hiểu vì nơi đây có những nguồn cảm hứng bất tận cho 

các nhạc sĩ sáng tác đó là vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng cho Vịnh Hạ Long, 

là vẻ đẹp của những người công nhân lao động rất bình dị nhưng đầy nghi 

lực và rất đỗi tự hào. Các ca khúc viết về Quảng Ninh luôn có một sức lan 

truyền mạnh mẽ không chỉ với người dân trong tỉnh mà còn ảnh hưởng 

rộng rãi ra các địa bàn khác ngoài Tỉnh. Để có được những sự thành công 

ấy các nhạc sĩ đã vận dụng rất khéo léo các thủ pháp sáng tác như mô tiến, 

mô phỏng, lặp âm… 
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-Thủ pháp mô tiến, mô phỏng: Trong bài Đêm trăng trên Vịnh Hạ Long 

nhạc sĩ Hoàng Quý đã vận dụng triệt để thủ pháp mô phỏng giữa các tiết nhạc 

và câu nhạc để tạo nên một hình tượng Âm nhạc mang tính bồng bềnh của 

sóng nước Hạ Long. 

Ví dụ 6 

 

Với Motip (motif) Âm nhạc mở đầu là sự kết hợp đều đặn của các 

nốt đơn cùng với lối tiến hành bình ổn của giai điệu được tác giả sử dụng 

xuyên suốt toàn bài bằng thủ pháp mô phỏng...tạo sự logic chặt chẽ trong 

quá trình phát triển Âm nhạc và làm nổi bật nên tính chất Âm nhạc đều đặn 

- nhịp nhàng như thể hiện sự bập bềnh êm ả của sóng nước Hạ Long. Lời 

ca chắp cánh thêm cho giai điệu để đưa người nghe như lạc vào một không 

gian đầy tính thơ mộng và huyền ảo: gió khơi êm đềm mang vị mặn mới 

của biển "ánh vàng” của "trăng non" hòa cùng "sóng trong xanh", xa xa 

"bóng non trập trùng" mờ ảo; Đâu đâu thấy văng vẳng "tiếng đàn thánh 

thót theo ngàn lời ca"... Trước cảnh trời nước của đêm nay, đã trào dâng 

trong lòng tác giả một sự hồi tưởng "Lời sóng dạt dào nhắc nhở lời xưa 

hồn nước lừng danh"...  

Trong ca khúc Tình ca người thợ mỏ cùa Nhạc sĩ Hoàng Vân, phần 

coda đã liên tục sử dụng sự mô tiến, mô phỏng giữa các mô típ để tăng thêm 

tính chất vui tươi lạc quan yêu đời của những người thợ mỏ. 

Ví dụ 7 
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- Thủ pháp lặp lại âm: Trong bài Tình ca người thợ mỏ  Nhạc sĩ Hoàng 

Vân đã làm cho giai điệu trở nên hoạt bát hơn, thể hiện tình yêu đối với vùng 

than khi sử dụng các nốt lặp lại: 

Ví dụ 8 

            Vùng than thân yêu ơi,  trong tình yêu quê hương có một tấm lòng dành cho em… 

Ngoài việc thể hiện được tính chất vui tươi trong sáng hoặc thôi thúc 

rắn rỏi, khi sử dụng thủ pháp lặp lại âm trong các ca khúc trữ tình, mượt mà 

như Màu xanh của Biển, sự đằm thắm sâu lắng của giai điệu lại càng được 

tăng thêm. 

Ví dụ 9 

               Tạm xa quê hương xa tầng than kiêu hãnh, xa ruộng đồng xa mái nhà yên ấm… 

- Cách sử dụng quãng: Trong quá trình xây dựng giai điệu, việc sử 

dụng kết hợp các quãng là một yếu tố khá quan trọng góp phần tạo nên âm 

hưởng của bài hát. Sử dụng quãng một cách hợp lý và chặt chẽ sẽ làm ca khúc 

trở nên lắng đọng và dễ gần với công chúng hơn. Những sáng tác về Quảng 

Ninh, tỉ lệ các ca khúc trữ tình chiếm phần lớn cho nên phổ biến hơn cả là các 

ca khúc có giai điệu mềm mại, du dương…tuy nhiên để có được những nét 

giai điệu hấp dẫn các nhạc sĩ thường sử dụng các bước nhảy  như quãng 4, 

quãng 5 đúng. Sự kết hợp này giúp giai điệu của bài hát vừa mang âm hưởng 

dân gian nhưng vẫn rất hiện đại trong ca từ và không mất đi chất trữ tình sâu 

lắng của nó. Trong bài hát Hạ Long Biển nhớ  Nhạc sĩ Đỗ Hòa An còn sử 

dụng bước nhảy quãng 7 (ô nhịp thứ 3 trong ví dụ dưới đây)  tạo nên khoảng 
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rộng dựa theo trục âm của giọng chính. Cách dùng này xuất hiện hai lần trong 

tác phẩm giúp giai điệu trở nên lạ và tạo điểm nhấn cho tác phẩm. 

Ví dụ 10 

 

                Về    với  Hạ  Long gió   lộng  mây  hồng          có   phố   thợ  chênh vênh… 

          Tóm lại, ca khúc về Quảng Ninh được các nhạc sĩ viết giai điệu rất 

phong phú bên cạnh sự bình ổn về tuyến giai điệu còn xuất hiện những quãng 

nhảy xa nhằm tạo sự đột biến và trở thành điểm nhấn cho tác phẩm. Các thủ 

pháp lặp âm, mô tiến, mô phỏng… được sử dụng thường xuyên. Khi tiến hành 

soạn đệm trên đàn phím điện tử cần hết sức để ý những quãng nhảy xa và 

những nét giai điệu mô tiến. Đó là những lúc có thể thay đổi âm hình đệm và 

hòa âm để tạo màu sắc mới cũng như tạo điểm nhấn cho ca khúc. Người soạn 

đệm bắt buộc phải hiểu được sự vận động của các tuyến giai điệu, từ đó sẽ 

chủ động trong việc đưa màu sắc mới vào làm biến đổi tiết tấu, âm vực, nhạc 

khí sử dụng khi đệm… nhằm tạo ra một phần đệm mang tính nghệ thuật cao.  

2.1.4.2. Tiết tấu 

 Tiết tấu chính là cơ sở để tạo ra âm hình với các sắc thái riêng biệt 

không trộn lẫn giữa các tác phẩm Âm nhạc. Với một ca khúc bất kỳ, tiết tấu 

là cơ sở để xác định loại nhịp phù hợp nhất với tác phẩm, kể cả với ca sĩ và 

nhạc công. 

 Một đặc điểm chung của ca khúc viết về Quảng Ninh là các nhạc sĩ 

thường sử dụng loại nhịp 2/4 và 4/4 với tính chất sâu lắng trữ tình mang 

chất liệu của nhạc nhẹ nhưng vẫn ẩn chứa bên trong chất liệu của tiết tấu 

dân gian Việt Nam nhằm ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên trên vịnh Hạ Long.  
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Ca khúc Đêm trăng trên vịnh Hạ Long của nhạc sĩ Hoàng Quý được 

kết hợp với lối tiến hành giai điệu bình ổn ở nhịp ¾ tạo nên tiết tấu Âm 

nhạc du dương, êm đềm. 

Ví dụ 11 

 

       Chiều rơi trong gió khơi đềm êm  đằng chân mây dần trăng non lên…  

Hay với bài Màu xanh của Biển, tác giả lại thể hiện một tình yêu tha 

thiết với biển qua những âm hình tiết tấu nghịch phách mang đậm chất 

nhạc nhẹ. Hiệu quả Âm nhạc rất rõ ràng bằng những âm hưởng đung đưa, 

duyên dáng của ca khúc mang lại khi biểu diễn. 

Ví dụ 12 

                 Nhưng  tôi  yêu  nhất          yêu  suốt  cuộc  đời            gắn bó   trọn    đời… 

 Trái ngược với tính chất nhẹ nhàng, dàn trải, sâu lắng... ca khúc về 

Quảng Ninh cũng có rất nhiều sự sôi động với tính chất Âm nhạc vui tươi, 

khỏe khoắn thể hiện trên nền âm hình tiết tấu đảo phách theo phong cách 

nhạc nhẹ như ca khúc Tình ca người thợ Mỏ của nhạc sĩ Hoàng Vân. 

Ví dụ 13 

     …Chi Lăng,  Bạch  Đằng  lịch  sử     nghe tha thiết   trong  tâm  hồn  thợ  Mỏ… 

Ngoài ra, để ca ngợi vẻ đẹp người công nhân lao động, với nhịp điệu 

hối hả hăng say. Một số nhạc sĩ sử dụng tiết tấu hành khúc (nhịp đi), sôi 

động với nhịp độ 2/4, 4/4. Ca khúc Xe đêm trên công trường của nhạc sĩ 

Đức Nhuận đã sử dụng âm hình tiết tấu móc đơn chấm dôi như làm 
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tăng thêm sự khẩn trương hăng say lao động để cho ra những chuyến 

Than lấp lánh. 

