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SAO VIỆT SAO THẾ GIỚI CA NHẠC PHIM HOA HẬU Liên hệ quảng cáo: 024 36321592

Phan Mạnh Quỳnh kể chuyện sáng tác nhạc phim
'Bố già'

Thứ Sáu, 12/03/2021 21:03:28 +07:00

(VTC News) - “Sao cha không", ca khúc chính trong phim "Bố già" của Trấn
Thành do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác và thể hiện vừa được nhà sản xuất
tung ra bản đầy đủ.

Video: Ca khúc "Sao cha không" và một số hình ảnh trong "Bố già"

Ca khúc “Sao cha không" đã từng gây xôn xao khi xuất hiện trong trailer chính
thức của phim. Dẫu chỉ vỏn vẹn vài câu hát được lồng ghép trong phân cảnh Ba
Sang (Trấn Thành) ngồi trên chuyến xe và nhìn ra xa xăm, nhưng chính giai điệu
nhẹ nhàng và ca từ dung dị đã gây ấn tượng mạnh đến khán giả.
Người hâm mộ lại càng mong đợi bản đầy ca khúc sau khi phim được công chiếu
chính thức và thấm thía từng ca từ và giai điệu hoà quyện vào tình tiết của phim.
Trước sự mong mỏi đó, để gửi đến khán giả lời cảm ơn đã - đang dành sự ủng hộ
lớn cho “Bố già" bản điện ảnh, ê-kíp phim đã quyết định ra mắt đầy đủ ca khúc
“Sao cha không".

Ca từ của bản nhạc giống như “tâm thư chưa từng được tiết lộ” của con trai gửi
đến bố của mình. Và chính sự mộc mạc, chân thành rất đặc trưng trong sáng tác
của Phan Mạnh Quỳnh đã giúp câu chuyện của “Bố già" bản điện ảnh tìm được
sự đồng cảm và khiến bất kì ai cũng có thể thấy mình đâu đó trong đấy.
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Ca sĩ - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

Chia sẻ về việc viết nên ca khúc này, Phan Mạnh Quỳnh cho hay: “Khoảng 2 năm
trước, có dịp làm show chung, anh Thành có dành lời khen cho những bài Quỳnh
viết và đặt vấn đề là sau này nếu anh Thành làm phim thì muốn Quỳnh viết một
bài. Vốn rất quý anh Thành nên Quỳnh hứa sẽ tham gia.

Anh Thành một người rất tài năng và luôn biết những điều mình muốn, làm việc
với anh Thành vừa áp lực nhưng cũng rất thú vị. Giống như ca khúc này, anh
Thành nói những điều muốn đưa vào trong bản OST - “Sao cha không”, nhờ đó,
Quỳnh biết mình phải làm gì để cân bằng giữa cảm xúc và ca từ sao cho phù hợp
với phim. Đây là bài hát về một người cha tần tảo, giàu đức hy sinh, hay phiền
phức nhưng rất mực thương con”.

Mặt khác, trong dòng cảm xúc mà những thước phim của “Bố già” bản điện ảnh
đem đến, Phan Mạnh Quỳnh cũng xúc động kể về kỉ niệm của bố mình: “Quỳnh
may mắn được nghe qua câu chuyện của 'Bố Già' bản điện ảnh, những tình tiết
thực sự khắc sâu trong lòng Quỳnh. Mọi thứ khiến Quỳnh nhớ về cha mình. Hồi
trẻ, cha Quỳnh trong một ban nhạc địa phương, chơi nhạc cùng các chú các bác
trong nhà thờ và thỉnh thoảng là ngoài các đám cưới, bây giờ tất cả họ đều đã giải
nghệ nhưng ký ức về những lần được đi theo cha đi tập nhạc đến giờ Quỳnh vẫn
còn nhớ rõ. Cha Quỳnh cũng đi bán kẹo do nhà làm ở các huyện khác. Thật tình,
Quỳnh không thích nghề đó lắm nhưng Quỳnh luôn thấy biết ơn vì đó là thứ nuôi
anh em Quỳnh khôn lớn”.



https://vtc.vn/3-nam-yeu-nhau-day-ngot-ngao-cua-phan-manh-quynh-va-ban-gai-ar426867.html
javascript:;


Hình ảnh trong phim "Bố già".

