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Cô gái mang hồn dân tộc vào âm nhạc đương đại châu
Âu

Ngày âm nhạc Việt Nam nhiều thể nghiệm mới
Vượt bão "Mang âm nhạc đến bệnh viện"
Lễ hội âm nhạc "Heineken Live Access 2013"

Một dự án đầy tham vọng được ấp ủ từ rất lâu, đó là kết hợp âm nhạc dân tộc Việt Nam và âm nhạc
đương đại châu Âu, đã được hiện thực hóa. Niềm vui vỡ òa khi hai buổi công diễn dự án trong
khuôn khổ liên hoan âm nhạc Strom lần thứ ba tại thành phố Köhl ở Đức đã được khán giả đón
nhận hết sức nồng nhiệt.

Thanh Lan (áo đen) giới thiệu tiết mục biểu diễn.

Người khởi xướng dự án có tên Osmosis (tạm dịch "Thẩm thấu") này là cô bé Cao Thanh Lan hiện đang theo
khóa cao học âm nhạc chuyên ngành Piano đương đại tại trường Đại học Âm nhạc Köln, một trong những
trường nhạc lâu đời và lớn nhất châu Âu. Cô cho biết dự án ấp ủ từ lâu này là sự kết hợp nghệ thuật giữa ca
trù, hát xẩm, hát văn và ngâm thơ với âm nhạc châu Âu đương đại, ngẫu hứng theo cấu trúc. Hai buổi biểu
diễn với kết quả ngoài mong đợi đã diễn ra ngày 7/9 tại Nhà hát LOFT và 8/9 tại Rhenania thành phố Köln
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Nga trình làng súng bắn được cả dưới nước và
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Quân nổi dậy Syria bắt giữ con tin người Nga
Hoàng tử George lần thứ hai xuất hiện trước công
chúng
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Ra mắt iPad Air siêu mỏng 7,5mm

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ viếng Đại tướng
Hoang dại vườn rau của bà Obama
Diễu hành rầm rộ kỷ niệm ngày tìm ra châu Mỹ

