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Nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích

Bài hát ra đời tháng Tư năm ấy

Nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích sinh năm 1940, dù yêu thích âm nhạc từ nhỏ, nhưng khi lớn lên, các cụ thân
sinh lại rất thích nghề giáo viên, nên muốn hướng cậu con trai đi thi Sư phạm. Thời ấy, học để ra
làm thầy giáo là mong ước của nhiều gia đình.

Một lần ngồi trò chuyện với tôi, nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích kể về bài hát Tiếng chim trong vườn Bác:

- Tôi viết ca khúc này vào tháng Tư năm 1973. Hồi đó, tôi rất muốn viết một ca khúc cho các em nhưng
gắn với Bác Hồ. Khi ấy, tôi đã đến thăm Lăng Bác nhiều lần nhưng vẫn chưa viết được. Ý tưởng trong đầu
đã có, đấy là được nương tựa dưới bóng cây mát rượi của Bác Hồ. Nhưng phải đến buổi chiều nắng
tháng Tư, ở Vườn hoa Chí Linh, tôi mới viết được ca khúc Tiếng chim trong vườn Bác. Đó là buổi chiều
thứ 3, thấy cây cao quá, tiếng chim cũng  cao vút, trời thì trong xanh quá. Vậy là cảm hứng chợt đến, tôi
ngồi đó và hoàn thành bài hát.

Rồi ông ngẫm ngợi: "Gần 20 năm sau, năm 1992, tôi hoàn thành bài Tre ngà
bên Lăng Bác. Bài hát nào khi đặt bút viết cũng có cảm giác là nhanh, nhưng
thực ra là nó miên man, nghĩ ngợi trong đầu tôi đã lâu lắm rồi".

Không ít nhạc sĩ chỉ mong trong đời mình có được một ca khúc được khán giả
nhớ, hát. Vậy nhưng Hàn Ngọc Bích có tới 4 ca khúc: Tiếng chim trong vườn
Bác, Em bay trong đêm pháo hoa, Tre ngà bên lăng Bác và Đưa cơm cho mẹ đi
cày được bình chọn trong 50 bài hát hay nhất thế kỷ XX (Cuộc bình chọn do
báo Thiếu niên Tiền phong, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ban Khoa giáo - Đài Truyền
hình Việt Nam, Ban Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức 1999-2000).
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LÃI SUẤT HUY ĐỘNG Xem chi tiết

Ngân hàng KKH 1
tuần

2
tuần

3
tuần

1
tháng

Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 3,00

BIDV 0,10 - - - 3,10

VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 3,10

Eximbank 0,10 0,20 0,20 0,20 3,40

ACB - 0,20 0,20 0,20 2,90

Sacombank 0,03 - - - 3,30

TỶ GIÁ

Ngân Hàng USD EUR

Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
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Bài trước đó

VietinBank Phú Thọ hưởng ứng Chương
trình trồng 1 tỷ cây xanh

Bài sau đó

Việt Nam ghi nhận 2.758 ca mắc mới
COVID-19 trong ngày 11/5

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, bây giờ nhiều em thiếu nhi sinh ra ở cuối thế kỷ XX ngày ngày đến lớp vẫn
hát vang nhiều ca khúc của Hàn Ngọc Bích. Đó là một niềm hạnh phúc vô bờ và nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích
cũng quả quyết với tôi: "Giải thưởng lớn nhất, vinh hạnh nhất đối với tôi là sáng tác của mình đã được
nhiều người thuộc, hát và tồn tại trong tâm hồn của họ".

Nhưng nhắc tới Hàn Ngọc Bích, nhiều người còn gọi vui là "Nhạc sĩ của… giải thưởng". Bởi ngay từ
những sáng tác đầu tay, nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích đã mạnh dạn gửi dự thi Cuộc vận động  viết ca khúc cho
trẻ em của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban Thiếu niên nhi đồng Trungương tổ
chức. Điều bất ngờ và cũng chính là động lực lớn nhất khích lệ Hàn Ngọc Bích tiếp tục sáng tác ca khúc
cho các em, đó là các ca khúc dự thi ấy đều  đoạt giải. Bài Cây bàng trước ngõ giải A, Sáo sậu là cậu sáo
đen được giải B, còn Rửa mặt như mèo và Ca cảnh Hoa bí vàng đoạt giải C.

Đặc biệt, có năm ông đoạt liền  5 giải thưởng chỉ trong 4 cuộc thi.

