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Tết này con sẽ về của Bùi Công Nam là một trong những MV ý nghĩa về gia đình.
Bên cạnh đó MV không thiếu những hình ảnh truyền cảm hứng tích cực trong
mùa dịch.

Tết này con sẽ về không phải là một thông điệp xa lạ trong những ca khúc xuân,

nhưng theo ca-nhạc sĩ Bùi Công Nam, anh chọn chủ đề này bởi sau một năm dịch

bệnh bùng phát nặng nề, trở về nhà chính là nhu cầu thiết yếu nhất của những

người đang sinh sống, làm việc, học tập xa quê, xa gia đình.

"Tết năm nay, nhất định con sẽ về..."
NSCC

Mời bạn đọc trải nghiệm giao diện mới Tại đây - Nhận xét, góp ý TẠI ĐÂY

 / Văn hóa / Xem - Nghe

Bùi Công Nam hát 'Tết này con sẽ về' dành cho những người
xa quê

Thiên Anh        
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Mỗi mùa tết đến, với không ít người có hoàn cảnh khó khăn, thường mang theo

gánh nặng tiền bạc, sắm sửa quần áo, quà cáp khi về quê; nhưng dường như ở

bối cảnh đặc biệt của năm 2021, những điều đó không còn quan trọng. Có lẽ, từ

những người con xa xứ đến bậc sinh thành tại quê nhà đều chung một nỗi niềm:

chỉ cần trở về nhà, gặp lại người thân đã là cái tết đủ đầy!

Với tinh thần đó, Tết này con sẽ về vẫn giữ được sự giản dị, mộc mạc và tích cực

vốn có trong những sản phẩm âm nhạc có chủ đề gần gũi với đời sống trước đó

của Bùi Công Nam. Giai điệu nhẹ nhàng cùng lời ca như thủ thỉ, nhắn nhủ thiết

tha của một người trẻ xa quê, đang chuẩn bị cho hành trình về thăm cha mẹ sau

thời gian dài xa cách...

Giọng nói đầu tiên trong teaser trước đó của "Tết này con có về không?" chính là của mẹ ruột Bùi Công
Nam gọi từ quê nhà Đắk Lắk
NSCC

Chuyển tải cho câu chuyện ấy là những thước phim mang gam màu khá hoài

niệm, bình dị cùng không khí chân thực của đời sống thường nhật. Hình ảnh bậc

sinh thành ở quê nhà hỏi qua điện thoại “Tết này con có về không?” hẳn sẽ chạm

cảm xúc người xem. Trong vai người con xa quê về nhà dịp tết, Bùi Công Nam có

lẽ cũng khiến nhiều người trẻ thấy mình trong đó khi “gom góp” đồ đạc từ thành

phố về, chạy xe băng qua cánh đồng xanh mướt...

Sau tất cả, người còn lại vẫn phải tiếp tục sống và trân quý hơn những người thương bên mình...
NSCC

Đáng nói, Tết này con sẽ về còn có những khoảnh khắc gợi nhắc đến các nhân vật

truyền cảm hứng trong năm 2021 vừa qua: chàng trai đi xe máy tặng quà cho

những hoàn cảnh khó khăn - Lâm Ống Húc, anh chàng cho tặng rau, không bán -

Minh Râu, hay hình ảnh chú mèo được yêu thương bởi các bạn tình nguyện viên...

Hay một chi tiết nhỏ như sự tưởng niệm những mất mát con người không thể

lãng quên là hình ảnh cô gái ôm chiếc hộp được gói ghém cẩn thận, vừa về đến

quê nhà liền sà vào lòng người thân cùng khóc. Sau tất cả, người còn lại vẫn phải

tiếp tục sống và trân quý hơn những người thương bên mình...

TIN LIÊN QUAN

Nhạc Hoa trở lại và nỗi niềm nhạc Việt bị 'gậy' bản quyền

 9 phút đắm chìm trong ký ức 4 mùa cùng GiGi Hương Giang

Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân... (*)

#Tết Này Con Sẽ Về #Bùi Công Nam #Lâm Ống Húc #Minh Râu #MV Tết 2022

BÌNH LUẬN

0 bình luận  Theo lượt thích  Theo thời gian

Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

TIÊU DÙNG - DỊCH VỤ

Ý kiến của bạn?