Đời sống văn hóa Giải trí Làm đẹp Từ khóa tìm kiếm

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.baotintuc.vn/
http://vinacafebienhoa.com/
http://m.baotintuc.vn/van-hoa/co-gai-mang-hon-dan-toc-vao-am-nhac-duong-dai-chau-au-20130910175424367.htm
http://www.baotintuc.vn/
http://www.baotintuc.vn/thoi-su-472ct0.htm
http://www.baotintuc.vn/the-gioi-130ct0.htm
http://www.baotintuc.vn/ho-so-tu-lieu-133ct0.htm
http://www.baotintuc.vn/thao-khao-138ct0.htm
http://www.baotintuc.vn/kinh-te-128ct0.htm
http://www.baotintuc.vn/xa-hoi-129ct0.htm
http://www.baotintuc.vn/phap-luat-475ct0.htm
http://www.baotintuc.vn/giao-duc-135ct0.htm
http://www.baotintuc.vn/dan-toc-151ct0.htm
http://www.baotintuc.vn/van-hoa-the-thao-273ct0.htm
http://www.baotintuc.vn/van-hoa-the-thao-158ct0.htm
http://www.baotintuc.vn/doi-song-van-hoa-272ct158.htm
http://www.baotintuc.vn/giai-tri-274ct158.htm
http://www.baotintuc.vn/lam-dep-477ct158.htm
http://www.baotintuc.vn/sang-tac-487ct0.htm
http://www.baotintuc.vn/khoa-hoc-cong-nghe-131ct0.htm
http://www.baotintuc.vn/du-lich-132ct0.htm
http://www.baotintuc.vn/anh-483ct0.htm
http://www.baotintuc.vn/ban-doc-350ct0.htm
http://www.baotintuc.vn/van-hoa-158ct0.htm
http://www.baotintuc.vn/van-hoa/ngay-am-nhac-viet-nam-nhieu-the-nghiem-moi-20130903224104660.htm
http://www.baotintuc.vn/bao-giay/vuot-bao-mang-am-nhac-den-benh-vien-20130812070155376.htm
http://www.baotintuc.vn/bao-giay/le-hoi-am-nhac-heineken-live-access-2013-20130706074128622.htm
http://baotintuc.xembao.vn/
http://www.seabank.com.vn/index.php
http://www.baotintuc.vn/video-482ct0.htm
http://www.baotintuc.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nga-trinh-lang-sung-ban-duoc-ca-duoi-nuoc-va-tren-can-20131024144651753.htm
http://www.baotintuc.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nga-trinh-lang-sung-ban-duoc-ca-duoi-nuoc-va-tren-can-20131024144651753.htm
http://www.baotintuc.vn/the-gioi/quan-noi-day-syria-bat-giu-con-tin-nguoi-nga-20131024140528996.htm
http://www.baotintuc.vn/video/hoang-tu-george-lan-thu-hai-xuat-hien-truoc-cong-chung-20131024115019016.htm
http://www.baotintuc.vn/video/xem-ke-san-dem-cua-khong-quan-nga-tung-hoanh-20131024103319924.htm
http://www.baotintuc.vn/anh-483ct0.htm
http://www.baotintuc.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ra-mat-ipad-air-sieu-mong-75mm-20131023113701933.htm
http://www.baotintuc.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ra-mat-ipad-air-sieu-mong-75mm-20131023113701933.htm
http://www.baotintuc.vn/anh/ben-bo-ao-nha-minh-20131021154006103.htm
http://www.baotintuc.vn/anh/ben-bo-ao-nha-minh-20131021154006103.htm
http://www.baotintuc.vn/anh/nguoi-dan-tp-ho-chi-minh-can-tho-vat-va-vi-trieu-cuong-20131021101331858.htm
http://www.baotintuc.vn/anh/nguoi-dan-tp-ho-chi-minh-can-tho-vat-va-vi-trieu-cuong-20131021101331858.htm
http://www.baotintuc.vn/anh/nguoi-trieu-tien-thich-thu-voi-cong-vien-nuoc-20131017145421472.htm
http://www.baotintuc.vn/anh/nguoi-trieu-tien-thich-thu-voi-cong-vien-nuoc-20131017145421472.htm
http://www.baotintuc.vn/anh/la-mat-nhung-buc-tuong-nguoi-duoi-bien-20131017083806601.htm
http://www.baotintuc.vn/anh/la-mat-nhung-buc-tuong-nguoi-duoi-bien-20131017083806601.htm
http://www.baotintuc.vn/the-gioi/nhung-san-bay-dep-hien-dai-nhat-tren-the-gioi-20131017094541177.htm
http://www.baotintuc.vn/the-gioi/nhung-san-bay-dep-hien-dai-nhat-tren-the-gioi-20131017094541177.htm
http://www.baotintuc.vn/anh/net-binh-di-nguoi-hmong-trong-mua-gat-tren-hang-tin-nuoc-ngoai-20131016174159064.htm
http://www.baotintuc.vn/anh/net-binh-di-nguoi-hmong-trong-mua-gat-tren-hang-tin-nuoc-ngoai-20131016174159064.htm
http://www.baotintuc.vn/du-lich/10-dia-danh-me-hoac-nhat-nuoc-nga-20131016123300739.htm
http://www.baotintuc.vn/du-lich/10-dia-danh-me-hoac-nhat-nuoc-nga-20131016123300739.htm
http://www.baotintuc.vn/anh/tha-ca-hoi-ve-dong-kamenice-20131024112018839.htm
http://www.baotintuc.vn/anh/tha-ca-hoi-ve-dong-kamenice-20131024112018839.htm
http://www.baotintuc.vn/video/hoang-tu-george-lan-thu-hai-xuat-hien-truoc-cong-chung-20131024115019016.htm
http://www.baotintuc.vn/video/hoang-tu-george-lan-thu-hai-xuat-hien-truoc-cong-chung-20131024115019016.htm
http://www.baotintuc.vn/thoi-su/bo-truong-quoc-phong-an-do-vieng-dai-tuong-20131016103715067.htm
http://www.baotintuc.vn/the-gioi-do-day/hoang-dai-vuon-rau-cua-ba-obama-20131015162441893.htm
http://www.baotintuc.vn/van-hoa/dieu-hanh-ram-ro-ky-niem-ngay-tim-ra-chau-my-20131015143832375.htm
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


