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Đêm Thơ Nhạc về hai thi sĩ Trịnh Tây Ninh và Đặng Hoàng Sơn đã được 
tổ chức tốt đẹp vào chiều Thứ Bảy 27 tháng 10, 2018 vừa qua tại York 
Woods Theater, North York (góc Jane & Finch) từ 6:30 tới 9:30 tối. 
 

Trong mục đích bảo tồn văn hóa và khuyến khích các tài năng trong cộng 
đồng, Tuần Báo Thời Mới đã tổ chức buổi văn nghệ này. Các đại diện Tôn 
Giáo, Hội Đoàn, Truyền thông và khoảng hơn 300 đồng hương đã tham dự 
đêm Thơ Nhạc. Phần tiếp tân trước chương trình cũng rất chu đáo với trà, 
càphê, xôi, các loại bánh, trái cây do thân hữu ủng hộ. 
 

Chị Trịnh Tây Ninh (Duy Hân) và anh Đặng Hoàng Sơn đã có nhiều bài thơ 
được phổ thành ca khúc. Ngoài ra, chị Duy Hân và anh Sơn đã có đóng 
góp nhiều trong sinh hoạt cộng đồng tại vùng GTA và phụ cận. 
 

Trong suốt chương trình, mọi người đều thích thú theo dõi các tiết mục mà 
thơ, nhạc, tiếng đàn & phần ca vũ đã hòa quyện vào nhau thật hài hòa, 
phong phú. 
 

Chị Duy Hân có khoảng 80 bài thơ đã được hơn 20 nhạc sĩ soạn thành ca 
khúc, trong có sáng tác của chính chị. Anh Sơn cũng có khoảng 40 bài. 
Chọn lựa trong 120 bài đó, 21 bài đã được các ca sĩ địa phương Toronto, 
Ottawa, Montreal trình diễn thật sống động, điêu luyện xen kẽ với phần ca 
múa phụ họa. Các nhạc sĩ cũng đã lên sân khấu chia sẻ tâm tình, lý do tại 
sao có cảm hứng phổ nhạc các bài thơ này. 
 

Các bài hát được trình diễn gồm nhiều thể loại: Nhạc Đạo hát trong tâm 
tình cầu nguyện, nhạc đấu tranh cho quê hương, nhạc tình cảm đôi lứa & 
tình yêu thương gia đình, nhạc tếu và ngâm thơ.  
 

Rạp hát có âm thanh ánh sáng tốt và khung cảnh trang trọng, cộng với 
khán giả là những vị yêu thơ mến nhạc nên buổi thính phòng được cho là 
lắng đọng, ý nghĩa và chuyên chở nhiều nghệ thuật. Với tiếng dương cầm, 
tiếng guitar, phần nhạc hòa âm phong phú, các nhạc sĩ, ca sĩ, MC giới 
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thiệu chương trình đã thể hiện tuyệt vời một khung trời thơ trong mùa thu 
Toronto chắt chiu nhiều kỷ niệm. 
 

Đêm Thơ Nhạc dù dài 3 tiếng nhưng khán giả vẫn ra về trong tình yêu 
thương, luyến tiếc, mang theo chút dư âm để nhớ để thương. 
 

 Mời xem hình do anh Báu Chính chụp.  
 Mời xem hình do Lan Ngải chụp.  
 Mời xem hình Gs Đàm Trung Phán chụp.  
 Mời xem hình nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tuệ chụp.  

  
 

 

 

Khung cảnh phòng tiếp tân - Đêm Thơ Nhạc Trịnh Tây Ninh & Đặng 
Hoàng Sơn. 

