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Sự kiện

VĂN HÓA Đời sống văn hoá Sao

Nhạc sĩ Hoàng Long và nguồn cảm hứng sáng tác "Em đi gieo mùa
xuân đất nước"

VH 21/10/2021 08:00 (GMT+7)

GD&TĐ - Nhạc sĩ Đặng Hoàng Long chia sẻ, tuổi trẻ là mầm non, mùa xuân của đất nước. Đó
cũng là lý do anh đặt tên cho ca khúc mang của mình là "Em đi gieo mùa xuân đất nước".

Ca khúc "Em đi gieo mùa xuân đất nước" là lời tri ân của tác giả gửi tới các thầy cô. Ảnh: NVCC.

Với người yêu nhạc, chắc hẳn, những ca khúc của nhạc sĩ Đặng Hoàng Long không còn xa lạ. Các tác
phẩm của anh đa dạng, từ dòng nhạc dân gian, nhạc nhẹ đến thính phòng. Hầu hết tác phẩm của anh
đều mang dấu ấn riêng. Hiện tại, nhạc sĩ Đặng Hoàng Long là hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội, Hội nhạc
sĩ Việt Nam.

Trong hàng trăm tác phẩm, ca khúc "Em đi gieo mùa xuân đất nước"của nhạc sĩ Đặng Hoàng Long
đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người yêu nhạc. Với âm hưởng Tây Bắc, nhạc sĩ Đặng Hoàng
Long đã đưa người nghe vào khung cảnh núi rừng đầy thơ mộng. Chia sẻ về bài hát, nam nhạc sĩ sinh
năm 1967 cho biết: "Giáo viên là nghề dạy lớp trẻ, từ những em mầm non cho đến lứa tuổi lớn hơn.
Tuổi trẻ là mầm non của đất nước. Đó cũng chính là lý do tôi ví các em như mùa xuân đất nước".
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Nhạc sĩ Đặng Hoàng Long. Ảnh: NVCC.

Nói về cảm hứng viết về âm hưởng Tây Bắc trong bài hát, nhạc sĩ Hoàng Long chia sẻ, trước đó, anh
đã viết nhiều ca khúc về miền xuôi. Trong khi đó, mỗi bài hát sẽ đề cập tới những góc độ khác nhau.
Đặc biệt, Tây Bắc là khu vực cần được quan tâm hơn. Nhạc sĩ Hoàng Long cho biết, mặc dù địa hình
khó khăn, nhưng Tây Bắc là nơi có phong cảnh nên thơ, khiến bài hát cũng nhờ vậy mà đẹp hơn.

"Là người đã đi nhiều ở vùng núi, tôi cho rằng, khu vực dải núi phía Bắc rộng và chưa được khai thác
hết. Nơi đây không chỉ có cảnh sắc đẹp, mà người dân cũng vô cùng thân thiện. Tây Bắc là vùng rộng
lớn, điều kiện giáo dục được đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, ngành giáo dục tại đây vẫn gặp nhiều khó
khăn. Trong khi đó, giáo dục là ngành mũi nhọn. Muốn khu vực có thể phát triển, trước hết, phải chú
trọng vào ngành giáo dục", nhạc sĩ Hoàng Long tâm sự.

https://photo-cms-giaoducthoidai.epicdn.me/w820/Uploaded/2022/obflukc/2021-10-21/nhac-si-dang-hoang-long1.jpeg


Nhạc sĩ Đặng Hoàng Long đã đưa người nghe vào khung cảnh Tây Bắc nhờ "Em đi gieo mùa xuân đất nước". Ảnh: NVCC.

Thông qua ca khúc "Em đi gieo mùa xuân đất nước", nhạc sĩ Đặng Hoàng Long bày tỏ, anh muốn gửi
đến tất cả người làm ngành giáo dục nói chung, thầy cô giáo nói riêng, một lời tri ân sâu sắc. Anh
cho rằng, nếu không có những người thầy, người cô, sẽ không có thế hệ tương lai và mùa xuân của
đất nước cũng không xuất hiện. Ca khúc này cũng là món quà, lời động viên tinh thần mà nhạc sĩ
Đặng Hoàng Long muốn gửi tới các thầy cô giáo. 

"Tôi mong rằng, ca khúc sẽ giúp các thầy cô yêu nghề hơn, có thêm động lực trau dồi kiến thức, kỹ
năng để đưa ngành giáo dục phát triển lên tầm cao mới", nhạc sĩ Đặng Hoàng Long chia sẻ.
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GỬI BÌNH LUẬN

Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Mới lạ đề Ngữ văn
19/11/2022 03:05

GD&TĐ - Đợt kiểm tra giữa học kỳ vừa qua ghi nhận những đổi mới đáng kể
trong đề Ngữ văn ở nhiều địa phương.

Ươm mầm tri thức qua phong trào đọc sách 
19/11/2022 01:34

GD&TĐ - Với mục đích phát triển văn hoá đọc ở học sinh, Trường Tiểu học
Quảng Hưng đã xây dựng thư viện và đầu tư phong phú các thể loại sách,
báo...

Huyện Thoại Sơn (An Giang) kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo
Việt Nam
19/11/2022 01:32

GD&TĐ -  UBND huyện Thoại Sơn (An Giang) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm
Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương khen thưởng thầy cô giáo tiêu
biểu.