trong khuôn khổ liên hoan Strom dành cho âm nhạc đương đại thể nghiệm.

Một tiết mục biểu diễn của ca sĩ Kim Oanh.

Lan tâm sự "Thẩm thấu" là nhịp cầu thời gian-không gian, đưa âm nhạc dân tộc từ góc nhìn hiện đại tới với
những người con xa xứ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Quan trọng hơn, dự án còn góp phần giới thiệu nét đẹp ngôn
ngữ và âm nhạc Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời mang âm nhạc đương đại thể nghiệm vốn còn xa lạ
ngay cả với người dân châu Âu, tới gần hơn với công chúng yêu nhạc. 

Âm nhạc trong dự án "Thẩm thấu" là sự kết hợp mới lạ của âm thanh điện tử xử lý tức thì, của các kỹ thuật
tạo âm thanh mới từ âm nhạc cổ điển đương đại châu Âu và âm nhạc dân tộc Việt Nam. Có điểm nhấn và
cấu trúc chặt chẽ, "hòa nhập nhưng không hòa tan", dự án đã thuyết phục được cả những nhà chuyên môn
khó tính.

Ca sĩ Kim Oanh là học trò cưng của nhiều nghệ nhân như nghệ nhân ca trù
Quách Thị Hồ hay nghệ nhân cải lương Kim Sinh.

Sinh ra trong một gia đình làm âm nhạc truyền thống, những làn điệu cổ đã ngấm vào cô bé gốc Hà Nội một
cách vô thức. Sau nhiều năm theo học âm nhạc tại Vương quốc Bỉ, được tiếp xúc với âm nhạc hàn lâm cổ
điển châu Âu, cô bé sinh năm 1987 lại càng ý thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát
huy âm nhạc dân tộc Việt Nam. Cô chính là người biên đạo dàn dựng và thành lập nhóm thực hiện dự án,
mời các nghệ sĩ tên tuổi đến từ Đức, Áo, Tây Ban Nha cùng tham gia dự án này. 

Tuy nhiên, thành công của dự án không thể không kể tới sự đóng góp được coi là chủ đạo của ca sĩ Kim
Oanh từ Việt Nam sang. Kim Oanh là người đã gắn bó hơn 40 năm với âm nhạc dân tộc, là học trò cưng của
nhiều nghệ nhân như nghệ nhân ca trù Quách Thị Hồ hay nghệ nhân cải lương Kim Sinh. 

Kim Lan cho biết trong suốt quá trình dàn dựng chuẩn bị cho buổi công diễn, cả nhóm đã làm việc không biết
mệt mỏi, nhiều khi quên ăn quên ngủ, chỉ với một mong muốn duy nhất là được khán giả đón nhận, tạo đà
cho những thử nghiệm tương lai sau này.

Tin: Mạnh Hùng 
Ảnh: Ismael Miquidade

Theo bạn có nên bỏ thi tốt nghiệp PTTH?