Phụ bản trước chương trình:  

https://www.flickr.com/photos/52670793@N04/sets/72157701578782981/
https://www.flickr.com/photos/116262857@N03/sets/72157702922020195
https://photos.google.com/share/AF1QipMR0DaiWet-0ZpT_wZ2_eDvCEbAmJfqNvBFrliMif4Ev3_d8DEjV1kl2GwHwYc0YQ?key=R3hrdXduUFJmOUNmaG8tRUgzdzNXcHotMTBfc0tB
https://www.facebook.com/tue.nguyen.3910/media_set?set=a.10157969675901038&type=3
https://youtu.be/cMP4opyshrQ
https://youtu.be/cMP4opyshrQ
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Thu Mưa Ngâu - Thơ Nguyễn Ngọc Duy - Nhạc Phạm Trung - Ca sỉ 
Diệu Hiền. 

 

Trưởng Ban Tổ Chức Đêm Thơ Nhạc - cô Kim Lan phát biểu. 

 

MC Trần Thái Lực giới thiệu hai nhà thơ Duy Hân Trịnh Tây Ninh &   
Đặng Hoàng Sơn.  

https://youtu.be/IIOnfWzW5f8
https://youtu.be/IIOnfWzW5f8
https://youtu.be/rjCF7lhk0jY
https://youtu.be/85sCES_3RdA
https://youtu.be/85sCES_3RdA
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Phát biểu và lời cám ơn của Duy Hân Trịnh Tây Ninh & Đặng Hoàng Sơn.  

 

Lễ Chào Quốc Kỳ - Đêm Thơ Nhạc Trịnh Tây Ninh & Đặng Hoàng Sơn.  

https://youtu.be/n_kQIHUOC9Q
https://youtu.be/zdcGYrR0eqQ
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Ban hợp ca Hương Việt - Bốn Mươi Ba Năm Một Nỗi Sầu - Thơ 
Đặng Hoàng Sơn. 

 

Buồn - Thơ Duy Hân - Nhạc sĩ Vũ Lương Đúng trình bày.  

https://youtu.be/wFWXedNMy-0
https://youtu.be/wFWXedNMy-0
https://youtu.be/MaxHPi90KQk
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Ca sĩ Thu Thủy - Nghẹn Lời - Thơ Trịnh Tây Ninh - Nhạc Phạm 
Hoàng Thương. 

 

Ca sĩ Ngọc Yến - Xuân Nhớ Người Yêu - Thơ Đặng Hoàng Sơn - 
Nhạc Lý Kiến Trung. 

https://youtu.be/MZiSGkb8zzQ
https://youtu.be/MZiSGkb8zzQ
https://youtu.be/YCU8Lej5E54
https://youtu.be/YCU8Lej5E54
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Hướng Về Sông Nam Biển Việt - Thơ Trịnh Tây Ninh - Nhạc sĩ 
Phạm Trung & Quý trình bày.  

 

MC Kiều Trâm phỏng vấn Duy Hân. 

https://youtu.be/RxqGPOrHD4Q
https://youtu.be/RxqGPOrHD4Q
https://youtu.be/esy49YVmqGY
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Ca sĩ Thu Thủy - Ngũ Ngôn Cho Mẹ - Thơ Trịnh Tây Ninh - Nhạc 
Văn Duy Tùng. 

 

Ca sĩ Mỹ Hạnh - Tạ Ơn Bà Nguyệt Xe Duyên - Thơ Đặng Hoàng 
Sơn - Nhạc Bùi Kim Cương.  

https://youtu.be/Rbd8qdK79Xw
https://youtu.be/Rbd8qdK79Xw
https://youtu.be/h59HlWhz47g
https://youtu.be/h59HlWhz47g
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Ca sĩ Ngọc Yến - Còn Mãi Tiếng Ru - Thơ Trịnh Tây Ninh - Nhạc Vũ 
Lương Đúng. 

 

Ca sĩ Kim Dung - Nhớ Chiều Có Nhau - Thơ Duy Hân - Guitar Hữu 
Tuệ. 

https://youtu.be/muqxVa4X80Y
https://youtu.be/muqxVa4X80Y
https://youtu.be/CUOsdZi0CL4
https://youtu.be/CUOsdZi0CL4
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Ca sĩ Khánh Ly Trần - Mai Chị Đi - Thơ Duy Hân - Guitar Hữu 
Tuệ. 