Bên cạnh sáng tác mang đến những thổn thức khó quên cho người nghe, Phan
Mạnh Quỳnh cũng thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của mình về câu hỏi: Liệu Phan
Mạnh Quỳnh có tự tin làm nên một bản hit OST với “Bố già" bản điện ảnh không?

Anh nói: “Việc viết nhạc phim là điều Quỳnh yêu thích vì đó luôn là những dự án
giúp mình có đủ thời gian để nghiên cứu những cách diễn đạt mới và khiến việc
viết nhạc trở nên cảm hứng hơn. Quỳnh không dám cưỡng cầu chuyện hit hay
không vì âm nhạc là câu chuyện của cảm xúc, không phải là tính toán xem có hit
hay không vì mỗi bộ phim sẽ có khía cạnh khác nhau, Quỳnh chỉ làm những gì
trong khả năng để truyền đạt cảm xúc về chuyện của 'Bố Già' bản điện ảnh tốt
nhất”, nam ca sĩ-nhạc sĩ bày tỏ.

Riêng Trấn Thành thừa nhận sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh đã chạm đến những
tình cảm đẹp đẽ nhất, đời nhất, tình nhất trong mối quan hệ cha - con, người thân
trong “Bố già” bản điện ảnh và giúp cho khán giả có sự đồng điệu lẫn kết nối.
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Ca sỹ ảo phát triển chóng mặt tại Hàn Quốc
00:02 03/02/2023

Nhà sản xuất chương trình giải trí thường cố tình tạo ra những
nghệ sỹ ảo trông gần như người thật, nhưng không bao giờ
giống hệt.

Ca sĩ Lê Minh Tuyến: ‘Âm nhạc đã chọn tôi’ 
04:33 27/01/2023

Gặp ca sĩ Lê Minh Tuyến những ngày cuối năm, nghe cô trải
lòng về âm nhạc, chuyện đời, chuyện nghề mới thấu hiểu được
tình yêu và tâm huyết của nữ nghệ sĩ.

Số phận lạ kỳ bài hát 'Mùa xuân' của Phạm Minh Tuấn
 2

04:00 27/01/2023

Ca khúc "Mùa xuân" của nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn từng có thời
gian gặp sóng gió, nhưng nó vẫn có sức sống âm thầm và dần
được phổ biến trở lại, như một lẽ tự nhiên.

Mức cát-xê 'điên rồ' của Sơn Tùng, Mỹ Tâm ở hiện tại
03:03 24/01/2023

Sơn Tùng và Mỹ Tâm là 2 nghệ sĩ có mức cát-xê cao bậc nhất
thị trường nhạc Việt, trong khi đó, Mono và Hieuthuhai là những
tân binh có bước tiến nhanh về cát-xê.

NSƯT Cao Minh dùng âm nhạc để tâm sự nỗi buồn
ngày xuân

07:12 18/01/2023

Với NSƯT Cao Minh, mùa xuân còn là khoảng lặng để lắng lại,
để chiêm nghiệm về những gì đã diễn ra trong năm.
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Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xác lập kỷ lục thế giới mới
trong 1 phút 55 giây

13:53 03/02/2023

Anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vừa xác lập kỷ
lục thế giới mới trong trong 1 phút 55 giây tại thành phố Milan
(Italia).

Giá heo hơi hôm nay 04/02/2023: Biến động trái chiều
từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

13:47 03/02/2023

Giá heo hơi hôm nay 04/02/2023, biến động trái chiều, tăng
giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg

Chủ tịch tỉnh Bình Định 'chốt' phương án chống ngập
tại phường Ghềnh Ráng

13:45 03/02/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn vừa có ý kiến
về phương án chống ngập úng tại phường Ghềnh Ráng (TP
Quy Nhơn) vào mùa mưa năm 2023.
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Còi báo không kích vang lên ở Kiev trong chuyến thăm
của các nhà lãnh đạo EU

13:16 03/02/2023

Cảnh báo không kích vang lên khắp Ukraine hôm 3/2 khi Tổng
thống Volodymyr Zelensky tiếp đón các nhà lãnh đạo Liên minh
châu Âu.

