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FRANZ VON SUPPE
LIGHT CAVALRY

Franz von Suppé (1819-1895), hay còn được gọi là Francesco Suppé Demelli là nhà soạn nhạc, nhạc
trưởng người Áo đến từ Vương quốc Dalmatia, Đế quốc Áo-Hung (nay là một phần của Croatia).
Ông được biết đến với các vở opere a, là người tiên phong của thể loại opere a của Áo. Tác phẩm
Light Cavalry – Ove ure được giới thiệu ở đây đẹp lấp lánh trong từng chi tiết của các bè phối. Đồng
thời toát lên sự tương phản hoành tráng của sức mạnh cùng với tình yêu và lòng tự hào.
Tác phẩm gốc lấy bối cảnh tại một ngôi làng của Áo vào thế kỷ 19, nơi có nhiều âm mưu tình ái và sự
phát hiện ra mối quan hệ cha - con gái đi kèm với sự xuất hiện của một trung đoàn Hussars. Năm 1934,
ông đã viết lại hoàn toàn opere a.
Trong khi phần lớn opere a vẫn còn được ít người biết đến, Light Cavalry Ove ure là một trong những
tác phẩm được biết đến nhiều nhất của Suppé. Nhạc từ opere a được sử dụng làm nhạc nền của bộ
phim cùng tên năm 1935.
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PIETRO MASCAGNI
INTERMEZZO from Opera “Cavalleria Rusticana”

“Cavalleria Rusticana” là vở opera một màn của nhà soạn nhạc người Ý Pietro Mascagni. Những người
viết lời cho tác phẩm đó là Giovanni Targioni-Tozze i và Guido Menasci. Cả hai đã chuyển thể từ một
vở kịch và truyện ngắn của Giovanni Verga. Vở opera được trình diễn lần đầu tiên vào ngày 17 tháng
5 năm 1890 tại Nhà hát Teatro Costanzi ở Rome. Vở opera này đã giúp cho Mascagni giành giải nhất
trong cuộc thi do Nhà xuất bản Sonzono tài trợ tổ chức vào năm đó, khiến ông trở nên nổi tiếng trên
thế giới. Chỉ trong vòng 40 năm, tác phẩm được trình diễn tới 13,000 lần.
Tác phẩm tái hiện bối cảnh cuộc sống nông thôn trên đảo Sicily (Ý) vào thế kỷ 19. “Cavalleria Rusticana”
thể hiện một truyện ngắn, cô đọng nhưng đầy kịch tính. Các nhân vật trong vở nhạc kịch này khắc
họa những mâu thuẫn nội tâm tột cùng xung quanh sự hy sinh, phản bội và trả giá. Bi kịch được Pietro
Mascagni truyền tải đến khán giả qua giai điệu, ca từ và kỹ thuật thanh nhạc vô cùng chuẩn mực.
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MAURICE RAVEL
BOLERO
“Boléro” của Maurice Ravel nguyên là vở nhạc vũ kịch thể ballet với sự tham gia của dàn nhạc giao
hưởng. Đây là tác phẩm mà tác giả cho là «ballet de caractère espagnol» (vở ba lê có nét Tây Ban Nha),
phần nhạc của Ravel sáng tác lấy cảm hứng từ điệu bolero Andalucia, phần múa được biên đạo bởi
Bronislava Nijinska. Tác phẩm được sáng tác trong khoảng tháng 7 đến tháng 10 năm 1928, được công
diễn lần đầu vào ngày 22 tháng 11 cùng năm, tại Nhà hát Opéra Garnier, Paris. Buổi ra mắt được hoan
nghênh bởi một khán giả hò hét, dồn dập, cổ vũ khi nghe thấy một phụ nữ hét lên: “Au fou, au fou!”
(“Người điên! Người điên!”). Khi Ravel được cho biết về điều này, anh ta đã trả lời: “Cô ấy...cô ấy hiểu...”.
Ngay sau vài lượt trình diễn, tác phẩm đã được khán giả và giới phê bình nghệ thuật Pháp đánh giá rất
cao, rồi vài tháng sau đã lan truyền trên nhiều quốc gia trên thế giới.
Phần nhạc của Bolero được ra mắt độc lập, tách khỏi phần múa lần đầu tại Carnegie Hall ở New York
vào ngày 14 tháng 11 năm 1929, do dàn nhạc giao hưởng hiện đại New York Philharmonic trình diễn
dưới sự chỉ huy của A uro Toscanin. Tại Pháp, buổi biểu diễn đầu tiên phần nhạc của Boléro tại buổi
hòa nhạc diễn ra tại Salle Gaveau vào ngày 11 tháng 1 năm 1930 bởi Conce s-Lamoureux, Albe Wol
do chính Ravel chỉ huy. Phần nhạc tách rời khỏi vở ba lê giúp cho nhạc phẩm được giải thoát khỏi các
ràng buộc của hình thức biểu diễn ballet, nhanh chóng đưa Ravel trở thành một trong những nhạc sĩ
nổi tiếng nhất thế giới thời đó.
Tuy nhiên, mặc dù Ravel coi Boléro là một trong những tác phẩm kém quan trọng nhất của mình, nó
vẫn luôn là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông.
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GEORGES BIZET
PRELUDE from Opera “Carmen”
Georges Bizet tên đầy đủ là Alexandre César Léopold Bizet Sinh năm 1838, mất năm 1875. Ông là
nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn piano nổi tiếng người Pháp, người được biết đến với vở opera nổi tiếng
“Carmen” - đỉnh cao của nghệ thuật opera hiện thực Pháp.
Câu chuyện được viết trong bối cảnh tại Sevilla, Tây Ban Nha, khoảng năm 1830, và liên quan tới
Carmen, một phụ nữ Gypsy xinh đẹp với tính khí bốc lửa. Tự do trong tình yêu, cô đã quyến rũ hạ sĩ
Don José, một người lính còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Quan hệ của họ khiến anh ta chối bỏ tình
yêu cũ của mình, nổi loạn chống lại chỉ huy, và gia nhập một nhóm buôn lậu. Anh ta ghen tuông khi cô
bỏ mình để quay sang yêu đấu sĩ đấu bò Escamillo khiến anh giết Carmen.
Phần mở đầu mang tính điềm báo của Prélude cho thấy vở opera mang tính định mệnh gắn kết câu
chuyện lại với nhau ở Carmen. Những âm trầm từ cello và bass càng làm tăng thêm sự kịch tính cho
phần mở đầu này. Những tiếng đập từ trống timpani và trống trầm cũng làm tăng thêm bầu không khí
bí ẩn này, thêm căng thẳng và cảm giác điềm báo.
Mặc dù thời lượng ngắn, giai điệu du dương của Carmen Suite No.1 khiến nó có lẽ trở nên phổ biến hơn
trong số hai tổ khúc. Mỗi chương đều có một giai điệu đáng nhớ, điều này khiến bạn tự hỏi tại sao nó
lại không được yêu thích như vậy khi lần đầu tiên được công diễn!
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BEDRICH SMETANA /
DIE MOLDAU

