
VĂN HÓA

Giai điệu mùa Xuân
Thứ 7, 13/02/2021 | 09:17:16   451 lượt xem

BPO - Mùa xuân về trong lòng mọi người cầu chúc cho nhau bao điều tốt đẹp, mong ước năm mới sẽ
đạt thành bao ý nguyện. Mùa xuân đến không chỉ qua không khí sum vầy, nét đẹp của quê hương mà
mùa xuân còn đến với mọi người qua những giai điệu, khúc ca sống cùng năm tháng.

“NHÁNH LAN RỪNG” MÃI NỞ  

“Về thăm thành phố náo nức mùa xuân. Ba lô trên lưng, đơn sơ nhánh lan rừng” - những ca từ và giai điệu trong
nhạc phẩm “Nhánh lan rừng” của nhạc sĩ, NSƯT Thế Hiển vẫn làm say lòng người dù ca khúc này ra đời
hơn 30 năm trước. Tinh thần lạc quan được thể hiện trong ca khúc qua hình ảnh nhánh lan rừng. Dù giữa
nơi rừng cây chết cháy vì bom đạn, những nhánh lan vẫn nở hoa làm đẹp cho đời. Điều đó thể hiện ý chí,
niềm tin của người chiến sĩ, trong gian khó, nguy nan vẫn vươn lên để dệt nên những mùa xuân cho đất
nước. 

Nhạc sĩ - NSƯT Thế Hiển cho biết: Năm 1986, tôi nhận nhiệm vụ sang mặt trận 479 Xiêm Riệp, Vương quốc
Campuchia để hát phục vụ bộ đội tình nguyện. Nơi ấy, chênh vênh nơi bờ suối, hoa lan đua nhau nở. Các
chiến sĩ rủ nhau tìm nhánh lan rừng đẹp nhất về treo nơi lán trại. Hình ảnh lan rừng tươi nở và tình cảm của
các chiến sĩ đã cho tôi nguồn cảm hứng để sáng tác nên ca khúc Nhánh lan rừng”.

Nhạc sĩ - NSƯT Thế Hiển

Không chỉ dịp về xuân về, mà trong các dịp giao lưu, sinh hoạt văn nghệ, ca từ và giai điệu của “Nhánh lan
rừng” vẫn vang lên từ nơi biên giới đến hải đảo xa xôi. Đó là “khúc tình ca” đầy lạc quan để tuổi trẻ mọi thời
đại luôn trân quý.

KHÚC DÂN CA TRONG LÒNG NGƯỜI XA XỨ
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DÒNG SỰ KIỆN : VÒNG CHUNG KẾT FIFA WORLD CUP 2022 | CHINH PHỤC ĐỈNH CAO BÀ RÁ LẦN THỨ 28-2023 | Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam | CON SỐ VÀ SỰ KIỆN
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Dù chưa một lần đón tết xa quê, nhưng nhạc sĩ Võ Đông Điền lại nói thay tâm trạng của những người con xa
xứ mỗi dịp xuân về qua ca khúc “Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca”. “Những ngày gần tết, đặc biệt là
người xa quê nôn nao được về với quê hương đón cái tết sum vầy. Nhưng có nhiều người vì hoàn cảnh
đành phải đón giao thừa nơi xa. Khi đó, nỗi nhớ về cái tết ở quê nhà càng thêm da diết” - nhạc sĩ Võ Đông
Điền chia sẻ. 

Nhạc sĩ Võ Đông Điền

Giai điệu mượt mà, lời văn mộc mạc, Võ Đông Điền đã làm nao lòng bao người con xa xứ mỗi dịp xuân về.
Cả những người ở đón tết tại quê nhà cũng nghe xao xuyến bởi ông đã vẽ nên khung cảnh cái tết đậm chất
Việt Nam, đong đầy tình cảm. “Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca” ra đời vào năm 2005, đến nay vẫn mãi là
tiếng lòng của bao người gửi đến quê hương vào mỗi dịp xuân về.

XUÂN TRÊN ĐẤT VIỆT

Là nhạc sĩ trẻ, xuất thân từ quê hương Đồng Tháp, nhạc sĩ Trần Tuấn Kiệt (SN 1980) đã đến với âm nhạc
bằng niềm đam mê và trưởng thành qua các cuộc thi âm nhạc. Đến nay, anh đã có hơn 100 ca khúc về đề
tài quê hương đất nước, bạn bè, tình yêu đôi lứa. Đặc biệt là gần đây ca khúc do anh sáng tác mang tên
“Xuân trên đất Việt” được rất nhiều ca sĩ thể hiện và được công chúng yêu thích. Ra đời cách đây chưa đầy 3
năm, nhưng “Xuân trên đất Việt” đã được các ca sĩ nổi tiếng thể hiện như Đàm Vĩnh Hưng, Lê Minh Trung,
Dương Hồng Loan, Hoàng Quốc Thanh, Lệ Trinh, Hồ Ngọc Trinh, Quý Bình, Trí Quang…

“Hạnh phúc hơn khi ca khúc này được viết lời vọng cổ và biểu diễn trong chương trình “Vầng trăng cổ nhạc”
tháng 1-2021. Đồng thời, suốt 3 năm liền ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã sử dụng ca khúc này với 3 phiên bản
khác nhau. Năm 2021 này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sử dụng tựa đề ca khúc đăng ảnh bìa CD của mình” - Trần
Tuấn Kiệt chia sẻ.