Ví dụ 14 

               

      …đêm  lung  linh  muôn  vì  sao           những  đoàn  xe     đi lên tầng cao… 

 Như vậy, tiết tấu là chỗ dựa vững chắc cho giai điệu, là thành tố quan 

trọng trong việc xây dựng giai điệu. Dựa vào tiết tấu người soạn đệm sẽ lựa 

chọn và định hình được loại nhịp, từ đó sẽ chọn được những tiết tấu phù 

hợp với từng mảng ca khúc hay từng đề tài về ca khúc viết về Quảng Ninh. 

2.2. Hướng dẫn thực hành soạn đệm  

Ca khúc là sự kết hợp giữa giai điệu với lời ca và sự kết hợp đó được 

chuyển tải tới người nghe qua sự thể hiện của giọng hát. Tuy nhiên, dù giọng 

hát có hay đến đâu chăng nữa, nhưng nếu thiếu đi phần nhạc đệm, thì giá trị 

của ca khúc đó vẫn chưa thực sự là hoàn mỹ. 

Để có được phần nhạc đệm phù hợp với ca khúc, góp phần nâng cao 

những giá trị nghệ thuật và truyền tải ý đồ của tác giả ẩn chứa trong ca khúc, 

đó là điều hoàn toàn không dễ. Khi thực hiện phần nhạc đệm cho ca khúc, 

người chơi đàn chính là người nhạc sĩ sáng tác mới, nhưng dù vậy, sự sáng tạo 

của họ lại phải phụ thuộc theo những kết quả sẵn có của người khác. Chính vì 

lẽ đó, không phải người chơi đàn nào cũng tạo được sự hài hòa giữa sáng tạo 

của mình với sản phẩm của người nhạc sĩ sáng tác. 

Mỗi nhạc công đều có tư duy, phương pháp, kỹ năng khác nhau. 

Nhưng tất cả đều hướng tới một mục đích chung, đó là làm sao để tạo được sự 

gắn kết chặt chẽ giữa phần nhạc đệm với giai điệu của ca khúc.  

2.2.1. Cách đặt hợp âm 

Đặt hợp âm cho ca khúc là một kỹ thuật hay nói cách khác là một 

nghệ thuật sắp đặt các hợp âm sao cho có sự hài hòa, nhằm dẫn dắt người 
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nghe đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Để làm được 

việc đó người chơi đàn phải có những kỹ năng cần thiết và một quá trình 

tích lũy kinh nghiệm trong việc đặt hòa âm. Ngoài ra, một điều rất quan 

trọng để việc đặt hòa âm không chỉ hợp lý, hay và ấn tượng là dựa vào 

thẩm mỹ Âm nhạc của người soạn đệm. 

Ca khúc viết về Quảng Ninh có đầy đủ các loại màu sắc từ cổ điển 

châu Âu đến nhạc nhẹ và âm hưởng dân gian. Tuy nhiên, số lượng ca khúc 

mang âm hưởng dân gian không nhiều, chủ yếu là các ca khúc viết theo 

phong cách cổ điển châu Âu và nhạc nhẹ. 

2.2.1.1. Đặt hợp âm cho các ca khúc mang phong cách cổ điển châu Âu 

Ca khúc sáng tác theo phong cách cổ điển châu Âu thông thường là 

những ca khúc có cấu trúc cân phương, vuông vắn với mục tiêu cơ bản là 

ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước cũng như cuộc đấu tranh giải phóng 

dân tộc. Hòa âm của phong cách này có các hợp âm mang tính khẳng định 

điệu thức như: hợp âm bảy át gốc (D7), hợp âm bảy dẫn (DVII7). Có thể kể 

đến một số ca khúc tiêu biểu thường được chọn trong  những cuộc thi Âm 

nhạc thuộc phong cách Thính phòng như: Tôi là người thợ mỏ (Hoàng 

Vân), Những ngôi sao ca đêm (Phạm Tuyên). Căn cứ vào lối tiến hành giai 

điệu của ca khúc, dòng nhạc này có thể chỉ cần sử dụng các hợp âm ba 

chính (T - S - D) và các hợp âm bảy (D7.) 

 Có nhiều cách để người soạn đệm có thể đặt hợp âm cho ca khúc  

trong khuôn khổ luận văn này chúng tôi xin trình bày cách đặt hòa âm cho 

các ca khúc mang phong cách cổ điển châu Âu như sau: 

* Nguyên tắc xây dựng hợp âm 

Các hợp âm được xác định theo hệ thống chức năng đầy đủ của 

giọng chủ (hệ thống điatonic), có nghĩa là: Trong một điệu thức, các hợp 

âm được xây dựng trên các bậc I; IV; V gọi là các hợp âm chính tương ứng 
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với các công năng: T - S - D. Các hợp âm được xây dựng trên các bậc còn lại 

II; III; VI; VII gọi là các hợp âm phụ tương ứng với các công năng: SII - 

DTIII - TSVI - DVII (với điệu thứ sẽ dùng kí hiệu công năng chữ thường). 

Căn cứ theo sự liên kết các hợp âm của hệ thống điatonic, ta có thể rút gọn 

thành sơ đồ mang tính quy luật chung như sau (số bậc được lấy ví dụ tương 

ứng với giọng Đô trưởng và La thứ). 

Hệ thống các hợp âm của giọng trưởng (T) và giọng thứ (t) 

     Bậc                      I         II        III         IV         V          VI          VII 

    Công năng (T)    T       SII       DTIII     S          D(7)    TSVI      DVII 

     Hợp âm               C       Dm      Em        F         G(7)      Am       Hdim 

    Công năng (t)     t        sII        dtIII        s          D(7)      tsVI       dVII 

     Hợp âm             Am    Hdim    C           Dm       E(7)        F           G 

* Cách chọn hợp âm và vị trí đặt hợp âm 

Thông thường, ta nên đặt hợp âm đầu tiên của ca khúc với chức năng 

T (đôi khi là D). Hợp âm nên đặt ở phách mạnh của giai điệu: Ở nhịp đơn, 

ta nên đặt hợp âm ở đầu ô nhịp; Ở nhịp phức, ngoài vị trí đặt hợp âm ở đầu 

ô nhịp, ta có thể đặt xen kẽ thêm các hợp âm ở giữa ô nhịp (vị trí phách đầu 

tiên của nhịp đơn tiếp theo cấu tạo thành nhịp phức). Vị trí đặt hợp âm ở 

nhịp đơn (Trích: Xe đêm trên công trường - Đức Nhuận) 

Ví dụ 15 

 

 

 

 

 Nếu trong một ô nhịp, hầu hết các âm đều thuộc về một hợp âm thì ta 

sẽ chọn hợp âm đó. Nhìn vào ví dụ trên ta thấy 5 ô nhịp đầu tiên đều chứa 

nốt trong hợp âm Rê thứ. Đến đầu ô nhịp thứ 6 giai điệu xuất hiện nốt Xi 
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giáng là bậc VI của gam chủ Rê thứ. Tuy nhiên, ta nên chọn hợp âm Son 

thứ thay vì hợp âm Xi giáng trưởng nhằm tuân thủ nguyên tắc hợp âm phát 

triển từ T - S. Vị trí đặt hợp âm ở nhịp phức (Trích: Những ngôi sao ca đêm 

- Phạm Tuyên ) 

 Ví dụ 16 

 

 

 

     Năm  xưa  cực  khổ  cuộc  sống đọa đày        tuy  giữa ban ngày nhưng màn… 

 Nếu trong một ô nhịp, các âm không hoàn toàn thuộc về một hợp âm 

ta có thể bỏ qua hoặc lựa chọn số âm tối đa có thể quy về hợp âm. Sau đó 

sẽ chọn một hợp âm phù hợp nhất với giai điệu. 

 Trong ca khúc Những ngôi sao ca đêm của nhạc sĩ Phạm Tuyên, ta 

sẽ đặt hợp âm như sau: 

 Ví dụ 17 

 

        ... đêm nay   nghe  thấy  chăng  tiếng  hát  của  chúng  tôi.... 

Trên thực tế việc sử dụng các hợp âm để hòa âm cho ca khúc viết về 

Quảng Ninh được thực hiện với nhiều cách khác nhau, bên cạnh các hợp 

âm điatonic, các tác giả, các nhạc sĩ còn lựa chọn thêm các hợp âm 

cromatic, hay sử dụng sự ly điệu, chuyển điệu… tạo sự phong phú và đa 

dạng cho màu sắc hòa âm. Tuy nhiên, đối với việc soạn đệm cho đối tượng 

là SV CĐSP Âm nhạc, chúng tôi chỉ lựa chọn các hợp âm theo hệ thống 

điatonic và trong đó cũng chỉ dùng các hợp âm trưởng và hợp âm thứ, còn 
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đối với hợp âm giảm chỉ dùng khi thực sự cần thiết và có mục đích rõ ràng. 

Để tạo sức hút về hợp âm chủ, thông thường ở giọng thứ, người ta hay sử 

dụng thay thế hợp âm át thứ bằng hợp âm át trưởng. Bên cạnh đó, dù ở 

giọng thứ hay giọng trưởng, việc sử dụng các hợp âm bảy át ở những điểm 

kết câu hoặc kết đoạn, cũng sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. 