Moldau (tiếng Séc là Vltava), bài thơ giao hưởng của nhà soạn nhạc người Bohemian Bedřich Smetana
gợi lên dòng chảy của sông Vltava hay trong tiếng Đức là Moldau. Từ nguồn của nó ở vùng núi rừng
Bohemian, qua vùng nông thôn Séc, đến thành phố Praha. Là một tác phẩm yêu nước sùng đạo,
Moldau thể hiện tình yêu quê hương đất nước của Smetana trong âm nhạc. Được hoàn thành vào
năm 1874 và được trình diễn lần đầu tiên vào năm sau, tác phẩm tạo thành chương nhạc thứ hai của
tổ khúc gồm sáu chương, Má vlast (Đất nước tôi), được công diễn toàn bộ tại Praha vào ngày 5 tháng
11 năm 1882.
Cuối cùng, Má vlast đã trở thành sáng tác lâu dài nhất của Smetana, và trong số các chương của nó,
chương thứ hai, The Moldau, vẫn được yêu thích nhất. Chương nhạc bắt đầu với ánh sáng, những hình
gợn sóng thể hiện sự xuất hiện của sông Moldau như hai ngọn núi suối, một ấm và một lạnh. Sau đó,
nước từ các suối kết hợp để trở thành một dòng sông hùng vĩ, được tượng trưng bởi một chủ đề trang
nghiêm, được dàn dựng dày đặc, lặp lại định kỳ trong suốt phần còn lại của tác phẩm.
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JOE HISAISHI /
A TOWN WITH AN OCEAN VIEW from “Kiki’s Delivery Service”