 Có
 Không
 Ý kiến khác

 

Hạ viện Mỹ hủy kế hoạch bỏ
phiếu về ngân sách tạm thời

Ẩn ý khi Tổng thống Putin
không tham dự Cấp cao Đông
Á

Tiết lộ động trời: Não của cố
Tổng thống Kennedy bị em
trai lấy cắp

Xem quân đội Syria nã pháo
tấn công phiến quân

Syria tiêu diệt hơn 90 phiến
quân tại Damascus

Xem quân đội Syria đấu súng
với phiến quân tại Aleppo

Cận cảnh siêu tàu sân bay
hiện đại nhất thế giới của Mỹ

Syria tiêu diệt hơn 100 phiến
quân tại Homs

Trang Hà Nội

Để xây dựng Thủ đô thanh
lịch, văn minh
Văn hóa ứng xử là "gương
mặt" của văn hóa, thể hiện thái
độ của con người với nhau và

với xã hội, đồng thời thể hiện quan niệm sống gắn
với những giá trị văn hoá trong quá trình vận động
của đời sống.

converted by Web2PDFConvert.com

http://vdconline.vn/ids/dai-ly/c410-s432-d570
http://www.baotintuc.vn/the-gioi/ha-vien-my-huy-ke-hoach-bo-phieu-ve-ngan-sach-tam-thoi-20131016081330292.htm
http://www.baotintuc.vn/the-gioi/ha-vien-my-huy-ke-hoach-bo-phieu-ve-ngan-sach-tam-thoi-20131016081330292.htm
http://www.baotintuc.vn/tham-khao/an-y-khi-tong-thong-putin-khong-tham-du-cap-cao-dong-a-20131022160000922.htm
http://www.baotintuc.vn/tham-khao/an-y-khi-tong-thong-putin-khong-tham-du-cap-cao-dong-a-20131022160000922.htm
http://www.baotintuc.vn/ho-so/tiet-lo-dong-troi-nao-cua-co-tong-thong-kennedy-bi-em-trai-lay-cap-20131021123748194.htm
http://www.baotintuc.vn/ho-so/tiet-lo-dong-troi-nao-cua-co-tong-thong-kennedy-bi-em-trai-lay-cap-20131021123748194.htm
http://www.baotintuc.vn/video/xem-quan-doi-syria-na-phao-tan-cong-phien-quan-20131015174209892.htm
http://www.baotintuc.vn/video/xem-quan-doi-syria-na-phao-tan-cong-phien-quan-20131015174209892.htm
http://www.baotintuc.vn/the-gioi/syria-tieu-diet-hon-90-phien-quan-tai-damascus-20131014180921183.htm
http://www.baotintuc.vn/the-gioi/syria-tieu-diet-hon-90-phien-quan-tai-damascus-20131014180921183.htm
http://www.baotintuc.vn/the-gioi/xem-quan-doi-syria-dau-sung-voi-phien-quan-tai-aleppo-20131012104419739.htm
http://www.baotintuc.vn/the-gioi/xem-quan-doi-syria-dau-sung-voi-phien-quan-tai-aleppo-20131012104419739.htm
http://www.baotintuc.vn/khoa-hoc-cong-nghe/can-canh-sieu-tau-san-bay-hien-dai-nhat-the-gioi-cua-my-20131014101445117.htm
http://www.baotintuc.vn/khoa-hoc-cong-nghe/can-canh-sieu-tau-san-bay-hien-dai-nhat-the-gioi-cua-my-20131014101445117.htm
http://www.baotintuc.vn/the-gioi/syria-tieu-diet-hon-100-phien-quan-tai-homs-20131020001118199.htm
http://www.baotintuc.vn/the-gioi/syria-tieu-diet-hon-100-phien-quan-tai-homs-20131020001118199.htm
http://www.baotintuc.vn/trang-ha-noi-522ct0.htm
http://www.baotintuc.vn/van-hoa/de-xay-dung-thu-do-thanh-lich-van-minh-20131024084317804.htm
http://www.baotintuc.vn/van-hoa/de-xay-dung-thu-do-thanh-lich-van-minh-20131024084317804.htm
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Ảnh: Ismael Miquidade