2.2.1.2. Đặt hợp âm cho các ca khúc mang phong cách nhạc nhẹ 

 Nhạc nhẹ ngày nay rất thịnh hành, đặc biệt với giới trẻ nhạc nhẹ như 

một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống. Hiện nay trên khắp 

thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng các cuộc thi Âm nhạc hầu hết 

đều thiên về dòng nhạc này vì nó phù hợp với số đông và có sự ảnh hưởng 

rộng rãi. Các nhạc sĩ, ca sĩ… có một sân chơi lớn để thể hiện tài năng Âm 

nhạc của mình từ việc sáng tác đến hòa âm phối khí cho đến khi được ca sĩ 

trình diễn trên sân khấu tất cả đều phải lao động  nghệ thuật một cách thực 

sự và khoa học. 

Các ca khúc sử dụng chất liệu nhạc nhẹ thường có tính chất vui hoạt, 

phóng khoáng và sử dụng đa dạng các loại hợp âm bao gồm các hợp âm 

mang phong cách cổ điển châu Âu đến các hợp âm mang âm hưởng dân 

gian. Vì thế khi đặt hợp âm cho các ca khúc viết ở dạng này, điều quan 

trọng là làm nổi bật được màu sắc và đặc trưng của phong cách nhạc nhẹ. 

Các hợp âm trong nhạc nhẹ không đơn thuần là những hợp âm ba chính, nó 

sẽ bao gồm rất nhiều các âm ngoài hợp âm. Để đặt được các hợp âm mang 

phong cách nhạc nhẹ đòi hỏi người chơi đàn phải có một vốn kiến thức sâu 

rộng về hòa âm nhưng không phải là hòa âm cổ điển. Trong khuôn khổ 

luận văn này chúng tôi cũng không thể đi sâu vào hòa âm cho nhạc nhẹ vì 

đó là một khối kiến thức mênh mông và sâu rộng với đối tượng là học sinh 

CĐSP Âm nhạc các em sẽ tiếp tục được nghiên cứu ở các bậc học cao hơn. 
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Để xây dựng được những hợp âm ngoài những hợp âm ba chính ra 

chúng ta có các hợp âm như sau khi bổ xung các nốt ngoài hợp âm(Giọng 

chính là Đô trưởng): 

Với những hợp âm Sus4 ta bổ sung nốt 4 sẽ được các hợp âm như 

Csus4, Gsus4… 

Thêm nốt 6 vào gam Pha trưởng ta sẽ có hợp âm F6 

 Từ một hợp âm ba trưởng chồng lên thêm một quãng 3 thứ ta sẽ có 

hợp âm bảy trưởng như C7, G7… 

 Từ một hợp âm 3 trưởng chồng lên thêm một quãng 3 trưởng ta sẽ có 

các hợp âm Majo bảy trưởng như GM7, CM7… 

 Từ một hợp âm bảy trưởng ta chồng lên thêm một quãng 3 trưởng sẽ 

được hợp âm 9 trưởng: G9, E9… 

 Cách làm tương tự như vậy với các giọng thứ ta cũng sẽ có những 

hợp âm như: Asus4, Dm6, Dm7, Dm9… 

2.2.1.3. Đặt hợp âm cho các ca khúc mang âm hưởng dân gian 

 Với các ca khúc loại này nếu ta đặt hợp âm theo theo lối hòa âm 

Phương tây sẽ làm mất đi màu sắc của giai điệu và tính chất Âm nhạc cũng 

như ý đồ nghệ thuật của tác giả. Ca khúc mang âm hưởng dân gian thường 

được viết hoặc phát triển dựa trên thang 5 âm của dân tộc và thang 7 âm 

của phương Tây, đôi khi còn là sự kết hợp giữa thang 5 âm và thang 7 âm. 

Vì vậy, khi soạn đệm nên sử dụng các chồng âm kết hợp đan xen với các 

hợp âm của Âm nhạc phương Tây để đặt đúng vị trí các hợp âm cho ca 

khúc, và làm nổi bật được âm hưởng dân ca của tác phẩm. 

 Những hợp âm này có cấu trúc như hợp âm ba trong hòa âm phương 

Tây nhưng có thêm các âm ngoài hợp âm. Chẳng hạn như có những hợp âm 

được chồng lên quãng 2, quãng 4, hoặc bỏ bớt âm 3 mà thay vào âm 2, âm 4. 

Trong luận văn này chúng tôi mượn cách ký hiệu của hợp âm phương Tây 

như Sus2, Sus4, 7sus4, add2, add4, add9... để ghi các hợp âm này. 
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2.2.2. Chọn tiết điệu 

      Như đã trình bày, đàn phím điện tử có một công năng vô cùng hữu ích 

và thiết thực là đã tích hợp sẵn bộ đệm tự động hay còn gọi là tiết điệu 

(style).Với những cây đàn càng hiện đại thì số lượng tiết điệu càng phong 

phú đa dạng, tuy nhiên, để khai thác triệt để tính năng của đàn và sử dụng 

linh hoạt cũng như hợp lý các tiết điệu có sẵn của cây đàn, với kinh nghiệm 

của bản thân thiết nghĩ chúng ta nên chú ý những vấn đề sau đây: 

Khi ta bấm vào phần chọn tiết điệu trên bất kỳ cây đàn phím điện tử 

nào cũng sẽ hiện ra một bảng danh sách các loại tiết điệu khác nhau. Để 

chọn được tiết điệu phù hợp với bài hát, người chơi đàn phải biết phân  nhóm 

các loại tiết điệu. Việc tiến hành chọn tiết điệu cần phải được tiến hành ngay 

sau khi xác định được giọng điệu, tốc độ và thể loại của bài hát đó. 

      Thông thường, các bài hát được sáng tác bằng những loại nhịp thông 

dụng như 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8. Mỗi loại nhịp đều có thể ứng dụng nhiều 

loại tiết điệu khác nhau. Chẳng hạn như với nhịp 2/4 ta có thể chọn Polka, 

March đối với bài hát có nhịp độ nhanh theo kiểu nhịp đi, tuy nhiên đối với 

những bài cũng được viết ở nhịp 2/4 nhưng có nhịp độ chậm, trữ tình tha 

thiết ta lại sử dụng những tiết điệu thuộc dòng Ballat. 

 Trong thực tế, soạn đệm cho ca khúc cũng giống như việc chọn hợp 

âm, chúng ta không chỉ có thể dùng một tiết tấu cố định mà còn phải dựa 

vào thẩm mỹ Âm nhạc, dựa vào tính chất của từng chương trình biểu diễn 

từ đó, người soạn đệm sẽ chọn một tiết điệu phù hợp. 

 Chẳng hạn, với ca khúc Tình ca người thợ mỏ của nhạc sĩ Hoàng 

Vân, là một ca khúc có nhịp độ nhanh, tính chất Âm nhạc tươi sáng rộn 

ràng chúng ta có thể sử dụng tiết điệu Chachacha. Ngoài ra, còn có thể sử 

dụng tiết điệu Disco cho ca khúc này mà không làm mất đi tính chất của 

bài. Âm hình tiết tấu điệu Chachacha như sau: 

 Ví dụ 18  
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Âm hình 1 

 

         Âm hình 2 

 

        Âm hình 3 

 

Ví dụ 19 

Âm hình tiết tấu điệu Disco: 

 

 

 Với những ca khúc viết ở nhịp ¾ như Đêm trăng trên vịnh Hạ Long 

của Nhạc sĩ Hoàng Qúy, tính chất Âm nhạc sâu lắng ngâm ngợi tự sự, 

chúng ta có thể chọn điệu Waltz. Âm hình tiết tấu điệu Waltz như sau: 

Ví dụ 20 

 Âm hình 1 

 

          Âm hình 2 
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          Âm hình 3 

 

 Âm hình 4 

 

 Ngoài ra, ta có thể sử dụng tiết điệu này cho các ca khúc có cùng tính 

chất, nhịp độ như: Hò Biển (Nguyễn Cường), Hạ Long tình ca (Văn Ký), 

Hạ Long xanh xanh (Phạm Tuyên)… 

 Nhóm tiết điệu thuộc dòng Ballat rất hay được sử dụng trong các ca 

khúc Quảng Ninh vì đây là những tiết tấu có tính chất Âm nhạc da diết, trữ 

tình, đằm thắm… như: Những ngôi sao ca đêm (Phạm Tuyên), Hạ Long 

Biển nhớ (Đỗ Hòa An), Quê em (Đỗ Hòa An)… Âm hình tiết tấu điệu 

Ballat như sau: 

 Ví dụ 21 

 Âm hình 1 

 

 Âm hình 2 

 

           Âm hình 3 
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 Ca khúc Màu xanh của Biển sáng tác nhạc sĩ Đức Minh là một ca 

khúc có nhịp độ hơi nhanh, đoạn đầu viết ở nhịp 4/4 đoạn sau tác giả 

chuyển sang nhịp 6/8. Tiết tấu Âm nhạc đoạn này dồn dập hơn để diễn tả 

nỗi nhớ Biển đến cồn cào da diết. Tiết điệu Slow Rock sẽ rất phù hợp với 

tính chất này, tuy nhiên ta cũng có thể chọn điệu Ballad hoặc Slow Surf  khi 

đệm. Âm hình tiết tấu điệu Slow Rock như sau: 

 Ví dụ 22 

 Âm hình 1 

 

           Âm hình 2 

 