Dàn hoa hậu quốc tế ‘đổ bộ’ Việt Nam tranh vương
miện Miss Charm 2023

13:07 03/02/2023

40 người đẹp quốc tế đã đến Việt Nam để tham gia cuộc đua
tranh vương miện Miss Charm - đấu trường hoa hậu đầu tiên
do người Việt tổ chức.

Giá Bitcoin hôm nay 4/2: Bitcoin đi lùi, mất mốc 24.000
USD

13:02 03/02/2023

Giá Bitcoin đã giảm về dưới 24.000 USD sau khi thành công
vượt cột mốc này trong ngày trước đó.

Giá tiêu hôm nay 4/2: Ổn định trong mức 56.000 -
59.000 đồng/kg

13:01 03/02/2023

Giá tiêu trong nước hôm nay ghi nhận sự ổn định khi không có
thay đổi so với 1 ngày trước, dao động ở mức 56.000 - 59.000
đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 4/2: Quay đầu lao dốc
13:00 03/02/2023

Giá vàng thế giới hôm nay quay đầu giảm 44 USD/ounce so với
chiều qua,  trong khi giá vàng trong nước giảm 150.000 -
300.000 đồng/lượng.

Khinh khí cầu do thám Trung Quốc đang làm gì trên
bầu trời Mỹ

12:32 03/02/2023

Tin tức Lầu Năm Góc theo dõi một thiết bị được cho là khinh
khí cầu do thám Trung Quốc trên không phận của Mỹ trong vài
ngày qua đặt ra hàng loạt câu hỏi.

Tiếp tục cho phép lưu hành, sử dụng thuốc Evusheld
tại Việt Nam

12:31 03/02/2023

Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu
làm thuốc (Bộ Y tế) thống nhất đề xuất tiếp tục cho phép lưu
hành, sử dụng thuốc Evusheld.

Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 4/2 - XSHG 4/2/2023
12:21 03/02/2023

XSHG 4/2, trực tiếp KQXS Hậu Giang thứ Bảy, xổ số Hậu
Giang hôm nay ngày 4/2/2023, dự đoán kết quả XS miền Nam
hôm nay thứ Bảy ngày 4/2.

Kết quả xổ số Long An hôm nay 4/2 - XSLA 4/2/2023
12:19 03/02/2023

XSLA 4/2, trực tiếp KQXS Long An thứ Bảy, xổ số Long An
hôm nay ngày 4/2/2023, dự đoán kết quả XS miền Nam hôm
nay thứ Bảy ngày 4/2.

Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 4/2 - XSBP 4/2/2023
12:16 03/02/2023

XSBP 4/2, trực tiếp KQXS Bình Phước thứ Bảy, xổ số Bình
Phước hôm nay ngày 4/2/2023, dự đoán kết quả XS miền Nam
hôm nay thứ Bảy ngày 4/2.

XSQNG 4/2/2023 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay
4/2

12:14 03/02/2023

XSQNG 4/2, trực tiếp KQXS Quảng Ngãi thứ Bảy, xổ số Quảng
Ngãi hôm nay ngày 4/2/2023, dự đoán kết quả XS miền Trung
hôm nay thứ Bảy ngày 4/2.
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XSDNO 4/2/2023 - Kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay 4/2
12:13 03/02/2023

XSDNO 4/2, trực tiếp KQXS Đắc Nông thứ Bảy, xổ số Đắc
Nông hôm nay ngày 4/2/2023, dự đoán kết quả XS miền Trung
hôm nay thứ Bảy ngày 4/2.

Bắt giam một giám đốc doanh nghiệp bất động sản ở
Nghệ An

12:08 03/02/2023

Giám đốc một doanh nghiệp bất động sản ở Nghệ An lợi dụng
tín nhiệm chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của khách hàng, vừa bị bắt
tạm giam.

Tân binh toả sáng, CLB Thanh Hoá giành 3 điểm ngày
khai màn V-League 2023

12:08 03/02/2023

CLB Thanh Hoá có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới
trong chuyến làm khách trên sân của CLB Khánh Hoà.

