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Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống II 
Khai Mạc Chiều Thứ Sáu 19/7/2013

Cơ quan Y Tế 
Công Cộng 
Quận King tiếp 
xúc với CĐNV

SEATTLE - Sau gần 8 tháng 
với nhiều buổi tiếp xúc và phỏng 
vấn, chiều thứ Hai 15 tháng 7, tại 
phòng họp cơ quan Hồng Thập 
Tự quận King, tọa lạc ở số 1900 
25th Ave S  Seattle, WA 98144, 

đại diện cơ quan Y tế Công 
Cộng và  Hồng Thập Tự quận 
King đã có buổi tiếp xúc với các 
vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, 
các nhà hoạt động cộng đồng 

cũng như báo giới Việt Ngữ tại 
địa phương, để thông báo kế 
hoạch nhằm giúp đồng hương 
trong vùng sẵn sàng đối phó với 

   xem tiếp trang 67
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Trang 64

Số báo NVNN phát hành tuần này trùng với ngày khai mạc của Đại Hội 
Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam Lần II, được tổ chức vào chiều ngày thứ 
Sáu 19 tháng 7/ 2013 tại hý viện Shorecrest Performing Arts Center. Đây là 
một sự kiện âm nhạc truyền thống Việt Nam mang tầm vóc quốc tế và được 
đánh giá là quy mô nhất  từ trước tới nay tại vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Để tìm 
hiểu thêm về sinh hoạt văn hóa nghệ thuật trọng đại này trước giờ khai mạc, 
chúng tôi xin mạn phép gởi đến bạn đọc vài trao đổi giữa đại diện NVNN và 
Nghệ sĩ Việt Hải, trưởng ban tổ chức đại hội.    

NVNN: Xin Nghệ sĩ Việt Hải cho biết thêm chi tiết về của sự kiện âm nhạc 
truyền thống Việt Nam có tầm vóc quốc tế này?

Nghệ sĩ Việt Hải: Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống được tổ chức 2 năm 
một lần. Lần đầu tiên tổ chức vào tháng 7 năm 2011 tại Toronto Canada. Đại 
hội kỳ II, Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt được bầu chọn làm đại diện 
cho các nhóm nhạc dân tộc trên khắp thế giới tổ chức. Đại hội năm nay sẽ 
khai mạc vào ngày 19 tháng 7 và bế mạc vào ngày 21 tháng 7, 2013.

Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống được tổ chức với mục đích và chủ 
chương:

•   Trao dồi kinh nghiệm giảng dạy, trình diễn, và học hỏi về bộ môn 
âm nhạc truyền thống

• Kết chặt tình thân giữa các nhóm nhạc dân tộc Việt Nam trên khắp 
thế giới

• Phổ biến và phát huy quốc nhạc Việt Nam
Chương trình được tổ chức như sau:
• Thứ Sáu ngày 19 tháng 7: khai mạc đại hội vào lúc 7:00pm - 

8:00pm
• Thứ Bảy ngày 20 tháng 7: trình diễn nhạc dân tộc tại hý viện Shorecrest 

Performing Arts Center vào lúc 7:00pm-9:30pm. Đây là một chương trình lớn 
do các nghệ sĩ và các nhóm nhạc trình diễn.   

• Chủ Nhật ngày 21 tháng 7: thuyết trình về nhạc cổ truyền Việt Nam 
từ 10:00am -2:00pm do các giáo sư tên tuổi giáo sư Phương Oanh, nghệ sĩ 
Kim Uyên, nghệ sĩ Phạm Đức Thành, nghệ sĩ Hải Yến, nghệ sĩ Vân Ánh, v.v.  
Từ 2:00pm-3:30pm là trình diễn nhạc cổ truyền do các học viên tham dự và 
Bế Mạc đại hội. Tất cả các chương trình ngày Chủ Nhật đều hoàn toàn miễn 
phí.  

Ba ngày đại hội đều tổ chức tại hý viện Shorecrest Performing Arts 
Center ở số 15343 - 25th Ave. NE  thành phố Shoreline.