 

Slideshow - Nhạc sĩ Bùi Kim Cương - Tu Phật Tu Chai - Thơ Đặng 
Hoàng Sơn. 

https://youtu.be/lAyHGaz8WXs
https://youtu.be/lAyHGaz8WXs
https://youtu.be/PV88LWJbhS4
https://youtu.be/PV88LWJbhS4


11 
 

 

Hỏi Mây - Thơ Duy Hân - Ca sĩ Từ Lê trình bày. 

 

Mười Ngón Nguyện Cầu - Bé Trâm Anh hát - Huyền Trâm keyboard. 

https://youtu.be/J9m921Wqrk0
https://youtu.be/Wn_ebbv3ibo
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Ca sĩ Văn Khang - Bài Tango Ngậm Ngùi - Thơ Duy Hân - Dancers 
Phúc& Thủy.  

 

Nhạc sĩ Lý Kiến Trung - Tạ Ơn Em - Thơ Đặng Hoàng Sơn - Nhạc 
Lý Kiến Trung. 

https://youtu.be/7ri-GkvUyPs
https://youtu.be/7ri-GkvUyPs
https://youtu.be/N4wogePa5vI
https://youtu.be/N4wogePa5vI
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Ca sĩ Ái Phương - Mùa Nhớ Em - Thơ Duy Hân - Keyboard Lê 
Hoàng Châu. 

 

Ca sĩ Thụy Vinh - Tình Đầu - Thơ Đặng Hoàng Sơn - Nhạc Lý Kiến 
Trung. 

https://youtu.be/22Ati991Gms
https://youtu.be/22Ati991Gms
https://youtu.be/QaYynCoodQE
https://youtu.be/QaYynCoodQE
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Nhóm múa Thu Thảo - Áo Tím Hoa Vàng - Sáng tác Duy Hân - Ca sĩ 
Vân Thành. 

 

Chị Sỹ Phượng ngâm thơ - Xót Xa Kỷ Niệm - sáng tác Đặng Hoàng 
Sơn. 

https://youtu.be/hc-bFh3yEoI
https://youtu.be/hc-bFh3yEoI
https://youtu.be/9unScxXZ0II
https://youtu.be/9unScxXZ0II
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Nhạc sĩ Lý Kiến Trung - Chợ Đời - Thơ Trịnh Tây Ninh - Nhạc Lý 
Kiến Trung. 

 

https://youtu.be/aqLI4HstPYg
https://youtu.be/aqLI4HstPYg
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Quý anh chị em, các cháu thân mến, 
 

Xin chân thành gởi lời yêu thương, tri ân đến tất cả. Nếu không có sự yêu 
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thương, giúp đỡ, ủng hộ mọi mặt, buổi Thơ Nhạc Cho Yêu Thương 27 
tháng 10, 2018 vừa qua đã không có được. Khán giả vì thương mến nên 
cũng đánh giá cao. 
 

Xin thành thật cảm ơn và xin mời đọc bài "Đêm Thơ Nhạc Cho Yêu 
Thương" dưới đây thay cho lời cảm ơn.  
 

Thật là cảm động khi được thương yêu, khuyến khích, nâng đỡ cả về tinh 
thần lẫn vật chất. Một lần nữa, Duy Hân và anh chị Đặng Hoàng Sơn xin 
được chân thành cảm ơn các Hội Đoàn, cơ quan Truyền Thông, thân hữu, 
đồng bào đã ủng hộ trong suốt thời gian qua, đặc biệt qua buổi thơ nhạc 
do Tuần Báo Thời Mới mới tổ chức. 
 

Thực hiện buổi Thơ Nhạc với hơn 20 tiết mục mới không phải dễ dàng, vì 
đầu tiên là các ca sĩ phải học bài hát mới, phải thuộc lời và cảm nhận được 
ý nghĩa, nét nhạc để diễn tả thật tình cảm, tha thiết. Nói đùa cho vui, trong 
cả tháng trời tập dợt, ca sĩ phải tránh ăn cá khovì sợ bị khó ca! Chỗ nào 
cần hát nhỏ tâm tình mà hát lớn, mồm to sẽ bị nguy cơ đi mò tôm! 
 