“A town with an ocean view” là bản nhạc không lời trong phim hoạt hình Nhật “Dịch vụ giao hàng của
phù thủy Kiki” (công chiếu năm 1989) do Joe Hisaishi sáng tác. “Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki”
do Studio Ghibli thực hiện với kịch bản, sản xuất và đạo diễn bởi Miyazaki Hayao. Bộ phim được chuyển
thể từ tiểu thuyết cùng tên của Kadono Eiko. Truyện phim xoay quanh một nữ phù thủy nhỏ tuổi tên là
Kiki. Cô bé chuyển đến sống ở một thành phố mới và sử dụng năng lực bay trên không của mình để
kiếm sống. Theo Miyazaki, bộ phim đặc biệt miêu tả hố sâu ngăn cách giữa tính tự lập và sự phụ thuộc
của các cô bé tuổi mới lớn ở Nhật Bản.
“Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki” công chiếu lần đầu tại Nhật Bản vào ngày 29 tháng 7 năm 1989
và đã đoạt giải Animage Anime Grand Prix. Đây là phim có doanh thu phòng vé cao nhất năm 1989 của
Nhật Bản với hơn 2 triệu khán giả.
Tác giả của nhạc phim – nhạc sĩ Hisaishi Joe, tên thật là Fujisawa Mamoru sinh ngày 6 tháng 12 năm
1950, là nhà soạn nhạc của hơn 100 tác phẩm soundtracks cho các bộ phim và các tác phẩm độc tấu
khác, nằm trong những album được phát hành từ năm 1981 trở lại đây. Với một bộ phim hoạt hình “cổ”
được sản xuất vào giai đoạn cuối thập niên 80 như Kiki’s Delivery Service, nhạc nền hay là một yếu
tố khiến khán giả nhí ấn tượng mãi. Trong sáng, du dương như chính hình tượng cô bé phù thủy Kiki nhân vật chính trong phim, bài hát dù có nhiều phiên bản khác nhau từ piano, violin hay gõ phách đều
mang đến cảm giác vui tươi, yên bình cho các khán giả.
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JOE HISAISHI /
ONE SUMMER’S DAY from “Spirited Away”

“Spirited Away” (có tựa đề tiếng Việt khác là Vùng đất linh hồn) là một bộ phim điện ảnh hoạt hình
Nhật Bản đề tài tuổi mới lớn và kỳ ảo công chiếu năm 2001 do Miyazaki Hayao làm đạo diễn kiêm
nhà biên kịch. Cốt truyện phim kể về câu chuyện của Ogino Chihiro (Hiiragi), một cô bé 10 tuổi luôn
buồn chán; trong khi chuyển đến ngôi nhà mới thì cô bị lạc vào thế giới linh hồn của tín ngưỡng dân
gian Thần đạo Nhật Bản. Sau khi cha mẹ mình bị phù thủy Yubaba (Natsuki) biến thành heo, Chihiro
buộc phải làm việc tại nhà tắm công cộng của Yubaba để tìm cách giải thoát cha mẹ và mình và trở
về với thế giới loài người.
Phần nhạc nền phim do Hisaishi Joe – cộng tác viên lâu năm của Miyazaki sáng tác và xướng nhạc,
đồng thời do dàn nhạc giao hưởng New Japan Philharmonic trình bày. Nhạc nền của Hisaishi đã gặt
hái các danh hiệu tại lễ trao giải cuộc thi điện ảnh Mainichi lần thứ 56 cho âm nhạc hay nhất, giải âm
nhạc hay nhất ở hạng mục phim điện ảnh chiếu rạp tại hội chợ thương mại anime Tokyo International
Anime Fair năm 2001 và hạng mục Album nhạc hoạt hình của năm tại lễ trao giải Đĩa vàng Nhật Bản
lần thứ 16.
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JOE HISAISHI /
SANPO from “My Neighbor Totoro”