Góp mặt đại hội kỳ II có sự tham dự
• Giáo sư Phương Oanh 
• Giáo sư Ngọc Dung
• Giáo sư Phạm Thúy Hoan
• Giáo sư Nguyễn Văn Đời
• Giải nhất đàn tranh toàn quốc nghệ sĩ Kim Uyên
• Giải nhất đàn bầu nghệ sĩ Phạm Đức Thành
• Giải nhất đàn Tranh và là nghệ sĩ VN đầu tiên đoạt giải âm nhạc hoa 

kỳ Emmy Award nghệ sĩ Vân Ánh
• Giải nhất sáo trúc nghệ sĩ Thanh Hoà
• Giải nhì nhạc cụ âm nhạc cổ truyền VN nghệ sĩ Thúy Vân
• Giải nhất đàn Tam Thập Lục và K’longput nghệ sĩ Hải Yến
Ngoài các giáo sư và các nghệ sĩ tên tuổi còn có sự hiện diện của các 

nhóm nhạc dân tộc trên khắp thế giới:
• Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc đến từ thủ đô Paris, Pháp Quốc
• Phượng Ca Oslo, đến từ Oslo, Norway
• Nhóm Trẻ Việt đến từ thành phố Toronto, Canada
• Nhóm Nhạc Việt Nam đến từ thành phố Toronto, Canada
• 3 chi nhánh của Tiếng Hát Quê Hương đến từ Việt Nam, Houston, 

Texas Hoa Kỳ, và Đức
• Ban Hương Xưa đến từ thành phố Houston, Texas
• Ban Tiếng Vọng Quê Hương đến từ thành phố San Jose, tiểu bang 

California, Hoa Kỳ
• Nhóm bạn hữu cộng tác với Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt từ 

10 năm qua, nhóm Tiếng Hoài Hương đến từ thành phố Portland, tiểu bang 
Oregon, Hoa Kỳ

• Nhóm bạn hữu cộng tác với Đoàn Văn nghệ Dân Tộc Huớng Việt 
trong 8 năm qua, đoàn vũ Melody Institute, đến từ thành phố Shoreline, tiểu 
bang Washington, Hoa Kỳ

• Và nhóm chủ nhà Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt, thành phố 

Everett, tiểu bang Washington State, Hoa Kỳ
Xin nói thêm đây cũng là lần đầu tiên có sự hiện diện của 4 giáo sư nổi 

tiếng của âm nhạc cổ truyền Việt Nam:
• Giáo sư Phương Oanh 
• Giáo sư Ngọc Dung
• Giáo sư Phạm Thúy Hoan
• Giáo sư Nguyễn Văn Đời

Việt Hải muốn nói thêm về 3 giáo sư Phương Oanh, Phạm Thúy Hoan, và 
Ngọc Dung.  Cách đây hơn 40 năm về trước, vào những năm 1963-65, khi 
các cô còn là những người trẻ trên dưới 20, với một ý chí mãnh liệt các cô đã 
cùng bắt tay thành lập nên nhóm Hoa Sim, đây là một nhóm nhạc nữ đầu tiên 
phát động phong trào dân ca dân nhạc đến với giới trẻ, với các sinh viên, học 
sinh tại Việt Nam. Thắm thoát đó mà đã hơn 40, tóc đã pha sương nhưng lòng 
nhiệt tâm và tình yêu của các cô dành cho nền quốc nhạc vẫn nồng nàn tha 
thiết như thuở nào. Từ các phương trời, các cô tụ lại tại tiểu bang Washington 
để truyền trao lại kinh nghiệm của mình cho các thế hệ sau. Chương trình tối 
thứ 7 sẽ là lần tái ngộ đầu tiên trên sân khấu của 3 giáo sư Phương Oanh, Thúy 
Hoan, Ngọc Dung sau bao nhiêu năm xa cách.  

NVNN: Truớc giờ khai mạc, trong vai trò là trưởng ban tổ chức xin Nghệ 
sĩ Việt Hải cho độc giả NVNN biết thêm về việc chuẩn bị cho đại hội trong 
thời gian qua.

Nghệ sĩ Việt Hải: Như đã thưa, tuy chương trình chỉ có 3 ngày ngắn thôi, 
nhưng việc chuẩn bị đã bắt đầu từ 2 năm trước. Như Người Việt Ngày Nay 
cũng thấy, quảng cáo đã được thông báo từ hơn 8 tháng trước chương trình. 
Hơn 1 năm trước, 3 giáo viên của Hướng Việt, cô Thúy Loan, cô Etsuko 
Hương, và Hồng Hà đều dành thời gian cá nhân của mình để tập luyện cho 
các học viên vào mỗi cuối tuần. Học đàn một vài tháng thì có thể đàn được 
rồi, nhưng đàn có hồn, có hay hay không đó là một chuyện khác. Để đạt được 
lĩnh vực này, để không phụ lòng khán giả đến tham dự đại hội, là một quá 
trình luyện tập công phu đầy tâm huyết. Nữa năm nay các em tập luyện hằng 
ngày đến đỗi có em than rằng: “thầy ơi, đêm ngủ cũng mơ thấy mình đang 
đàn, và ngón tay cũng động đậy theo nhịp đàn.”

