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THANH PHƯƠNG

C
òn h�n hai tu�n n�a m�i đáp chuy�n bay đ�n TPHCM 

nh	ng ngay t
 bây gi�, nh�c tr	�ng ng	�i M Dean 

Khomik Anderson đã tâm s� qua email: “Chu�n b� cho 

bu�i di�n � Saigon Times Concert, tôi có m�t cám giác 

l�n l�n gi�a ni�m ph�n khích, lòng c�u th�, s� trân tr�ng pha 

chút h�i h�p…”.

S�ng và làm vi�c � mi�n Nam California, M, Anderson 

cho bi�t anh có nh�ng ng	�i b�n thân là ng	�i Vi�t đang 

đ�nh c	 t�i đây. Qua h�, anh bi�t Vi�t Nam đang r�t phát 

tri�n v� công nghi�p và cá nh�ng lo�i hình ngh� thu�t hi�n 

đ�i. Và Sài Gòn là m�t trong nh�ng “mi�n đ�t lành” c�a âm 

nh�c c� đi�n. Anderson cho r�ng đi�u đó th�t tuy�t v�i! Dù 

đã t
ng s�ng � Philippines, t
ng đ�n Brazil, Mexico và các 

n	�c châu Âu, nh	ng anh d� cám bu�i hòa nh�c s"p t�i đây 

“s# là m�t trong nh�ng trái nghi�m tuy�t v�i nh�t trong 

đ�i”, vì l�n này, theo anh đã tìm hi�u, Vi�t Nam là “m�t đ�t 

n	�c có v$ đ%p thiên nhiên phong phú và con ng	�i v�i b� 

dày l�ch s&, văn hóa, đang làm nên s� phát tri�n �n t	(ng…”.

Qua nh�ng thông tin anh có, Anderson d	�ng nh	 đã b"t 

g)p s� t	�ng đ�ng nào đó gi�a m�t thành ph� năng đ�ng 

(mà anh s"p có khán thính giá � đó) v�i tinh th�n c�a tuy�t 

tác giao h	�ng From the New World mà Antonin Dvorak đã 

sáng tác v� n	�c M c�a anh. Anh ch�n trình di�n tác ph�m 

này v�i Dàn nh�c Giao h	�ng TPHCM không ch/ vì v$ đ%p 

c�a giai đi�u hay s3c h�p d�n c�a khí nh�c mà còn vì “nó r�t 

thích h(p đ� trình di�n tr	�c khán giá TPHCM”.

Khác v�i ch�t sôi n�i có ph�n h	�ng ngo�i c�a Anderson, 

n� ngh� sĩ đ�c t�u violon Mira Khomik có v$ là tuýp ng	�i 

h	�ng n�i. Cô giái thích v� tác ph�m yêu thích mà mình s"p 

Đó là tâm s� c�a các ngh� sĩ qu�c t� s	 bi
u di�n trong đêm hòa nhc Saigon Times 
Concert di�n ra vào t�i ngày 8-1-2011 ti Nhà hát Thành ph� (TPHCM). H� cho bi�t 
đang nóng lòng đ��c tr�i nghi�m nh�ng đi�u m�i m� nh�t, đ�c bi�t v�i t� cách c�a 
ng��i ngh� sĩ… 

“Sẽ là những trải nghiệm thú vị”
Dean Khomik Anderson Mira Khomik Rumi Yano Tu Shan Xiang (Đồ Thiện Tường)
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trình di�n tr	�c khán giá TPHCM: “Tác ph�m c�a Dmitri 

Dmitrievich Shostakovich (Violon concerto No.1) không đi 

theo phong cách th	�ng th�y � các bán concerto dành cho 

violon khác, mà nh	 m�t câu chuy�n k� v�i nh�ng màu s"c 

t	�ng phán c�a xúc cám: ni�m vui, n7i bu�n, ni�m hy v�ng 

và áo giác h�nh phúc”.

Không l� v�i cách mà ng	�i ngh� sĩ đi tìm s� đ�ng đi�u t
 

nh�ng n7i ni�m và xúc cám cá nhân, ng	�i th	�ng th3c ngh� 

thu�t qua đó cũng s# tìm th�y nh�ng n7i ni�m và cám xúc 

c�a chính mình. Đi�m đ)c bi�t cho cá hai phía (ng	�i trình 

di�n và ng	�i th	�ng th3c) có chăng là � cu�c trình di�n l�n 

đ�u tiên � m�t n	�c châu Á c�a m�t tài năng tr$ x3 châu Âu! 