Kế đến, các nhạc sĩ soạn hợp âm, đàn đệm cũng phải bỏ nhiều tâm huyết, 
chắt chiu từng nốt nhạc để phụ họa cho tiếng hát được nổi bật. Các nhóm 
vũ múa cũng phải bỏ rất nhiều giờ tập luyện, chuẩn bị y trang. Các anh chị 
MCs dẫn chương trình cũng phải tìm hiểu, soạn lời giới thiệu cho thích 
hợp, ngắn gọn nhưng ý nghĩa. Đáng trân trọng hơn là các nhạc sĩ đã 
chuyển thơ thành nhạc, làm bài thơ chắp cánh với tiết điệu du dương, tha 
thiết. Nhạc sĩ phải cảm nhận sâu sắc lời thơ, đồng cảm với thi sĩ thì bài 
nhạc mới đạt được ý nghĩa và giai điệu phong phú. Ngoài ra chúng tôi còn 
phải biết ơn ban kỹ thuật, ban âm thanh, slideshow, ánh sáng, sắp xếp 
chương trình stage manager, tiếp tân, ẩm thực... 
 

Âm nhạc là con đường ngắn nhất để đi tới lòng người, nhưng để có được 
một buổi sinh hoạt văn nghệ anh em thân hữu cũng đã phải chuẩn bị lâu 
dài, công phu, quan tâm từng chi tiết. 
 

Nhà thơ Bùi Giáng viết biết bao nhiêu bài thơ, sách báo, mà còn phải tự 
thắc mắc: "Con chim thì ta biết nó bay, con cá thì ta biết nó lội, còn thơ là 
gì thì ta không biết!" Đến nhà đại thi sĩ mà còn nói thế thì vu vơ về thơ như 
tôi cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng hình như ai cũng thích thơ, thích nhạc, 
thích nghe hát, thích đọc và rung cảm khi tác giả nói đúng tâm trạng mình. 
Nhà thơ Hà Huyền Chi có hơn 400 bài thơ đã được phổ thành nhạc. Thi 
hào Lý Bạch sáng tác trên 20 ngàn bài, nếu phổ thành thơ thì không biết 
nhớ sao cho hết. Tôi cũng không biết tại sao mình thích thơ, đặc biệt thích 
Phạm Thiên Thư và mê đọc sách. Khoảng 16 tuổi tôi làm bài thơ đầu tiên 
đưa cho bà chị xem, chị mỉm cười khen "ngộ". Chắc chị không nỡ chê thơ 
còn ngô nghê, vụng về quá. Dù "tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở", 
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nhưng tôi cũng như quý vị, các bạn, chúng ta đều yêu thơ mến nhạc phải 
không? 
 

Riêng anh em chúng tôi được duyên may có thơ phổ nhạc, thấy mình hạnh 
phúc biết bao. Hiện nay tại quê nhà, chữ nghĩa ngày càng thiếu trong sáng, 
văn hóa suy đồi, lai căng, như hiện tượng tiếng Việt cải cách của Bùi Hiền, 
các trò chơi dung tục, phản cảm nhan nhản. Nhiều bài nhạc vẫn bị cấm 
hát, chương trình văn nghệ bị hủy bỏ bất ngờ vì không biết cách đút lót cho 
cán bộ... Được may mắn cùng tham dự đêm thơ nhạc cho Yêu Thương 
vừa qua, lòng tôi thật xúc cảm và không biết nói gì hơn là lời tri ân tha thiết 
nhất. 
 

Lần đầu tiên tổ chức chắc chắn đã có nhiều sai sót, mong mọi người thông 
cảm bỏ qua cho và hy vọng các chương trình tới sẽ học hỏi kinh nghiệm 
để được tốt đẹp hơn. 
 

Xin chân thành gởi lời yêu thương, tri ân đến tất cả. 
  

Nguyễn Ngọc Duy Hân.  
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