Ngoài chuyên cần tập luyện, chuẩn bị chương trình để tiếp đón hơn 100 
nghệ sĩ chuyên nghiệp là một công trình lớn. Bao nhiêu thứ phải chuẩn bị, 

> Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống tiếp theo trang bìa

Giáo sư Phương Oanh từ Pháp Quốc xa xôi cũng đến Seattle trước 1 tuần để 
tập cho các em của Hướng Việt.



Số 267 - Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2013Trang 26                                                SỐ 244NGƯỜI VIỆ T
:

 

  

Trang 65

  Appendix B.1 

 B n là ng i Vi t Nam? 
 
 B n ho c thành viên gia ình c a b n là m t b nh 
nhân b  viêm gan B c a Trung tâm D ch v  Y t  
C ng ng Qu c t  (ICHS)? 

 
 B n có là ng i ch m sóc cho m t b nh nhân 
ng i Vi t Nam c a Trung tâm D ch v  Y t  C ng 

ng Qu c t  (ICHS) b  b nh viêm gan B? 
 
B n có mu n tham gia vào m t nhóm th o lu n t p trung  nói v  
kinh nghi m c a b n v  vi c ch m sóc và giáo d c b nh viêm gan B? 
 
Trung tâm D ch v  Y t  C ng ng Qu c t  (ICHS) vàT  ch c Y t  
C ng ng Ng i M  g c Á Thái Bình D ng (AAPCHO) ang tìm 
ki m m t b nh nhân b nh viêm gan B là ng i Vi t Nam, ho c là 
thành viên gia ình c a b nh nhân viêm gan B ng i Vi t Nam ho c 
là ng i ch m sóc cho b nh nhân viêm gan B ng i Vi t Nam là 
b nh nhân c a Trung tâm D ch v  Y t  C ng ng Qu c t  (ICHS)  
tham gia m t nhóm th o lu n t p trung  giúp chúng tôi hi u làm th  
nào  giúp phòng ch ng b nh viêm gan B. 
 
Ng i tham gia s  nh n c $25 cho m i cu c h p 
Th c n nh  s  c ph c v . Tu i tham gia t  18 n 70. 
 
Các cu c h p s  kéo dài kho ng 60-90 phút và s  c t  ch c t i 
Trung tâm D ch v  Y t  C ng ng Qu c t .  
N u b n quan tâm n s  nghiên c u và mu n tham gia ho c có th c 
m c, xin vui lòng liên l c: 
 
Cô Minh Nguyen-Wichman 206-788-3671 ho c email: 
minhnw@ichs.com  
 
 
 

đưa đón quan khách tại phi trường, 
chuẩn bị phòng trọ, lên lịch diễn, sắp 
xếp các buổi thuyết trình, chuẩn bị y 
phục, v.v.  rất nhiều thứ phải lo. Điều 
may mắn là các tình nguyện viên, học 
viên và gia đình đều ủng hộ chương 
trình hết mình. Những tuần vừa qua, 
không riêng Việt Hải thiếu ngủ mà tất 
cả các học viên cũng vậy. Việt Hải 
cho ví dụ, cứ thứ Bảy, Chủ Nhật là 
anh Đa và chị Loan đều phải ở nhà 
bận rộn đóng cắt các mô hình và Hải 
vẽ để trang trí sân khấu. Thứ 7 vừa 
qua, các em học viên từ 6 tuổi đến 
12 tuổi cũng phải ngồi gấp giấy xếp 
các chương trình cho 3 ngày đại hội. 
Hôm Chủ Nhật, sau khi trình diễn tại 
Dragon Festival, về đến nhà, các chị 
Ngọc, Quí, Liễu phải ở lại nhà Việt 
Hải để chuẩn bị giáo án cho các học 
viên tham dự các buổi thuyết trình. 
Chị Ngọc Anh và chị Mai thì cứ điện 
thoại miết cho Việt Hải về vấn đề ẩm 
thực. Thím Tỷ và chị Huyền, thì lo 
thu xếp để đưa đón các quan khách. 
Trong gia đình, Ba Mẹ của Việt Hải 
cũng phải góp sức may vá y phục, và 
mấy ngày tới thì càng phải bận rộn 
hơn lo việc thức ăn.