Tags: cô gái, hồn dân tộc, âm nhạc đương đại, châu Âu, hát xẩm, hát văn

Chia sẻ: 0  Bản in

Họ và tên: (*) Địa chỉ Email: 

Viết bình luận Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước 

Gửi bình luận

Bình luận

Để xây dựng Thủ đô thanh lịch, văn minh
Liên hoan phim khoa học lần thứ 3: Năng lượng tái tạo và sự bền vững
Di tích đua nhau 'kêu cứu'
Phát triển du lịch nhờ điện ảnh
Đưa ảnh di sản đi “xuyên Việt”
Biển đảo Việt Nam qua trang sách
Lan Khuê giành giải vàng “Siêu mẫu Việt Nam” 2013
NSND Phạm Thị Thành kể chuyện trò xưa

Tin mới

Vietnam Idol chính thức trở lại
Bảo vệ nguồn di sản văn hóa Hà Nội
Phát hiện họa phẩm mới của danh họa Van Gogh
Hậu đăng quang sao cứ phải là scandal?
Khi khoảng cách bị xóa nhòa
3 sản phẩm gốm Chu Đậu lập kỷ lục Việt Nam
Sân khấu phía Bắc nhiều khởi sắc
Nhà văn Hồ Phương: 'Vui vẻ là tính trời cho'

Tin khác

Xem theo ngày: [Ngày]  [Tháng]  [Năm]  xem

PTSC khánh thành nhà học 10 phòng tại THCS
Trường Sơn, Hà Tĩnh
PTSC – Top 100 Sao vàng Đất Việt 2013
PTSC - Top 20 nhãn hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam
PTSC Marine trao tặng trang thiết bị y tế cho Bệnh
viện Lê Lợi

PTSC khánh thành trường
Tiểu học Nga Hưng, Thanh
Hóa
Chiều 24/9, Tổng Công ty cổ
phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí

Việt Nam (PTSC) đã phối hợp cùng với Đảng ủy,
UBND xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh
Hóa tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào sử
dụng Trường Tiểu học Nga Hưng.

Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com

Thích 66

Di tích đua nhau 'kêu cứu'
Hà Nội đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp
Cần giám sát khảo cổ học khi thi công tại Ô Chợ
Dừa
Phó Thủ tướng chỉ đạo nghiêm cấm can thiệp bao
che, bỏ lọt tội phạm

Đồng hành cùng vùng khó

Nhiều chính sách mới hỗ trợ thầy, trò vùng khó
Mang niềm vui đến nơi địa đầu Tổ quốc
TTXVN tặng quà học sinh vùng lũ tỉnh Đồng Tháp
Theo chân báo Tin Tức đến huyện nghèo nhất
Tuyên Quang

PTSC khánh thành nhà học 10
phòng tại THCS Trường Sơn,
Hà Tĩnh
Chào mừng kỷ niệm 68 năm
Quốc khánh, Công ty Tàu Dịch

vụ Dầu khí (PTSC Marine) đã tổ chức Lễ khánh
thành hạng mục nhà học 10 phòng, 2 tầng, trường
Trung học cơ sở Trường Sơn tại xã Trường Sơn,
huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông tin - Quảng cáo

Dịch vụ báo bận tự động – Auto SMS
178 tỷ đồng giảm suy dinh dưỡng cho trẻ em mầm
non
Hỗ trợ 30.000 USD cho trẻ em nghèo phẫu thuật
tim bẩm sinh
Cùng Mercedes-Benz thắp lại nụ cười trẻ thơ

Cuộc thi nhiếp ảnh toàn châu
Á 'Khám phá truyền cảm
hứng'
Cuộc thi nhiếp ảnh “Khám phá
truyền cảm hứng” đã được

Kênh truyền hình National Geographic Channel và
Canon phát động, dành cho các nhiếp ảnh gia từ 18
tuổi trở lên tại Việt Nam, Bangladesh, Brunei,
Campuchia, Indonesia và các nước khác.
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