  Với những ca khúc được viết theo nhịp đi kiểu hành khúc, với tính 

chất Âm nhạc hào hùng, mạnh mẽ sẽ dùng điệu March, Polka. Tiết điệu 

này phù hợp với các bài như: Khi chúng tôi vào lò (Trần Chung), Xe đêm 

trên công trường (Đức Nhuận)… Âm hình tiết tấu điệu March như sau: 

 Âm hình 1 

 

         Âm hình 2 
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 Tóm lại, để lựa chọn được tiết tấu phù hợp cho một ca khúc, người 

soạn đệm cần nắm được các âm hình của những tiết điệu có sẵn trong đàn 

phím điện tử, từ đó có sự liên tưởng đến âm hình tiết tấu của ca khúc cần 

soạn đệm. Sau này khi đã có một quá trình và đã quen với việc lựa chọn tiết 

điệu thì người soạn đệm chỉ cần nghe tên ca khúc là đã biết ca khúc đó cần 

phải sử dụng tiết điệu nào cho phù hợp. Thực tế, trong ca khúc nói chung 

và ca khúc viết về Quảng Ninh nói riêng, có rất nhiều bài phải sử dụng đến 

2 loại tiết điệu như: Những ngôi sao ca đêm (Phạm Tuyên) hay Đất mỏ quê 

ta (Đức Minh)… Để có thể sử dụng được 2 loại tiết điệu trong cùng một ca 

khúc một cách hợp lý, đòi hỏi người chơi đàn phải có nhiều kỹ năng và có 

một quá trình rèn luyện công phu. 

Ngoài ra, để có được sự phong phú và hợp lý trong cách chọn tiết 

điệu cho phần đệm đòi hỏi người chơi đàn phải có kinh nghiệm thực tế, có 

sự khám phá tìm tòi sao cho phần đệm thật gần với tính chất Âm nhạc của 

bài hát và phù hợp với ý đồ của tác giả. 

2.2.3. Chọn âm sắc 

Hệ thống âm sắc trong đàn phím điện tử  là vô cùng đa dạng, từ những 

âm sắc mô phỏng lại các loại nhạc cụ phổ biến như: Piano; Violin; Flute; 

Trumpet, Guitar… cho đến các âm sắc mang tính ảo (đó là sản phẩm của công 

nghệ âm thanh điện tử) như: GothicVox; Sunbell; Fantasia… Trong phần này, 

chúng tôi không đi sâu vào việc phân tích và nghiên cứu hệ thống âm sắc của 

đàn phím điện tử, mà chủ yếu giới thiệu và gợi ý việc sử dụng âm sắc trong 

từng sắc thái Âm nhạc ứng với từng ca khúc tiêu biểu khi soạn đệm các ca 

khúc viết về Quảng Ninh sao cho phù hợp và đạt hiệu quả nhất với đối tượng 



 67 

SV hệ CĐSP Âm nhạc. Một số âm sắc thường được sử dụng khi ca khúc có 

những sắc thái Âm nhạc cụ thể như sau: 

- Những ca khúc với tính chất Âm nhạc nhẹ nhàng - trữ tình, du dương, 

mượt mà… mang phong cách của nhạc nhẹ như  Quê em, Hoa xương rồng, 

Lời ru trên Vịnh Hạ Long… của tác giả Đỗ Hòa An. Hay các ca khúc như 

Màu xanh của Biển (Đức Minh), Đêm trăng trên vịnh Hạ Long (Hoàng 

Quý)…, thường dùng các âm sắc như: Electric Piano, Rock Piano, Galaxy 

Pad, Pop Brass, Techno Brass, Hah Choir, Jazz Viber, Soprano Sax, Flute, 

Oboe, Accordion, String, Piano, Sun Bell, Distortion Guitar, violon… hoặc có 

thể kết hợp 2 loại âm sắc E.Piano + Strings trong trường hợp dưới đây với bài 

Màu xanh của biển (Đức Minh). 

Ví dụ 23 

 

- Cũng là ca khúc trữ tình, mượt mà du dương nhưng Âm nhạc  mang 

âm hưởng dân gian như: Hạ Long Biển nhớ, Cõi Thiêng (Đỗ Hòa An)… 

chúng ta cần chọn những âm sắc gần giống với các nhạc cụ dân tộc Việt Nam, 

sau đó căn chỉnh lại tiếng sao cho giống nhất  như Ukelele (giả tiếng đàn Tỳ 

bà), Dulcimer, Hacket (giả tiếng đàn Tranh), Flute, Piccolo (giả tiếng sáo 

trúc), Pick bass (giả tiếng đàn Bầu), Koto (giả tiếng đàn Nguyệt), Sylophone, 

Marimba (giả tiếng đàn T’rưng)… Cũng có thể kết hợp 2 loại âm sắc cùng lúc 

như trường hợp dưới đây của bài Hạ Long biển nhớ (Đỗ Hòa An). Những âm 

sắc này khi sử dụng cần phải có sự kết hợp với Pitch Bend (pitch bend là công 
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cụ nằm trên đàn phím điện tử, giúp nhạc công tạo ra các kỹ thuật nhấn, luyến 

láy âm sắc). 

Ví dụ 24 

 

- Những ca khúc với tính chất Âm nhạc vui tươi - sinh động như Tình 

ca người thợ mỏ (Hoàng Vân), Khúc Tăng-gô trên Biển (Trần Hoàn), Tiếng 

hát gửi Vàng Danh (Trọng Bằng), Trên biển trời Đông Bắc (Trần Chung)… 

thường dùng các tiếng: Brass; SupLead; Fantasia, Accordion, Piano, Sun Bell, 

Distortion Guitar… Cụ thể như ca khúc Tình ca người thợ mỏ của Hoàng Vân 

dưới đây. Phần đệm tay trái sẽ dùng âm sắc Brass đệm vào phách yếu với tiết 

tấu nốt đơn chấm dôi. 

Ví dụ 25 

 

- Những ca khúc với tính chất Âm nhạc mạnh mẽ, hùng tráng, thúc 

giục, kêu gọi như Những ngôi sao ca đêm (Phạm Tuyên), Khi chúng tôi vào lò 

(Trần Chung). Xe đêm trên công trường (Đức Nhuận), Hò Biển (Nguyễn 

Cường), Những thành phố bên bờ biển cả (Nhạc Phạm Đình Sáu, lời thơ 
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Huy Cận)… thường dùng các tiếng: Cor, Tuba, Horn, Trumpet, Trombone, 

String, PopBrass, SupLead; Fantasia, Accordion, Piano, Sun Bell, 

Distortion Guitar… Chẳng hạn, với bài Những ngôi sao ca đêm của Phạm 

Tuyên, khi ly điệu sang giọng Pha thăng thứ, chúng ta dùng tiếng kèn Cor 

kết hợp với tiếng String để tạo ra âm hưởng trầm buồn. 

 Ví dụ 26 

 

Tương tự với cách lựa chọn như trên, SV tiếp tục khai thác, tìm hiểu 

và phát triển một cách sáng tạo với các ca khúc khác nhau tùy từng trường 

hợp cụ thể. Điều quan trọng nhất là phải nắm được nội dung, tính chất Âm 

nhạc của ca khúc đồng thời biết phân loại và pha trộn các âm sắc khác nhau 

để tạo nên màu sắc mới. 

2.2.4. Soạn phần dạo đầu, dạo giữa, kết thúc 

 Với một phần đệm, các câu dạo luôn có nhiệm vụ dẫn dắt cho người 

hát, giúp người hát nắm ngay được tông giọng, xác định đúng nhịp điệu, 

tốc độ nhanh chậm để bắt đầu thể hiện ca khúc. 

2.2.4.1. Soạn dạo đầu  

 Phần dạo đầu là phần Âm nhạc mở đầu của tác phẩm, nó có ý nghĩa 

rất quan trọng khi soạn đệm. Dạo đầu có nhiệm vụ giới thiệu, mở ra không 

gian Âm nhạc, tạo cảm hứng và định hướng cho người hát, gợi mở cảm xúc 

và sự liên tưởng cho người nghe về tác phẩm Âm nhạc. Ngay sau dạo đầu 
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là phần trình bày của ca khúc nên phần Âm nhạc này thường có chiều 

hướng cao trào để hướng vào phần trình bày có phần lắng dịu ngay sau đó. 

       Theo PGS.TS.  Nguyễn Thị Nhung: “Phần mở đầu có chức năng 

chuẩn bị cho sự xuất hiện các phần chính của hình thức Âm nhạc. Nổi bật 

nhất của phần này là không ổn định, không hoàn thiện về cấu trúc để hướng 

người nghe tới các phần tiếp theo” [22; tr. 24]. 

       Dạo đầu trong phần đệm ca khúc không nhất thiết tuân thủ khuôn 

mẫu cổ điển về mặt cấu trúc mà còn có nhiều cách soạn khác nhau. Trong 

khuôn khổ luận văn này, chúng tôi xin trình bày một vài cách soạn như sau: 

- Phương thức dạo đầu bằng câu kết và nét giai điệu điển hình. 