Ấy là năm 1992 cả nước có 4 cuộc thi âm nhạc. Một của báo Hoa học trò. Một của Bộ Giáo dục và Đào
tạo. Một của Ủy ban Bảo vệ & Chăm sóc trẻ em. Một của ngành Văn hóa - Giáo dục Hà Nội mở rộng.
Nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích kể: "Lúc ấy tôi đã ở tuổi 52, cũng muốn nghỉ ngơi đôi chút. Tôi bảo tôi muốn
"tháo giày", nhưng vừa nói ra, những người bạn chí cốt, đáng yêu như nhạc sĩ Cao Minh Khanh, Vũ Trọng
Tường bảo: "Chúng em không chịu cho ông anh như vậy đâu" và rằng sẽ "buộc giày" cho ông anh". Vậy
là cứ vài ngày, các bạn lại đến chơi, hỏi bài  đâu? Đến lúc tôi phải đưa bài ra thì mới thôi. Và trong 4 cuộc
thi năm ấy, tôi đều có những giải thưởng. Bài Tre ngà bên Lăng Bác - giải nhì (không có giải nhất - cuộc
thi  do ngành Văn hóa - Giáo dục Hà Nội mở rộng). Ơi hành khúc mùa thu thì đoạt giải B (của Bộ Giáo
dục và đào tạo). Tôi gửi 2 ca khúc dự thi với báo Hoa học trò thì Tháng Ba học trò đoạt giải C, còn Hái
được bên bờ rào (phổ thơ  Phạm Công Trứ) đoạt giải khuyến khích. Ca khúc Xinh xinh hạt nắng được giải
C của Ủy ban Bảo vệ & Chăm sóc trẻ em.

Hồ Thị

Nguồn: thoibaonganhang.vn

 Thích 1 Chia sẻ

Vietcombank 22.780 23.090 26.488 27.866

BIDV 22.795 23.075 26.575 27.683

VietinBank 22.787 23.087 26.607 27.727

Agribank 22.790 23.075 26.787 27.493

Eximbank 22.840 23.040 26.871 27.398

ACB 22 840 23 040 26 814 27 429

Khu vực Mua vào Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L 69.250 69.970

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L 69.250 69.950

Vàng SJC 5c 69.250 69.970

Vàng nhẫn 9999 54.500 55.400

Vàng nữ trang 9999 54.000 54.800

GIÁ VÀNG Xem chi tiết

Chuyển tiền nhanh
24/7 của Co-opBank:
Kết nối nông thôn -
thành thị

Tăng vốn ngân hàng:
Căn chỉnh điều kiện
thực tế

Chi bộ Vụ Thanh toán
dâng hương tưởng
niệm Đại tướng Võ
Nguyên Giáp tại

Quảng Bình

TIN ĐỌC NHIỀU
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Tiếp tục giữ ổn định vĩ
mô, kiểm soát lạm phát
SỰ KIỆN

Thông báo Hội nghị lần
thứ năm Ban Chấp hành
Trung ương khóa XIII

SỰ KIỆN

Khơi thông điểm nghẽn
về huy động, sử dụng
các nguồn lực kinh tế

SỰ KIỆN

Lãi suất đang chịu
nhiều sức ép
TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ

Kinh tế vĩ mô ổn định, nhưng các cân
đối lớn tiềm ẩn rủi ro
SỰ KIỆN

Sáng nay (11/5), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc
phiên họp thứ 11 với việc nghe và cho ý kiến đánh giá bổ ...

GỬI

BÌNH LUẬN 

Nhập tối thiểu 10 từ, chúng tôi giữ toàn quyền kiểm duyệt trước khi đăng tải.

TIN NỔI BẬT

Lãi suất đang chịu
nhiều sức ép

Đẩy nhanh tiến độ dự
án Regal Victoria
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GDP quý I vượt mốc 5%, kinh tế đang đà phục hồi

VIDEO

Nhiều tín hiệu lạc
quan trong phục
hồi và phát triển
kinh tế

Chính sách tiền tệ
đồng hành với
doanh nghiệp phục

Sự kiện

Chính trị

Kinh tế

15 năm Đảng bộ Khối các cơ quan Trung
ương

Tài chính - Tiền tệ

Chính sách

Thực tiễn

Góc nhìn

Chứng khoán

Phân tích nhận định

Chuyện bên lề

Trên sàn hôm nay

Doanh nghiệp - doanh nhân

Nông nghiệp - nông thôn

Nông thôn mới

Dòng chảy tín dụng

Bất động sản

Chuyển động thị trường

Dự án

Thông tin thị trường

Giá cả - tiêu dùng

Ô tô - xe máy

Thiết bị - Công nghệ

Văn hóa - xã hội

Văn hóa

Xã hội

Thi đua yêu nước
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