M)c dù ch/ trình di�n hai trong b�n ch	�ng c�a bán concerto 

nh	ng có th� Khomik s# t�o đ	(c nh�ng đi�u thú v�.

Đ�n v�i Saigon Times Concert năm nay còn có m�t ph; n� 

ph	�ng Đông, cô Rumi Yano, ca sĩ ng	�i Nh�t có ch�t gi�ng 

soprano đang b�n r�n v�i các chuy�n bay cùng ch�ng là danh 

c�m tỳ bà Tu Shan Xiang (Đ� Thi�n T	�ng) qua tám qu�c gia 

và 22 đô th� đ� th�c hi�n chuy�n l	u di�n k= ni�m 40 năm s� 

nghi�p âm nh�c c�a ông. Ca sĩ chuyên dòng nh�c c� đi�n này 

t� nh�n cô không am hi�u v� kh�u v� c�a ng	�i yêu nh�c � 

Vi�t Nam. Tuy nhiên, cô v�ng tin r�ng hai bài hát cô s"p trình 

di�n trong ch	�ng trình c�a Saigon Times Concert s# thuy�t 

ph;c đ	(c khán thính giá � đây, vì đó đ�u là nh�ng ca khúc 

đ	(c yêu thích. V�i O Sole Mio c�a Eduardo Di Capua, cho 

đ�n nay, ch"c không ai ph� nh�n đó là ca khúc v	(t th�i gian 

và không gian. Còn v�i Hamabe no Uta (Bài hát bi�n x�a), 

m�t ca khúc đ)c tr	ng Nh�t Bán đ	(c sáng tác vào năm 1916, 

cô hy v�ng có th� g&i g"m m�t vài thông đi�p nào đó t
 dòng 

nh�c c� đi�n Nh�t Bán đ�n khán thính giá kh"p n�i. 

Ng	�i có kinh nghi�m bi�u di�n t�i Vi�t Nam h�n trong s� 

h� là danh c�m tỳ bà Đ� Thi�n T	�ng. Ông tr� l�i v�i Saigon 

Times Concert l�n này khi d	 v� c�a l�n bi�u di�n m�t năm 

tr	�c v�n ch	a tan. V�i ông, “nh�ng �n t	(ng đ�u tiên v� 

Vi�t Nam m�nh đ�n n7i chúng luôn hi�n hi�n trong ký 3c 

ông b�ng s� âm vang c�a giai đi�u”. Và ch"c h?n, đó là lý do 

đ� tác ph�m B�c h�a Vi�t Nam (Vietnam Sketch) đ	(c khai 

sinh và tr� thành bán nh�c chính th3c trong ch	�ng trình l	u 

di�n qu�c t� c�a ông, tr	�c cá khi ông tr� l�i Vi�t Nam. Ông 

cho bi�t khán giá các n	�c � châu Á, châu Âu hay B"c M 

đ�u dành cho sáng tác này m�t tình cám đ)c bi�t khi nghe 

ông bi�u di�n. “Tôi nh�n ra r�ng qua “nh�c k�” c�a bán nh�c, 

nhi�u khán giá có �n t	(ng r�t t�t v� Vi�t Nam khi cám nh�n 

đ	(c s3c s�ng mãnh li�t c�a văn hóa Vi�t Nam và ý chí v	�n 

lên c�a m�t dân t�c tràn tr� năng l	(ng”. V�i thành công đó, 

nh�ng t	�ng ông tr� l�i v�i Saigon Times Concert l�n này 

trong tâm th� c�a m�t ngh� sĩ thân quen, th� nh	ng ông đã 

không che gi�u đ	(c n7i lo l"ng: “Qua âm nh�c, tôi s# th� 

hi�n nh�ng cám nh�n c�a mình v� m�t đ�t n	�c mà khán giá 

� đó đã quen thu�c, hi�u rõ h�n tôi g�p nhi�u l�n. Tôi h�i h�p 

không bi�t h� s# đón nh�n tác ph�m Vietnam Sketch nh	 th� 

nào”. Đi�u đó ch?ng phái s# mang đ�n cho ng	�i ngh� sĩ cũng 

nh	 khán thính giá c�a Saigon Times Concert l�n này nh�ng 

cung b�c xúc cám m�i m$?