Hà Nội bàn cách thu hút, sử dụng người tài
19/11/2022 01:30

GD&TĐ - Từ câu chuyện của mình, GS. TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng cho
rằng, ngoài thu nhập, chính sách đãi ngộ thì môi trường làm việc rất quan
trọng.

Trường Mầm non số 2 Mường Pồn: 'Điểm sáng' nơi biên cương

19/11/2022 01:29

GD&TĐ - 10 năm xây dựng và phát triển, Trường Mầm non số 2 Mường Pồn
đã có những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp “trồng người” nơi biên
cương.

Niềm vui trên đỉnh Huồi Cọ 
19/11/2022 01:29

GD&TĐ - Nói về niềm vui lớn nhất khi dạy học trên Huồi Cọ, cô Lô Thị
Vương đáp: 'Đó là học sinh đi học đầy đủ, và hiểu hết bài học trong ngày'.

Nhạc sĩ viết nhạc bằng... chân

Em đi gieo mùa xuân đất nước núi rừng Tây Bắc

nhạc sĩ Đặng Hoàng Long

Bình luận

KHÔNG THỂ BỎ LỠ
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Ngư dân Hà Tĩnh trúng mẻ cá đù hơn 4 tấn
19/11/2022 01:28

GD&TĐ - Tàu đánh cá công suất hơn 12CV của ngư dân ở Hà Tĩnh vừa trúng
đậm mẻ cá đù với số lượng hơn 4 tấn mang lại thu nhập cao.

Phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều vụ án lớn, phức tạp
19/11/2022 01:25

Chiều 18/11, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông báo kết quả
cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực.

Trung Quốc dạy học sinh bảo vệ môi trường
19/11/2022 01:25

GD&TĐ - Ông Li Chenliang làm việc tại Hiệp hội Công viên Vũ Hán, đánh giá
chương trình 'Lớp học công viên' mang lại lợi ích lớn cho học sinh phổ
thông.

Ba Lan nói tên lửa rơi xuống biên giới là 'tai nạn đáng tiếc' và
khó ngăn chặn
19/11/2022 01:21

GD&TĐ - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết tên lửa rơi xuống làng
Przewodow trong tuần này, làm chết 2 thường dân, là một ‘tai nạn đáng
tiếc’.

'Chìm xuồng' vì đã nhận bồi thường?
19/11/2022 01:20

GD&TĐ - UBND tỉnh Cà Mau chiều ngày 17/11 cũng đã có văn bản hỏa tốc về
việc kiểm tra, xác minh thông tin ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá.

Các huyền thoại đồng loạt lên tiếng bênh vực cho HLV Brazil
19/11/2022 01:08

GD&TĐ - Danh thủ Leo Júnior và Cafu tỏ ra rất hiểu cho HLV Tite với quyết
định triệu tập Dani Alves cho World Cup 2022.

Man Utd đưa ra quyết định cuối cùng với Ronaldo
19/11/2022 01:07

GD&TĐ - Ban lãnh đạo Man Utd đã thống nhất giải quyết vụ việc lùm xùm
với Ronaldo.

Thay nhà thầu dự án cao tốc, vì sao nhà thầu yếu lọt vào các
gói thầu khủng?
19/11/2022 01:05

GD&TĐ - Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long vừa bị tân Bộ trưởng
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đánh giá là yếu kém.
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27% trẻ vị thành niên có vấn đề về sức khoẻ tâm thần
19/11/2022 01:04

GD&TĐ -Kết quả nghiên cứu 'Sức khoẻ tâm thần vị thành niên Việt Nam'
cho thấy, 27% vị thành niên báo cáo có vấn đề về sức khoẻ tâm thần trong
12 tháng qua.

Nga tố Ukraine sát hại dã man tù nhân chiến tranh
19/11/2022 01:02

GD&TĐ - Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc ‘sát hại dã man tù nhân chiến
tranh Nga’ chỉ là vụ mới nhất trong loạt tội ác chiến tranh của quân đội
Ukraine.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi lời tri ân ngày Nhà giáo Việt
Nam
19/11/2022 00:53

GD&TĐ - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn gửi lời chia sẻ, động viên thầy cô giáo.

Cô Lê Thị Luyến: ‘Bông hoa’ thắm giữa ‘lòng chảo’ Mường
Thanh 
19/11/2022 00:30

GD&TĐ - Sau gần 30 năm "gieo chữ", cô Lê Thị Luyến – Phó Hiệu trưởng
Trường THCS Noong Luống xứng đáng là “bông hoa” thắm giữa "lòng
chảo" Mường Thanh.

Giải 'cơn khát' công nghệ cho học trò vùng khó
19/11/2022 00:08

GD&TĐ - Mở cửa căn phòng còn thơm mùi sơn, nhìn từng hàng máy tính
mới tinh sắp xếp ngăn nắp, người thầy giáo vùng khó không khỏi xúc động.

Hơn 20 năm 'bám lớp' tình thương
19/11/2022 00:02

GD&TĐ - Thầy giáo biên phòng Vũ Trường Tính đã giúp nhiều trẻ em không
có điều kiện học tập tại các trường chính quy biết con chữ, phép tính.
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® Ghi rõ nguồn “Báo Giáo dục & Thời đại” khi phát hành lại thông tin
từ website.