Đăng nhập bằng :        hoặc Đăng ký Gửi bình luận

    VinFast khởi tạo 2 xu hướng sử
dụng ô tô ở Việt Nam

    Trao ngàn phần quà tết, Bia Việt
cùng anh em ba miền hết mình vui
xuân

    4 mẫu xe sang lý tưởng cho người
tiêu dùng Việt Nam

    Tết ông Công ông Táo: Viettel
TV360 chính thức công chiếu Táo
quân Tiền truyện 2023

    Chiêm ngưỡng pháo hoa kết hợp lễ
hội đặc sắc đêm giao thừa

    Khách hàng tại Bắc Giang ‘đổi đời’
với 1kg vàng sau khi bật nắp lon
Pepsi
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VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

    Khai mạc Lễ hội hoa đào xứ Lạng
lớn bậc nhất miền Bắc dịp Tết
Nguyên đán

Lại xuất hiện trăn đất quý hiếm dài 2 mét bò qua đường ở
TP.HCM

 00:01:25  

 Thủ thành
Ramsdale bị Richarlison
và cổ động viên
Tottenham tấn công
sau trận derby bắc
London

 My bus - Your show |
Tập 28: Mạc Văn Khoa
thấy “khổ” khi đóng
cùng Anh Tú

 Tập hợp dân "tiền án
nhiều hơn tiền mặt" để
lập đường dây mua bán
hàng cấm

 Xem nhanh 20h
ngày 16.1: Bước tiến
mới trong tìm kiếm bé
Hạo Nam | Nguyễn Thái
Luyện kháng cáo kêu
oan

Nguyễn Vĩnh Nguyên bay cùng 'Thành phố những lục địa bay'
Trong Thành phố những lục địa bay, Nguyễn Vĩnh Nguyên đã trình hiện một thành phố
vừa là Đà Lạt, vừa không phải là Đà Lạt như chúng ta từng biết.

'Nữ chủ' của Thúy Ngân gây chú ý
Sau 2 tập phát sóng, phim Nữ chủ với dàn diễn viên hùng hậu: Thúy Ngân, Ngọc Lan,
Thùy Trang, Huỳnh Đông, Trương Thế Vinh, Jun Phạm, NSƯT Hữu Châu, Trung Dũng,
Tường Vi, Dương Hoàng Anh... đang thu hút sự quan tâm, bình luận và chờ đợi của khán
giả.

Bảng giá quảng cáo báo Thanh Niên
Cập nhật báo giá mới nhất Báo Thanh Niên 2022

Báo Thanh Niên

Diễn viên Mỹ gốc Việt Quan Kế Huy tiếp tục đại thắng tại
Critics Choice Awards 2023
Nam diễn viên Mỹ gốc Việt Quan Kế Huy tiếp tục thắng lớn tại Lễ trao giải Critics Choice
Awards 2023 qua vai diễn trong phim Everything Everywhere All at Once sau khi đoạt
tượng vàng cùng hạng mục tại Quả cầu vàng hôm 10.1.

18 tiếng hóa trang của Quốc Nghiệp cho vài giây trong MV
của Ngọc Mai
Trong MV Muôn vàn khuôn mặt vừa ra mắt của O Sen - Ngọc Mai, NSƯT Quốc Nghiệp -
ông xã cũng có mặt. Anh là người đề xuất để được tham gia vào sản phẩm này. 

Bảng giá quảng cáo báo Thanh Niên
Cập nhật báo giá mới nhất Báo Thanh Niên 2022

Báo Thanh Niên
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Nhạc sĩ Đức Trí, đạo diễn Aaron Toronto góp phần làm nên
các phim hay nhất 2022
Nhạc sĩ Đức Trí lần đầu đoạt giải Sáng tạo xuất sắc nhất (với nhạc phim Em và Trịnh),
cùng đạo diễn Đinh Thái Thụy, Aaron Toronto góp phần làm nên những bộ phim hay nhất
năm qua tại giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2022.
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