Đi�m thú v� là B�c h�a Vi�t Nam c�a Đ� Thi�n T	�ng 

và From the New World mà nh�c tr	�ng Dean Anderson 

s# trình di�n tuy là s� g)p gF ng�u nhiên nh	ng l�i r�t hòa 

đi�u v�i ch� đ� mong mu�n c�a nhà t� ch3c, đó là “b3c 

tranh Vi�t Nam” đang đ	(c “th� gi�i m�i” hôm nay nhìn 

nh�n ra sao.

Trong dòng ý t	�ng đó, s# là thi�u sót n�u không gi�i 

thi�u tác ph�m Vàng son c�a Vũ Vi�t Anh vi�t cho dàn 

nh�c, đ	(c ch�n đ� m� màn cho đêm hòa nh�c. V�i Vàng 

son, Vi�t Anh mu�n th� hi�n màu s"c đ�c đáo c�a văn hóa 

làng xã Vi�t Nam trong t�ng th� b3c tranh non xanh n	�c 

bi�c: Nh�ng đêm trăng v�ng v)c trên sông quê, ti�ng lao 

xao c�a nh�ng bu�i h�p ch(, nh�ng ngày h�i làng, và cá v$ 

uy nghiêm c�a nh�ng cung đi�n m�t th�i trong l�ch s& vàng 

son c�a dân t�c. Ti�c là do th�i l	(ng ch	�ng trình không 

cho phép nên dàn nh�c s# ch/ trình di�n ch	�ng I c�a tác 

ph�m, nh	 l�i gi�i thi�u đ�u cho đêm nh�c. Tuy v�y, n�u ai 

đã t
ng say lòng v�i nh�ng giai đi�u, nh�ng cung b�c thi�t 

tha c�a nh�c sĩ tr$ Vi�t Anh qua các ca khúc Dòng sông l� 

đãng, Không còn mùa thu, Đêm n
m m� ph�, Nh�ng mùa 

hoa b l�i…, hãy th& khám phá khá năng sáng tác cho dàn 

nh�c l�n c�a chàng thanh niên đang mi�t mài hoàn thành 

t�m b�ng th�c sĩ v� sáng tác � New Zealand này!  

Chương trình 
Saigon Times Concert - Hòa điệu niềm tin
Bức họa Việt Nam trong Thế giới mới

20 giờ thứ Bảy, ngày 8-1-2011, tại Nhà hát Thành phố (TPHCM)

PHẦN I
 Vàng son (chương 1) VŨ VIỆT ANH  

Dàn nhạc Giao hưởng TPHCM. Chỉ huy dàn nhạc: Dean 
Khomik Anderson

 Hamabe no Uta (Bài hát biển xưa)

TAMEZO NARITA (nhạc) & KOKEI HAYASHI (lời) 
Nghệ sĩ soprano Rumi Yano; Danh cầm tỳ bà Tu Shan 
Xiang (Đồ Thiện Tường); Nghệ sĩ piano Lý Giai Hoa

 O Sole Mio EDUARDO DI CAPUA  
Nghệ sĩ soprano Rumi Yano và dàn nhạc 

 Passacaglia & Burleske movements

The Violin Concerto No.1 DMITRI DMITRIEVICH 
SHOSTAKOVICH
Nghệ sĩ violin Mira Khomik và dàn nhạc

 Vietnam Sketch (Bức họa Việt Nam)

Danh cầm tỳ bà TU SHAN XIANG sáng tác và trình diễn 
với dàn nhạc
Chuyển biên: George Gao

PHẦN II
 From the New World ANTONIN DVORAK  

Dàn nhạc Giao hưởng TPHCM. Chỉ huy dàn nhạc: Dean 
Khomik Anderson

 Violin Czardas V. MONTI 
Nghệ sĩ violin Mira Khomik; Danh cầm tỳ bà Tu Shan 
Xiang và dàn nhạc