“Hàng xóm của tôi là Totoro” ( “My Neighbor Totoro” trong tiếng Anh) là một phim hoạt hình Nhật Bản
được hãng Ghibli sản xuất vào năm 1988, vua hoạt hình của Nhật Bản Miyazaki Hayao viết kịch bản
và đạo diễn. “Hàng xóm của tôi là Totoro” có thể coi là một trong những phim hoạt hình lớn đầu tiên
của Hayao Miyazaki, tác phẩm này vui tươi, trong sáng, phù hợp với mọi lứa tuổi. Nó mở màn cho loạt
hoạt hình vẽ bằng tay sau này. Đây là bộ phim khiến cho hình tượng nhân vật hoạt hình Totoro đến
rộng rãi hơn với công chúng suốt mấy thập kỷ vừa qua. Bộ phim kể về một câu chuyện nhân văn về
cách những đứa trẻ khám phá thế giới thông qua trí tưởng thượng phong phú của chúng. Totoro đã
đồng hành cùng những đứa trẻ, và là nơi để chúng có thể gửi gắm niềm tin, ước mơ và hy vọng của
mình. Hiếm có một nhân vật mà được cả người lớn lẫn trẻ em đều yêu thích, vì vậy không mấy ngạc
nhiên khi Totoro trở thành tượng đài anime mà khó nhân vật nào có thể đánh bại. Câu chuyện bắt đầu
khi gia đình hai chị em Satsuki và Mei Kusakabe chuyển đến sinh sống tại một vùng nông thôn thanh
bình. Trong một lần dạo chơi trong khu rừng gần nhà, Mei tình cờ gặp gỡ Totoro, một con thú bụng
bự dễ thương và được mệnh danh là thần rừng nơi đây. Từ đó, cuộc phiêu lưu kỳ diệu của hai cô gái
nhỏ và Totoro chính thức bắt đầu.
Joe Hisaishi là nhà soạn nhạc của hơn 100 tác phẩm soundtracks cho các bộ phim và các tác phẩm
độc tấu khác, nằm trong những album được phát hành từ năm 1981 trở lại đây. Các tác phẩm vừa
mang hơi thở của minimalist (một thể loại nhạc thử nghiệm), vừa mang phong cách của nhạc điện
tử, nhạc cổ điển châu Âu và âm nhạc dân gian Nhật Bản. Là một trong những nhà soạn nhạc có cống
hiến lớn nhất cho các bộ phim hoạt hình, Hisaishi không ngừng nỗ lực viết nhạc trong những năm
80 và 90.
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VĂN KÝ
BÀI CA HY VỌNG

“Bài ca hy vọng” là tên của một ca khúc do nhạc sĩ Văn Ký sáng tác năm 1958, Đây là một sáng tác nổi
tiếng nhất và cũng là nhạc phẩm được nhiều người ưa thích nhất trong số hơn 400 tác phẩm của ông.
Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ xâm lược, tác phẩm này đã góp phần duy trì và khích lệ tinh thần
nhiều cán bộ và chiến sĩ cách mạng. Khi sáng tác nhạc phẩm năm 1958, nhạc sĩ vừa tròn 30 tuổi với
trái tim trong sáng, giàu nhiệt huyết. Giữa bom đạn chiến tranh, ông vẽ bức tranh nên thơ với những
chấm phá, ẩn dụ tài tình. Hình ảnh đàn chim bay giữa gió xuân về phương Nam vừa tạo ra sợi dây tình
cảm kết nối giữa hai miền Nam - Bắc, vừa gieo hy vọng về một tương lai tươi sáng.
Bài hát chỉ vẻn vẹn tám câu nhưng đi vào lòng người nhờ giai điệu, ca từ đẹp. Nhiều người nghe cho
rằng “đôi chim bay” ngụ ý ca ngợi tình yêu son sắt, thủy chung thời chiến. Tuy nhiên, nhạc sĩ từng nói:
“Khi sáng tác, tôi đặt mình vào một vị trí khác, không đơn thuần là tình cảm bình thường, tình yêu đôi
lứa mà là cảm xúc tự nhiên bật lên, biến suy nghĩ của mình hướng đến những điều lớn lao, tươi đẹp của
dân tộc mà ngay chính tôi cũng không hình dung được”.
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VĂN CAO /
MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN

“Mùa xuân đầu tiên” là ca khúc của nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào giáp Tết năm (1976). Đây là ca khúc
đầu tiên của ông sáng tác và được phổ biến, sau 20 năm kể từ lần cuối cùng Văn Cao tuyên bố gác
bút, từ bỏ sự nghiệp sáng tác và được xem là tác phẩm cuối cùng của ông. “Mùa xuân đầu tiên” đã ra
đời với giai điệu valse nhẹ nhàng, dìu dặt khiến lòng người trở nên thư thái, ngẫm ngợi, rung lên những
cung bậc xúc cảm chân thành, dung dị về một mùa xuân độc lập đầu tiên của đất nước, của dân tộc.
Nói về mùa xuân, với Văn Cao là một mùa xuân cực kỳ bình dị. Một bức tranh thanh khiết, trong sáng,
in đậm nét thiên nhiên của làng quê Việt Nam với những thanh âm quen thuộc, gần gũi.
Mãi đến gần hai mươi năm sau, khi nhạc sĩ Văn Cao đã mất thì “Mùa xuân đầu tiên” mới đến với công
chúng một cách rộng rãi. Người ta đã chứng kiến sức lan tỏa mãnh liệt của ca khúc này, như thể không
có gì có thể cưỡng lại được.
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DÂN CA VIỆT NAM
TRỐNG CƠM
(Chuyển soạn: Đỗ Hồng Quân)