Phần Âm nhạc được chọn để làm câu nhạc dạo là câu nhạc kết của 

tác phẩm. Thủ pháp này có thể được tái hiện trọn vẹn hoặc không trọn vẹn 

một tiết nhạc/câu nhạc tức là có thể thay đổi một vài nốt trong câu nhạc kết 

đó nhằm làm cho câu dạo thêm hấp dẫn dễ nghe, người ca sĩ cũng từ đó 

nắm được cách bắt vào tác phẩm mà không sợ bị nhầm lẫn hoặc quên lời…  

Ví dụ 27 
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 Ta thấy trong ca khúc Tình ca người thợ mỏ, câu dạo đầu được lấy 

nguyên vẹn từ câu kết của tác phẩm. Đây là cách dạo rất phổ biến và dễ 

thực hiện, yêu cầu người chơi đàn phải nắm được (thuộc) giai điệu của ca 

khúc trong trường hợp không có bản nhạc. 

Ngoài ra có thể lấy một câu nhạc điển hình trong ca khúc làm phần 

mở đầu với thủ pháp nhắc lại nguyên vẹn. Giai điệu Âm nhạc được chọn 

thường là câu nhạc không ổn định về quãng, cường độ, âm vực ở cao trào 

hoặc kết. Thủ pháp có thể tái hiện trọn vẹn hoặc một phần nào đó của một 

câu hoặc đoạn nhạc. Như vậy, phần dạo đầu sẽ có hai nhân tố: chất liệu của 

ca khúc và chất liệu phát triển, mở rộng. Điều này tạo ra hai cách xây dựng 

intro/mở đầu: có thể dùng từ chất liệu cũ phát triển (hoặc biến đổi) sang 

chất liệu mới, hoặc chất liệu mới được mở rộng xuất hiện trước khi biến đổi 

về chất liệu của bài. Hai cách mở đầu nêu trên vừa mang đặc điểm cấu trúc giai 

điệu, âm hình, chất liệu ca khúc, đồng thời bổ sung và làm mới bằng những 

chất liệu Âm nhạc mới trên cơ sở kế thừa, phát triển và mở rộng. 

 Chúng ta có thể thấy trong bài “Tình ca người thợ mỏ” của nhạc sĩ 

Hoàng Vân câu nhạc kết bài khi được lấy để làm câu dạo đầu sẽ dẫn dắt 

người hát vào bài một cách dễ dàng. Cho dù người soạn đệm có phát triển 

hoặc thêm bớt vài nốt thì nét giai điệu vẫn rất quen thuộc. 

- Phương thức dạo đầu bằng thủ pháp sử dụng điệp khúc và phát 

triển giai điệu phần điệp khúc. 

Đây là cách dạo được dùng rất phổ biến vì cũng giống như cách dạo 

lấy chất liệu ở câu kết của tác phẩm. Cách dạo này cũng có thể được thêm 

hoặc bớt luyến láy, hoa mỹ… tuy nhiên chất liệu vẫn nằm trong phần điệp 

khúc quen thuộc của tác phẩm nên khá dễ dàng khi soạn đệm và rất phù 

hợp với những chương trình không được chuẩn bị từ trước. 
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Thông thường cao trào của bài hát sẽ có giai điệu nổi bật, tính chất 

Âm nhạc trong cao trào thường biến động, không ổn định với các quãng, 

âm trên cao. Ngoài ra, trong một số bài hát, cao trào được thực hiện ở phần 

kết. Do đó, ta nên sử dụng giai điệu cao trào hoặc chọn giai điệu nguyên 

vẹn của câu kết làm phần mở đầu. Cách tạo phần mở đầu bằng những câu 

nhạc ở phần cao trào của bài hát sẽ giúp người hát tự tin và người nghe cảm 

thấy quen thuộc trong giai điệu, đặc biệt khi đệm hát ca khúc Việt Nam nói 

chung và ca khúc Quảng Ninh nói riêng. Cách dạo này cũng thường được 

sử dụng khi người đệm đàn không có nhiều thời gian chuẩn bị.  

Ví dụ 28 

 

 Qua ví dụ bài Màu xanh của Biển, ta thấy câu dạo lấy chất liệu ở 

phần điệp khúc của bài và thay đổi một số cao độ cho giai điệu phong phú 

nhưng vẫn làm cho người nghe thấy quen thuộc và có thể nhận ra ngay đó 

là điệp khúc của bài khi câu dạo được cất lên. 

- Phương thức dạo đầu bằng âm hình đặc trưng của bài 

Một cách dạo đầu sử dụng hình tiết tấu chủ đạo của tác phẩm, người 

soạn đệm có thể tự do thay đổi cao độ. Thông thường, mỗi đoạn nhạc trong 

ca khúc được xây dựng từ một hình tiết tấu chủ đạo, mỗi hình tiết tấu lại 



 73 

được kết hợp với các quãng đặc trưng tạo nên đường nét giai điệu. Cũng có 

những trường hợp tác phẩm có hình thức lớn hơn một đoạn nhạc được xây 

dựng và phát triển từ một môtif Âm nhạc. Ở cách dạo này, sau khi xác định 

được hình tiết tấu chủ đạo của đoạn nhạc, bước tiếp theo chỉ cần sử dụng 

thủ pháp mô phỏng theo quãng (q2, q3, q4, q5… ) và hình thành cấu trúc 

phần dạo đầu là câu nhạc hoặc đoạn nhạc. Ưu điểm của cách dạo này là 

tương đối dễ thực hiện, người hát và người nghe cảm nhận được sự quen 

thuộc qua hình tiết tấu đặc trưng mặc dù đường nét giai điệu đã được biến 

đổi/phát triển ở mức độ khác so với giai điệu của ca khúc.  

Ví dụ 29 

 

- Phương thức dạo đầu dạo đầu bằng thủ pháp phát triển giai điệu 

dựa vào hòa âm chủ đạo của tác phẩm. 

Đây là thủ pháp tạo phần mở đầu rất thường gặp trong các phần đệm 

ca khúc ở phương Tây. Về bản chất, cách dạo đầu này  được xây dựng giai 

điệu thông qua hợp âm và hợp âm rải (ngắn, dài, gãy khúc) được vận 

chuyển theo vòng công năng điển hình của một bài hát. Cách dạo này được 

thực hiện bằng cách mở đầu bằng hợp âm chủ của tác phẩm sau đó sẽ phát 

triển các đường nét giai điệu dựa trên các công năng khác theo kiểu đặt hòa 

âm trước rồi sáng tác giai điệu thông qua hòa âm đó một cách ngẫu hứng. 

Đây là cách dạo hay và mang tính chuyên nghiệp. Tuy nhiên, để làm được, 
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người soạn đệm phải có vốn kiến thức hòa âm sâu rộng và phải nắm rõ tính 

chất Âm nhạc cũng như các hòa âm chủ đạo của tác phẩm. 

Trong bài Những ngôi sao ca đêm của nhạc sĩ Phạm Tuyên, câu dạo 

đầu được phát triển qua vòng hòa âm như sau: 

Ví dụ 30 

 

Trong quá trình sáng tạo phần mở đầu cho đệm hát trên đàn phím 

điện tử cần lưu ý đảm bảo yêu cầu kỹ thuật như mở đầu phải rõ ràng: điệu 

tính, nhịp điệu, tiết tấu và tốc độ của bài hát; hợp âm hoặc giai điệu khi kết 

nhạc mở đầu phải hợp lý và gắn bó chặt chẽ với giai điệu của tác phẩm. 

Đặc biệt nên tránh ly điệu chuyển điệu trong câu dạo đầu hoặc câu dạo 

không về những hợp âm có sức hút vào hợp âm chủ dẫn đến việc người hát 

không thể hát đúng tông giọng của tác phẩm. Ngoài ra câu dạo đầu phải có 

cấu trúc tương đối hoàn chỉnh của một câu hoặc đoạn nhạc. 

  Mục đích chính của đệm cho ca khúc là tạo ra được không gian nghệ 

thuật đặc trưng. Người đệm đàn có thể sáng tạo khi kết hợp với chức năng  

Multipad trên đàn để ghi trước một số âm thanh tiếng động cần thiết như 

tiếng sóng biển, gió thổi, suối chảy, mưa rơi, bom đạn… nhằm làm phong 

phú thêm cho phần đệm và gợi mở cảm xúc cho tác phẩm, định hướng cho 

người hát và giúp người nghe tiếp cận một cách tốt nhất với hình tượng 

nghệ thuật... 

2.2.4.2. Soạn dạo giữa 
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- Dùng lại câu dạo đầu: Là một thủ pháp rất dễ và thường dùng, có 

thể áp dụng được với tất cả các ca khúc. Chẳng hạn như sau khi hát hết lần 

1 của bài “Đêm trăng trên vịnh Hạ Long” ta lấy câu dạo đầu làm câu dạo 

giữa để vào hát lần 2. 

Ví dụ 31 

 

- Tạo một câu dạo mới 

Phương thức dạo này đòi hỏi người soạn đệm có tư duy Âm nhạc 

phong phú, các kỹ năng chơi đàn thành thạo. Thủ pháp dạo này làm tăng 

tính hiệu quả và khả năng truyền thông điệp của ca khúc đến với người 

nghe, hướng người nghe đến với những cảm xúc Âm nhạc mới lạ hơn.  