Ca sĩ, nhạc sĩ Trần Tuấn Kiệt

“Cảm ơn nhạc sĩ Trần Tuấn Kiệt đã đồng ý để Loan thể hiện ca khúc “Xuân trên đất Việt”. Còn gì vui hơn được đón
một mùa xuân đầy ý nghĩa trên quê hương mình, cùng chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp, cầu mong điều may
mắn đến với bản thân và gia đình” - ca sĩ Dương Hồng Loan chia sẻ

Giai điệu của mùa Xuân hòa trong những khúc ca là món quà xuân đầy ý nghĩa mà mọi người gửi tặng nhau.
Một mùa xuân mới lại về, chúng ta cùng chúc nhau bao điều tốt đẹp cùng vui đón tết bình an và chung tay
đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Lâm Hữu Tặng
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CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếp bước truyền thống cha anh

BPO - Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-
1944 - 22-12-2022), trong chương trình “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ” của Đài
Phát...

Yêu thương giúp vượt qua nghịch cảnh

BPO - Câu chuyện của hai bà cháu dù cực kỳ khó khăn nhưng cũng vô cùng ấm
áp. Đọc cuốn Người bà tài giỏi vùng Saga, độc giả sẽ liên tưởng đến những vần
thơ...

Đại hội Hội đồng họ Dương tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2022-2027

BPO - Nhằm gắn kết bà con họ Dương đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình
Phước, sáng nay 18-12, Hội đồng họ Dương tỉnh Bình Phước đã tổ chức Đại hội đại
biểu...

Đặc sắc các chương trình tết 2023 trên BPTV

BPO - Những ngày này, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV)
đang tích cực chuẩn bị các chương trình phục vụ khán, thính giả dịp năm mới
2023,...

Ðàn đá - “sợi dây” kết nối truyền thống

BPO - Đàn đá là loại nhạc cụ gõ cổ xưa có niên đại hàng ngàn năm của Việt Nam.
Người xưa đã sử dụng một số loại đá có sẵn trên những vùng núi ở Nam Trung Bộ
và...

Phát triển du lịch cộng đồng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch Xanh

Ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là hạ
tầng về giao thông, du lịch; hỗ trợ, vận động người dân làm du lịch cộng...
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Công an tỉnh Bình Phước chúc mừng Giáng sinh Tòa Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột
BPO - Nhân Lễ Giáng sinh năm 2022, thừa ủy nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc
Công an tỉnh, Thượng tá Lê Đức Cường, Trưởng phòng An ninh nội địa cùng đoàn
công...

500 tư liệu tiêu biểu tại Triển lãm 'Điện Biên Phủ trên không - Bản hùng ca bất tử'

Triển lãm tư liệu “Điện Biên Phủ trên không - Bản hùng ca bất tử” đã chính thức
khai mạc sáng 15-12 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng Di sản

Ninh Bình nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đồng thời đẩy mạnh phát triển du
lịch để tạo sinh kế cho người dân trong vùng Di sản.

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng huyện Bù Đăng 14-
12

BPO - Tối 13-12, tại Nhà văn hóa huyện, huyện Bù Đăng phối hợp Đoàn văn công
Quân khu 7 tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày
giải...

Không gian xanh ở Vạn Quang tự

BPO - Chùa là nơi người dân thường xuyên đến chiêm bái, lễ phật, thể hiện tín
ngưỡng và tu tập. Và từ lâu không gian ở chùa là nơi trang nghiêm với kiến trúc...

Cần thay đổi phong tục trả sính lễ trong hôn nhân truyền thống người S'tiêng - Bài cuối

Trong xã hội truyền thống, phong tục chia thịt cưới cho cộng đồng là nét văn hóa
của người S’tiêng.

Mùa phơi miến

Miến dong Bình Liêu là sản phẩm OCOP ngon nổi tiếng của Quảng Ninh. Miến
được sản xuất, chế biến từ củ dong riềng được trồng tại địa phương. Vào mùa làm
miến,...

Hòa nhạc giáng sinh với các tác phẩm nổi tiếng thế giới

Thông tin từ Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO)
ngày 12-12 cho biết: Chương trình hòa nhạc giáng sinh sẽ diễn ra tối 16 - 17-12
tại...
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Cần thay đổi phong tục trả sính lễ trong hôn nhân truyền thống người S'tiêng - Bài 3
Sau lễ cưới, nhà trai có thể "nghèo đi”, nhà gái có thể “giàu lên”. Ở góc độ nào đó,
đôi khi sính lễ bị đặt ngang hàng với giá trị kinh tế, vì vậy trong trường...

Lễ hội 'Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn'

Ngày 11-12-2022, tại phố Trần Văn Lai, Khu đô thị Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm -
nơi được mệnh danh là “phố Hàn Quốc”, “làng Hàn Quốc” ở Hà Nội, tiếp tục diễn
ra...
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