“Trống cơm” là bài hát duy nhất về một loại nhạc cụ cổ truyền
của dân tộc Việt Nam, thường thấy nhiều trong lễ hội mùa xuân.
Cũng như cây đàn bầu, cây sáo trúc…chiếc trống cơm đã góp
phần tạo nên bản sắc của nhạc cụ cổ truyền Việt Nam. Đã bao
lần những âm thanh kỳ diệu phát ra từ những nhạc cụ giản đơn ấy
làm nức lòng bè bạn trên thế giới cũng như người Việt Nam đang
sống ở nước ngoài tha thiết nhớ về cội nguồn mỗi khi tết đến
xuân về. Vì mang tính độc đáo của nền văn minh lúa nước, nên
trống cơm mang nhiều ý nghĩa dân tộc.
Cái trống cơm với trang phục truyền thống là mang trên mình
niềm tự hào của người Việt.
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NGHỆ SĨ BIỂU DIỄN

FLUTE

OBOE

CLARINET

LÊ THƯ HƯƠNG P *
NGUYỄN THỊ DIỆU QUỲNH
NGUYỄN QUỲNH OANH
NGUYỄN HỒNG ÁNH

BÙI SƠN TÙNG
NGUYỄN XUÂN SƠN

TRẦN KHÁNH QUANG P *
NGUYỄN MINH HỒNG
TRỊNH TÙNG LINH

BASSOON

TROMBONE

HORN

VĂN THANH HÀ P

TRẦN HIỀN P

TẠ TIẾN ĐẠT P *

NGUYỄN VĂN HƯNG
TRẦN MINH ĐỨC

ĐỖ TRÍ THÀNH
NGUYỄN VĂN NAM *

TRẦN HOÀNG PHONG
BÙI NGỌC LINH
LƯƠNG QUỐC TUẤN *

TRUMPET

SAXOPHONE

TUBA

PHAN THANH BÌNH P *
PHẠM THẾ HOÀNH
PHẠM VĂN HIẾU

QUYỀN THIỆN ĐẮC *
BÙI XUÂN HÒA *

LÊ MINH CHIỀU *

TIMPANI

PERCUSSIONS

PHAN NAM

VŨ KIỀU HƯNG P
NGHIÊM MẠNH TUẤN
NGUYỄN HÙNG KIÊN

PIANO

HARP

NGUYỄN THÁI HÀ

NGUYỄN THÙY DƯƠNG *

NGUYỄN HOÀNG VIỆT
NGUYỄN NHẬT QUANG

facebook/BDNCCultureFestival
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NGHỆ SĨ BIỂU DIỄN

FIRST VIOLIN
ĐÀO MAI ANH

NGUYỄN HÀ LINH
NGUYỄN VIỆT ANH

NGUYỄN THÀNH ĐÔ
NGUYỄN HỒ ANH

PHẠM QUỐC ĐỊNH
HÀ THỊ HIỀN LINH
LÊ NGỌC HOAN *

HỒ THỊ THANH MAI *

PHÙNG HOÀI THU P

NGUYỄN HÀ TUÂN

PHẠM HUYỀN TRANG

DOÃN KIỀU ANH
NGUYỄN TRUNG THÀNH

KIỀU THỊ MỸ HOA

ĐÀO DƯƠNG KHẢI

Conce master /

NGUYỄN KHẮC THÀNH
ĐÀO HẢI THÀNH

SECOND VIOLIN
TRẦN THUÝ HÀ P
ĐỖ NGỌC THẢO MY
ĐÀO ANH THƯ

VIOLA

28

www.bdnc-culturefestival.com

Vietnam National Symphony Orchestra Spring Conce

CELLO
TRỊNH HOÀNG MY P
ĐỖ PHA LÊ
HOÀNG THẾ MẠNH

PHẠM THỊ NGỌC MAI
LÊ PHAN NHƯ QUỲNH
LƯU LY LY

CONTRABASS
NGUYỄN QUANG TRUNG P
VŨ CẨM TÚ
MAI XUÂN HỒNG
NGUYỄN CHÍNH ĐÔNG

(P) Bè trưởng /
Nghệ sĩ khách mời /
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