Ví dụ 32 

 

2.2.4.3. Soạn kết thúc 

 Khi soạn đệm và thực hành phần đệm trên đàn phím điện tử, mỗi 

người nhạc công sẽ kết thúc phần đệm cho ca khúc theo nhiều cách khác 
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nhau. Cũng có những tác phẩm kết ngay khi ca sĩ trình bày hết câu hát cuối 

cùng, tuy nhiên đa phần các ca khúc cần có một câu dạo để đón vào phần 

kết (Rall) của tác phẩm. Có thể áp dụng các cách như sau:  

- Kết bằng một nét nhạc ngân dài cùng câu hát 

Đây là kiểu kết khá đơn giản, ta chỉ cần soạn một nét nhạc khoảng 2 

ô nhịp đối với nhịp đơn và 1 ô nhịp đối với nhịp phức. Nét nhạc bắt đầu 

vang lên cùng với nốt nhạc cuối cùng của ca sĩ và kết thúc đúng vào thời 

điểm ca sĩ trình bày trọn vẹn tác phẩm (khoảng 4 phách).   

Ví dụ 33 

 

 

 Bài Hạ Long biển nhớ, được kết bằng một nét nhạc có 4 phách bao 

gồm các chùm 4 nốt móc kép mô tiến đi lên theo vòng công năng k6/4 - 

D7 - t.   

- Kết bằng một câu nhạc lấy chất liệu từ câu dạo đầu 

Đối với các ca khúc có tính nghệ thuật cao, SV có thể áp dụng cách 

kết bằng một câu nhạc. Câu nhạc này có thể được phát triển hoàn toàn mới 

hoặc cũng có thể lấy chất liệu từ câu dạo đầu, nhằm làm nổi bật hình tượng 

và nội dung trong tác phẩm, tạo cho người nghe có nhiều xúc cảm khi kết 

thúc bài hát. 
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Ví dụ 34 

 

 

 

 

 Câu nhạc kết của bài Những ngôi sao ca đêm được lấy chất liệu từ 

câu dạo đầu và nhắc lại 2 lần. Câu dạo bắt đầu vang lên khi ca sĩ sắp kết 

thúc phần biểu diễn tạo hiệu ứng hoành tráng tự hào khi kết hợp với âm sắc 

của bộ hơi và bộ dây. 

- Kết bằng một câu nhạc hoàn toàn mới. 

Khi kết thúc bài hát, SV có thể soạn thêm một câu nhạc hoàn toàn 

mới. Trong câu nhạc này, có thể lấy tiết tấu và hòa âm là chất liệu của ca 

khúc nhưng cao độ được biến đổi. Hoặc cũng có thể làm mới hoàn toàn  

dựa trên một thang âm hoặc hợp âm rải đi lên hoặc đi xuống tùy vào tính 
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chất của tác phẩm. Cách kết này thường dùng cho những ca khúc có tính 

chất Âm nhạc mạnh mẽ, hùng tráng.  

 Ví dụ 35 

 

 

 Tóm lại, dạo kết là một phần không thể thiếu cho một phần trình diễn 

ca khúc. Tùy vào chủ đề của chương trình và tính chất, nội dung của ca 

khúc mà chúng ta áp dụng những cách kết khác nhau nhằm tạo nên một 

phần đệm mang tính hoàn chỉnh và có giá trị thẩm mĩ cao.  

2.2.5. Soạn nét nhạc nối cho các nốt ngân dài, chuyển câu, chuyển đoạn 

 Trong ca khúc, giai điệu không bao giờ liền mạch từ đầu đến cuối 

mà sẽ có những chỗ ngân, nghỉ, chuyển câu chuyển đoạn. Có câu nhạc chỉ 

ngân nghỉ 2 hoặc 3 phách cũng có những chỗ kéo dài đến 5, 6 phách. 

Những trường hợp như vây, người nhạc công sẽ phải có những nét nhạc nối 

nhằm tạo sự cân đối và lấp đầy cho giai điệu. Chúng ta có thể tham khảo 

những cách sau: 

2.2.5.1. Nét nối bằng giai điệu liền bậc 

Với những chỗ ngân của giai điệu, nhằm loại bỏ khoảng trống chúng 

ta cần có những nét nhạc nối tùy vào trường độ của câu ngân dài. Những 

nét giai điệu liền bậc cũng là một giải pháp hợp lý.   
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Ví dụ 36 

 

 

Đoạn nhạc trên đây của ca khúc Những ngôi sao ca đêm, ở ô nhịp số 

34 khi giai điệu xuất hiện nốt Xi chấm dôi, phần tay phải sẽ phải có câu 

nhạc nối liền bậc ở bè dưới (ô nhịp 33, 34). 

2.2.5.2. Nét nối mô phỏng hoặc diễn lại ý nhạc 

 Để lấp đầy phần giai điệu khi ngân nghỉ, chúng ta cũng có thể dùng lại 

nét nhạc trước nốt ngân nghỉ (khoảng 1 đến 2 ô nhịp). Cách làm này khá đơn 

giản và hiệu quả, tạo cảm xúc và sự gần gũi của phần đệm với giai điệu. 

 Ví dụ 37 
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Trong bài Hạ Long biển nhớ, khi nốt Fa ngân dài 3 phách, sẽ có một 

nét nhạc mô phỏng lại ý nhạc đó nhằm lấp khoảng trống cho giai điệu và 

phong phú cho phần đệm. 

2.2.5.3. Nét nối bằng rải hợp âm 

 Nối bằng rải hợp âm là dùng những hợp âm rải của Gam tương ứng 

chèn vào chỗ giai điệu ngân nghỉ.  

 Ví dụ 38 

 

 

Trong bài Tình ca người thợ mỏ, với nốt si trắng ở ô nhịp 52 khi 

ngân dài 3 phách, chúng ta sẽ dùng các chùm 3 nốt móc đơn chạy lên theo 

kiểu rải ngắn hợp âm. 

Trong quá trình soạn bè đối đáp giữa hai tay hay các đoạn nối trên 

đàn phím điện tử, sự bổ sung hay tương phản trong hình tượng âm nhạc 

góp phần tạo cho bài đệm phong phú, truyền cảm. Đây là cơ sở đánh giá 

bài đệm sáng tạo hay không sáng tạo. Những thủ pháp nêu trên không phải 

là duy nhất bởi mỗi người soạn đệm sẽ có những tư duy và có những thủ 

pháp riêng cho mình. Đối với SVCĐSP Âm nhạc, quá trình học đệm hát 
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trên đàn phím điện tử đòi hỏi sự kiên nhẫn, bền bỉ, nhằm tiếp nhận kỹ thuật 

hai tay, kỹ năng sử dụng đàn, đồng thời nâng cao kiến thức Âm nhạc để có 

thể đệm hát ở mức thành thạo, tiến tới chủ động sáng tạo. 

 Như vậy, có nhiều cách để người soạn đệm có thể làm phong phú 

cho phần đệm, tuy nhiên dù bằng cách này hay cách khác thì việc hướng 

đến hiệu quả cuối cùng làm cho phần đệm thật sinh động nhưng vẫn nói lên 

được ý đồ của tác giả và khi phần đệm vang lên phải chiếm được cảm tình 

của người nhe nhạc. 

2.3. Thực nghiệm sư phạm 

*  Mục đích thực nghiệm 

Trong chương trình này nhằm trang bị kiến thức cơ bản về môn đàn 

phím điện tử và các thủ pháp, kỹ thuật ứng dụng trong soạn đệm các ca 

khúc  trên đàn phím điện tử cho SVCĐSP Âm nhạc, trường ĐH Hạ Long. 

Qua bài dạy, SV phải đạt yêu cầu về các kỹ thuật đệm hát trên đàn 

phím điện tử nhằm ứng dụng thông qua qua các tác phẩm khác nhau. SV 

phải nắm vững hòa thanh, điệu thức, các thủ pháp để xây dựng bài đệm 

mang tính khoa học, không mắc lỗi cơ bản như sai hòa thanh, không soạn 

được câu dạo mở đầu hoặc kết... 

 Sau khi kết thúc chương trình yêu cầu SV tự kiểm tra đánh giá về kỹ 

thuật sử dụng đàn phím điện tử, từ đó có kế hoạch luyện tập khắc phục 

những hạn chế, lỗi khi thực hiện. 

 Trong quá trình truyền thụ tri thức cho SV, các giảng viên cần nâng 

cao nhận thức: đệm hát phải chính xác để làm mẫu cho SV học tập. 

 Trong quá trình giảng dạy, giảng viên cần yêu cầu SV tăng cường ý 

thức rèn luyện, luyện tập các kỹ thuật, thủ pháp soạn đệm ở mọi nơi, mọi 

lúc nhất là những yêu cầu mà môn học đặt ra. Trong khi SV trả bài, giảng 

viên tập trung uốn nắn, sửa chữa để SV hiểu và thực hiện chính xác. 
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* Đối tượng thực nghiệm 

 Đối tượng: SV lớp K11, chuyên ngành  sư phạm Âm nhạc, khoa 

Nghệ thuật, trường ĐH Hạ Long. Tiến hành chia nhóm học, sĩ số lớp có 8 

SV phân thành 2 nhóm, nhóm thực nghiệm: 4 SV; nhóm đối chứng: 4 SV. 

Nhóm đối chứng đã qua đánh giá trong một số giờ học và phân chia giữa 

các nhóm có sự tương đồng về mặt kiến thức, khả năng đệm đàn. 

 Giảng viên tiến hành thực nghiệm: Trần Đức Nhâm. 