Ngoài các thành viên của Hướng 
Việt, các nghệ sĩ tham dự đều hết 
lòng với chương trình. Khi Việt Hải 
gửi email tìm thêm tình nguyện viên, 
chị Phi Thuyền ở Oslo trả lời liền “tùy 
V. Hải sắp xếp, tụi này ủng hộ hết 
mình.” Chị Kim Uyên ở tận Toronto 
thấy Việt Hải không trả lời email, thì 
cũng email lia lịa nhắc “nhận được 
email chưa, chị đã gửi người này giúp 
việc này, người kia giúp việc kia...” 
Chị Hải Yến ở Texas cũng phải lục 
lại nghề may áo trình diễn cho đại 
hội. Chú Đức Thành mấy tuần nay 
càng bận hơn vì phải phụ giúp Việt 
Hải để soạn các bản nhạc cho chương 
trình. Giáo sư Phương Oanh từ Pháp 
Quốc xa xôi cũng đến Seattle trước 
1 tuần để tập cho các em của Hướng 
Việt. Tóm lại, tất cả mọi người dù ở 
xa, ở gần, lớn bé đều đóng góp một 
tay chung sức cho đại hội được thành 
công.

NVNN: Dự đoán số quan khách 
tham dự trong thời gian đại hội?

Nghệ sĩ Việt Hải: Số vé bán ra đến 
hôm nay đã gần hết, còn lại chỉ một số 
ít thôi nên Hướng Việt cũng bớt phần 
lo lắng. Số vé bán được nhanh là do 
công sức của các học viên và hơn hết 
là do có sự trợ giúp đầy nhiệt tình và 
chân thành của tuần báo Người Việt 
Ngày Nay.  

Lúc đầu số vé bán chậm, các học 
viên than thở: “thầy ơi, bán không 
được vì người ta nói chương trình 
nhạc này họ nghe không hiểu nên 
không mua.” Việt Hải trả lời: “Mình 
phải luôn động viên mọi người tìm 
học nhạc chứ. Chúng ta đang đi trên 

một con thuyền ngược nước, phải cố 
gắng hơn hơn nữa, không được thụt 
lùi. Chúng ta phải cổ động thêm mọi 
người đến nghe, với tài năng của các 
giáo sư và anh chị nghệ sĩ chuyên 
nghiệp sẽ làm mọi người thích nhạc 
cổ truyền hơn. Các em đừng nản 
chí”  

Mấy hôm nay gần giờ chót thì có 
nhiều người gọi vào ủng hộ chương 
trình. Khi họ biết đây là một chương 
trình hiếm hoi với đến 9 huy chương 
vàng tham dự trên khắp thế giới, 4 
giáo sư chuyên về bộ môn âm nhạc 
cổ chuyền, hơn 100 nghệ sĩ nhạc dân 
tộc tham dự trình diễn. Một số người 

ở từ các tiểu bang khác cũng gọi vào 
mua vé làm cho Hướng Việt rất cảm 
động. Số vé bán giờ đã khá ổn định, 
ban tổ chức cũng bớt phần lo lắng.

NVNN: Ban tổ chức kỳ vọng gì 
qua Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống 
Việt Nam lần II?

Nghệ sĩ Việt Hải: Mục đích của 
Hướng Việt cũng như các ban nhạc 
dân tộc Việt Nam trên toàn thế giới 
đều muốn góp phần gìn giữ và phát 
huy âm nhạc Việt Nam. Chúng tôi chỉ 
mong ước sao mọi người đều biết đến 
các loại đàn ví dụ như đàn nhị, đàn tỳ 
bà, v.v.  , để tuy không biết đàn nhưng 

khi các sắc tộc bạn hỏi một câu: “Việt 
Nam có gì đặc biệt, có gì để tự hào” 
thì mọi người chúng ta có thể hãnh 
diện trả lời rằng “Chúng tôi có một 
nền dân nhạc lâu đời, có những nhạc 
khí đặc biệt như đàn Tranh, và cây 
đàn một dây Đàn Bầu tượng trưng 
cho quốc gia Việt Nam.”

Thay mặt cho Đoàn Văn Nghệ 
Dân Tộc Hướng Việt, Việt Hải cũng 
xin cám ơn tuần báo Người Việt Ngày 
Nay cũng như những quý độc giả sẽ 
đến tham dự chương trình nhạc hội 
vào tối thứ Bảy vì sự hiện diện của 
quý vị là góp phần chung tay gìn giữ 
nền quốc nhạc trên xứ người.