Kết quả XSMT hôm nay 4/2- Xổ số miền Trung 4/2/2023
12:03 03/02/2023

XSMT 4/2/2023, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung thứ Bảy
ngày 4/2, xổ số MT hôm nay, dự đoán KQXS miền Trung ngày
4/2/2023, kết quả XSMT hôm nay.

XSDNG 4/2 - kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 4/2/2023
12:02 03/02/2023

XSDNG 4/2, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 4/2, KQXS Đà
Nẵng thứ Bảy ngày 4/2/2023, dự đoán kết quả xổ số miền
Trung hôm nay.

Bắt quả tang những lần hội nhà mèo khiến gia chủ
'khóc thét' trong bất lực

12:00 03/02/2023

Nuôi mèo cũng có lắm nỗi khổ.

Vietlott Power 6/55 4/2 - kết quả xổ số Vietlott hôm nay
4/2/2023

12:00 03/02/2023

Vietlott 4/2, link xem trực tiếp KQXS Vietlott Power 6/55 4/2, kết
quả xổ số Vietlott Power hôm nay thứ Bảy ngày 4/2/2023, link
xem xổ số Vietlott Power hôm nay.

XSHCM 4/2/2023 - Kết quả xổ số TP.HCM thứ Bảy 4/2
12:00 03/02/2023

Xổ số TP.Hồ Chí Minh 4/2, kết quả XSHCM thứ Bảy 4/2, dự
đoán kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh hôm nay, KQXS TP. Hồ
Chí Minh 4/2.

Món cháo độc đáo được nấu từ đặc sản 'tôm bay' trên
đỉnh Trường Sơn

12:00 03/02/2023

Không chỉ được nấu từ nguyên liệu có 1-0-2, đây còn là món
ăn rất bổ dưỡng của đồng bào Cơ Tu trên đỉnh Trường Sơn.

Phi công Ukraine nói bị không quân Nga áp đảo
11:56 03/02/2023

Phi công Ukraine cho biết nước này cần phương Tây cung cấp
thêm máy bay chiến đấu vì những máy bay của họ đã quá cũ
và bị không quân Nga áp đảo.

VinaPhone xin lỗi khách hàng về sự cố gián đoạn dịch
vụ

11:36 03/02/2023

VinaPhone gửi lời xin lỗi về sự cố gián đoạn dịch vụ đối với các
thuê bao của nhà mạng này ở một số khu vực lúc 16h hôm nay.
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Ấn Độ bắt 1.800 người trong chiến dịch chống tảo hôn
11:22 03/02/2023

Thủ hiến bang Assam, Ấn Độ, Himanta Biswa Sarma cho biết
bang này đang tiến hành chiến dịch chống nạn tảo hôn và đã
bắt hơn 1.800 người liên quan cho đến nay.

Hàng vạn du khách đội mưa về hội Lim nghe hát quan
họ

11:05 03/02/2023

Bất chấp thời tiết mưa rét, hàng vạn du khách thập phương vẫn
nô nức đội mưa về trẩy hội Lim năm 2023 (Bắc Ninh) để nghe
quan họ và xem rước kiệu.

10:59 03/02/2023

Loạt mỏ đất, đá ở Đà Nẵng ngừng khai thác nhiều năm nhưng
hoàn thổ, phục hồi môi trường diễn ra chậm, nhiều khu vực đồi
núi trơ trụi, ruộng đồng nông dân bỏ hoang.

Người dùng Facebook không thể thu hồi tin nhắn trên
Messenger

10:56 03/02/2023

Ngày 3/2, một số người dùng mạng xã hội Facebook cho biết
họ không thể sử dụng tính năng thu hồi tin nhắn trên ứng dụng
Messenger.

10:33 03/02/2023

Môt người đàn ông tại North Yorkshire (Vương quốc Anh) ngã
ngửa khỏi máy chạy bộ khi cố gắng cởi áo khoác và hất văng
một người tập gym phía sau.

THỜI SỰ QUỐC TẾ

TIN NÓNG

Núi đồi trơ trụi, ruộng đồng bỏ hoang sau khai thác
khoáng sản ở Đà Nẵng


TIN NHANH 24H

KHÁM PHÁ

Cố gắng cởi áo khoác, người đàn ông ngã ngửa khỏi
máy chạy bộ
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