*  Nội dung thực nghiệm  

 Thực hành, soạn phần đệm trên đàn phím điện tử cho ca khúc Hạ 

Long biển nhớ (sáng tác: Đỗ Hòa An).  

 Nội dung: soạn hòa âm, soạn phần mở đầu, dạo giữa và kết. 

* Thời gian thực nghiệm                                                      

 Thực hiện trong 2 tuần từ ngày 10/10/2017 đến 24/10/2017 tại lớp 

K11 chuyên ngành SPAN. 

* Tiến hành thực nghiệm 

 Dạy học soạn đệm ca khúc Hạ Long biển nhớ (sáng tác: Đỗ Hòa An) 

cho cả hai nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. 

 - Nhóm thực nghiệm: áp dụng kiến thức theo tài liệu nội dung 

chương 2 (soạn hòa âm và thủ pháp soạn các phần đệm trên đàn phím 

điện tử)  

 - Nhóm đối chứng: học theo cách thức cũ, không có tài liệu thực hiện 

như nhóm thực nghiệm. 

* Kết quả thực nghiệm 

 Qua 2 tuần tiến hành thực nghiệm, giảng viên kiểm tra, đối chiếu và 

so sánh kết quả giữa 2 nhóm.  

 - Nhóm thực nghiêm: SV bắt đầu hiểu và biết cách thực hiện soạn 

bài đệm theo đúng trình tự, yêu cầu đặt ra. Một số SV có tư duy sáng tạo, 

soạn đầy đủ hòa thanh cho ca khúc.  
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 - Nhóm đối chứng: do SV không có tài liệu nghiên cứu nên còn thiếu 

tích cực, chưa chủ động. Cách đệm hát đơn giản, sơ sài, lúng túng kỹ thuật, 

chưa biết các thủ pháp đệm. 

                     Tổng hợp kết quả thực nghiệm 

STT Nội dung 
Nhóm thực nghiệm        

(điểm) 

Nhóm đối chứng 

(điểm) 

* Điểm 9-10 8-8,9 6-7,9 9-10 8-8,9 6-7,9 

1 Soạn phần mở đầu 3 1sv 0sv 1sv 1sv 2sv 

2 Soạn trình bày 2sv 1sv 1sv 0sv 0sv 4sv 

3 Soạn phần tái hiện 4sv 0sv 0sv 1sv 1sv 2sv 

4 Soạn phần kết 4sv 0sv 0sv 0sv 1sv 3sv 

5 Soạn hòa thanh 2sv 1sv 1sv 0sv 1sv 3sv 

 

Sau khi ứng dụng các kỹ thuật, kỹ năng sử dụng các thủ pháp đệm, 

giảng viên thực hiện đánh giá, nhận xét về kỹ thuật đệm của SV nhóm thực 

nghiệm và nhóm đối chứng qua ca khúc Hạ Long biển nhớ như sau: việc có 

tài liệu hướng dẫn soạn đệm giúp cho kết quả học tập của nhóm thực 

nghiệm cao hơn nhóm đối chứng.  

Qua những biện pháp hướng dẫn soạn đệm như trên, hiện nay hầu 

hết SV đã nhận thức được tầm quan trọng của đàn phím điện tử đối với 

người giáo viên dạy nhạc phổ thông, các SV tự ý thức và hiểu rõ hơn kĩ 

năng rèn luyện sẽ tạo những ảnh hưởng lớn đến khả năng đệm hát. Tất cả 

SV hai nhóm thực nghiệm và đối chứng nhận thấy giá trị và tác dụng của 

đệm hát trên đàn phím điện tử trong chương trình học cũng như hình thành 

khả năng hoạt động trong nghề nghiệp như: dạy nhạc, hoạt động phong trào 

văn nghệ trong và ngoài trường phổ thông, nơi công tác. Tỉ lệ chưa biết 

đệm đàn và đệm đàn yếu của SV đã giảm đi nhiều so với trước.  
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 Tiểu kết  

Trong chương 2, chúng tôi đã trình bày các đặc điểm của ca khúc 

viết về Quảng Ninh, từ đó đưa ra các  các kỹ thuật soạn đệm trên đàn phím 

điện tử cho đối tượng là SV CĐSP Âm nhạc, trường ĐH Hạ Long. Bên 

cạnh đó chúng tôi cũng gợi ý về cách chọn tiết điệu và âm sắc sao cho phù 

hợp với từng thể loại ca khúc, cách soạn hòa thanh, cấu trúc phần đệm theo 

trình tự: mở đầu, trình bày, cầu nối, tái hiện và kết. Thêm vào đó là các 

thành phần khác tham gia với chức năng là xây dựng hòa thanh, tiết tấu cho 

ca khúc để phần thêm phong phú, mới lạ. Tất cả liên quan, gắn bó chặt chẽ 

trong một chỉnh thể thống nhất. 

Phần cuối là thực nghiệm sư phạm do chúng tôi tổ chức tiến hành tại 

lớp K11 chuyên ngành sư phạm Âm nhạc, khoa Nghệ thuật, trường ĐH Hạ 

Long. Qua thực nghiệm, bước đầu đã cho kết quả khả quan. Nhóm SV thực 

nghiệm tương đối thành thành thạo quy trình soạn đệm, có hứng thú, tư duy 

sáng tạo hơn, không còn lúng túng như trước. Soạn đệm trên đàn phím điện 

tử đòi hỏi người học có nhiều kỹ năng hiểu biết. Bên cạnh việc có tài liệu 

tham khảo thì người học luôn luôn phải rèn luyện chăm chỉ, có tinh thần 

học hỏi, tìm tòi, sáng tạo mới tạo ra được những phần đệm hay, hấp dẫn, 

mới lạ. 
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KẾT LUẬN 

Việc đào tạo ngành sư phạm Âm nhạc tại trường ĐH Hạ Long nhằm 

cho ra đời những thầy cô giáo làm công tác giảng dạy Âm nhạc tại các 

trường phổ thông. Mặt khác việc thành thạo trong đệm cho ca khúc nói 

chung và ca khúc viết về Quảng Ninh nói riêng là một yêu cầu rất cần thiết. 

Chính vì vậy, việc tìm ra biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

đào tạo môn đàn phím điện tử trong đó có nội dung đệm hát cho ca khúc là 

vấn đề trăn trở của những người làm công tác giảng dạy Âm nhạc tại 

trường ĐH Hạ Long. 

Theo quy trình đào tạo của Khoa Nghệ thuật, trường ĐH Hạ Long, SV 

tốt nghiệp nghành Sư phạm Âm nhạc phải nắm được kiến thức tổng hợp 

liên quan đến Âm nhạc qua các môn học khác nhau: từ lý thuyết Âm nhạc 

cơ bản, ký xướng âm, hòa thanh, phân tích tác phẩm, hợp xướng, chỉ huy... 

và một trong số các môn thực hành là môn đàn phím điện tử. Thực tế cho 

thấy, SV CĐSP Âm nhạc luôn coi trọng 2 môn học: Thanh nhạc và Nhạc 

cụ, do các môn này mang tính ứng dụng và là tiền đề được các trường phổ 

thông tuyển dụng. Đây là những kỹ năng đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của xã 

hội hiện nay và luôn được đòi hỏi trong công việc mang tính bề nổi sau khi 

các em ra trường. Môn đàn phím điện tử cũng như là các môn năng khiếu 

nghệ thuật khác đòi hỏi người dạy và học bỏ nhiều tâm huyết, có sự tập 

luyện chăm chỉ trong quá trình lâu dài thì mới có thể gặt hái được thành 

công. Các giảng viên trong khoa Nghệ thuật đều có ý thức về trách nhiệm 

truyền đạt kỹ năng chơi đàn phím điện tử cho các em SV. Giảng viên 

không những dạy kỹ năng chơi đàn mà còn gián tiếp dạy phương pháp 

truyền đạt những kỹ năng chơi đàn đó cho SV. 

Qua nhiều khóa đào tạo, khoa Nghệ thuật trường ĐH Hạ Long đã cho 

ra đời một số lượng khá đông đảo giáo viên Âm nhạc  giảng dạy ở nhiều 



 86 

trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên toàn tỉnh.Trong số này, có không 

ít những SV không chỉ tự tin trong dạy học Âm nhạc chính khóa mà còn có 

thể tự tin dàn dựng và đệm đàn cho một chương trình Âm nhạc ngoại khóa. 

Tuy nhiên, cũng có một số không nhỏ SV khi ra trường còn chưa làm tốt 

công tác dạy học và dàn dựng các chương trình ngoại khóa Âm nhạc do 

năng lực yếu về đệm đàn. 

Trên thực tế với nội dung đệm cho ca khúc nói chung và đệm cho ca 

khúc viết về Tỉnh nói riêng nhằm bổ trợ cho việc dàn dựng và biểu diễn 

trong các hoạt dộng ngoại khóa Âm nhạc vẫn còn rất hạn chế. Nguyên nhân 

chủ yếu là từ chất lượng đầu vào của SV. Với đầu vào chất lượng không 

cao như vậy  giảng viên phải dựa vào trình độ của SV để giao bài sao cho 

phù hợp. Tuy nhiên trong quá trình giảng dạy không tránh khỏi việc một số 

giảng viên vẫn giữ nguyên những bài tập theo tiến trình lên lớp như khuôn 

mẫu không có sự thay đổi để phù hợp với SV, ít chú ý đến việc giảng giải, 

phân tích về tác phẩm như hòa thanh, âm hình tiết tấu, nhịp độ, trường độ... 

Những điều này dễ gây áp lực, tâm lý nhàm chán cho SV từ đó ảnh hưởng 

phần nào đến chất lượng và hiệu quả giảng dạy. SV ít có sự sáng tạo trong 

việc tìm tòi và cách học, đặc biệt là không muốn tập bài vì có những bài 

vượt quá khả năng của các em. Ngoài ra tình trạng SV thụ động trong quá 

trình học tập vẫn còn nhiều, mới chỉ đáp ứng được số lượng, còn chất 

lượng và khả năng sử dụng đàn phím điện tử một cách thực sự, đặc biệt là 

khả năng đệm cho ca khúc trong tỉnh của nhiều SV còn hạn chế. Nhiều em 

sau khi ra trường vẫn chưa thực sự tự tin để đệm đàn phím điện tử. Tìm ra 

những nguyên nhân tồn tại và đề xuất biện pháp cụ thể nhằm bổ sung cho 

việc dạy học môn đàn phím điện tử nói chung và nội dung đệm đàn phím 

điện tử nói riêng sao cho phù hợp với thực tiễn đào tạo Âm nhạc tại Trường 

ĐH Hạ Long là một việc làm quan trọng và cần thiết.  
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Nguyên nhân dẫn tới những hạn chế trên xuất phát từ nhiều yếu tố. 

Trong đó không thể không nhắc tới nhân tố người giảng viên trong quá 

trình giảng dạy nội dung đệm đàn phím điện tử. Phần lớn các giảng viên 

dạy đàn phím điện tử tại trường, trước đây thường học chuyên ngành biểu 

diễn và được đào tạo chuyên sâu về Âm nhạc cổ điển nên kiến thức cũng 

như kỹ năng đệm không nhiều dẫn đến thực tế tại trường hiện nay, đa số 

các giảng viên có sở trường thiên về biểu diễn, độc tấu, diễn tấu các tác 

phẩm cổ điển, nên khi lên lớp các giảng viên này thường chú trọng đến kỹ 

thuật và các bài độc tấu nhiều hơn là đệm đàn. Bên cạnh đó, có những 

giảng viên tham gia biểu diễn, ban nhạc, đệm đàn cho các lớp Thanh Nhạc 

nên có sở trường thiên về đệm hơn. Chính vì vậy, khi lên lớp những giảng 

viên này hướng dẫn SV đệm tốt hơn những giảng viên còn lại. Do đó, giáo 

trình cũng như phương pháp dạy đệm của các giảng viên đã có sự chênh 

lệch không thống nhất, không đồng đều . 

Một nguyên nhân khác xuất phát từ phía người học. Thực tế cho 

thấy, trình độ chơi đàn ở các SV có sự chênh lệch, không đồng đều. 

Nguyên nhân là ngay từ chất lượng đầu vào của các SV. Có những SV đỗ 

vào trường môn nhạc cụ điểm thấp nhưng các môn khác lại có điểm cao 

nên vẫn đủ tiêu chuẩn để vào trường. Trong khi đó lại có nhiều SV từ nhỏ 

đã được tiếp xúc và học đàn hoặc đã có những SV đã học qua sơ cấp, trung 

cấp chuyên ngành đàn phím điện tử ở các trường chuyên nghiệp nên kỹ 

thuật chơi đàn cao hơn rất nhiều. Những giờ lên lớp, SV được tập gam, 

luyện ngón, rèn kỹ thuật khá ít. Với hoạt động đệm đàn, các SV chỉ được 

đệm các ca khúc trong chương trình Âm nhạc phổ thông mà không được  

được làm quen tiếp xúc với các ca khúc viết về Tỉnh. Với những ca khúc 

thiếu nhi trong nội dung dạy đệm hát SV sẽ được lựa chọn một trong hai 

cách đệm là dùng bộ đệm của đàn phím điện tử và đệm theo phong cách 
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Piano. Tuy nhiên, qua thực tế giảng dạy chúng tôi nhận thấy SV không 

chọn cách đệm thứ nhất tức là sử dụng phần đệm tự động trên đàn phím 

điện tử mà chỉ chọn đệm theo phong cách piano. Lý giải về vấn đề này 

chúng tôi cho rằng thứ nhất giáo viên cũng không hướng cho SV đệm tiết 

tấu vì cây đàn phím điện tử của nhà trường còn sơ sài về chức năng không 

đủ đáp ứng cho việc sáng tạo khi sử dụng bộ đệm tự động, thứ hai là khi sử 

dụng phần đệm tiết tấu với một lớp khoảng từ 6 đến 9 SV sẽ rất ồn và mất 

tập trung. Chính vì vậy đệm theo phong cách Piano là cách đệm được SV 

sử dụng nhiều hơn khi học trên lớp. 

 Những vấn đề nêu trên dẫn tới thực tế là bên cạnh nhiều SV khi ra 

trường hoàn thành tốt công việc, vẫn còn có không ít giáo sinh hiện nay 

đang dạy tại các trường phổ thông vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa chủ động, 

chưa linh hoạt và làm chủ được cây đàn trong giờ dạy môn Âm nhạc. 

Trong các phong trào văn hóa văn nghệ, giáo viên vẫn chưa phát huy tốt 

việc sử dụng cây đàn làm vũ khí để thực hiện công việc này. Nhiều trường 

hợp, trong khi dạy hay làm công tác phong trào cũng chỉ dựa vào giọng 

hát của học sinh mà không sử dụng nhạc cụ, thậm chí phải thuê nhạc 

công. Một số giáo viên khác lại chỉ sử dụng nhưng mang tính chất hình  

thức, việc sử dụng này không phù hợp, không phát huy được tính tích cực 

của học sinh.  

          Xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan và khách quan nêu trên, 

trong luận văn này chúng tôi xin mạnh dạn được đưa ra các thủ pháp nhằm 

hướng dẫn soạn đệm cho ca khúc viết về Quảng Ninh. Tuy nhiên còn nhiều 

thủ pháp khác mà người chơi đàn có thể tìm hiểu và sáng tạo cho phù hợp 

với từng ca khúc cụ thể thuộc nhiều vùng miền khác nhau. 
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 Những vấn đề chúng tôi nêu ra trên đây chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu 

sót rất mong được các thầy cô giáo và bạn bè đồng nghiệp đóng góp ý kiến 

từ đó nhằm nâng cao khả năng soạn đệm cho ca khúc nói chung và soạn 

đệm cho ca khúc về Quảng Ninh nói riêng đạt được kết quả tối ưu nhất. 
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PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH SV THỰC NGHIỆM 

 

Stt Họ tên Giới tính Lớp Khóa 

1 Nguyễn Thị Việt Anh Nữ CĐSP Âm nhạc K11 

 

2 Hoàng Văn Bách Nam CĐSP Âm nhạc K11 

 

3 Nguyễn Duy Cường Nam CĐSP Âm nhạc K11 

 

4 Nguyễn Văn Đạt Nam CĐSP Âm nhạc K11 

 

5 Trần Thu Hà Nữ CĐSP Âm nhạc K11 

 

6 Hà Thu Giang Nữ CĐSP Âm nhạc K11 
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PHỤ LỤC 2 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

 

STT        Nội dung Nhóm thực nghiệm        

(điểm) 

Nhóm đối chứng 

(điểm) 

* Điểm 9-10 8-8,9 6-7,9 9-10 8-8,9 6-7,9 

 

1 Soạn phần mở đầu 3 1sv 0sv 1sv 1sv 2sv 

 

2 Soạn trình bày 2sv 1sv 1sv 0sv 0sv 4sv 

 

3 Soạn phần tái hiện 4sv 0sv 0sv 1sv 1sv 2sv 

 

4 Soạn phần kết 4sv 0sv 0sv 0sv 1sv 3sv 

 

5 Soạn hòa thanh 2sv 1sv 1sv 0sv 1sv 3sv 
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PHỤ LỤC 3 

MỘT SỐ BÀI SOẠN ĐỆM MẪU CHO CÁC CA KHÚC VIẾT VỀ 

QUẢNG NINH 

 

3.1. Đêm trăng trên vịnh Hạ Long (nhạc và lời: Hoàng Quý) 

3.2. Hạ Long Biển Nhớ (nhạc và lời: Đỗ Hòa An) 

3.3. Màu xanh của Biển (nhạc và lời: Đức Minh) 

3.4. Những ngôi sao ca đêm (nhạc và lời: Phạm Tuyên) 

3.5. Tình ca người thợ mỏ (nhạc và lời: Hoàng Vân) 

3.6. Xe đêm trên công trường (Đức Nhuận) 
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Phụ lục 4 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỌC SOẠN ĐỆM CỦA SINH VIÊN 

HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ÂM NHẠC, 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 

 

 

 

Trường Đại học Hạ Long 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 10/2017] 
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Tiết học đàn phím điện tử của nhóm đối chứng lớp CĐSP Âm nhạc K11  

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 10/2017] 
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Hướng dẫn thực nghiệm học soạn đệm trên đàn phím điện tử, 

lớp CĐSP Âm nhạc K11  

[Nguồn: Đào Thanh Ngân chụp tháng 10/2017] 
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