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Đêm Thơ Nhạc
Hạnh Ngộ Yêu Thương
Giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiển
và Ban Hợp Ca Hương Việt

ào tháng 10, 2018, tuần báo Thời Mới
đã hân hạnh tổ chức đêm "Thơ Nhạc cho
Yêu Thương" giới thiệu hai tác giả Duy Hân
(Trịnh Tây Ninh) và Đặng Hoàng Sơn. Sau thời
gian dài đại dịch Covid 19, Thời Mới lại rất vui
được tổ chức chương trình lần 2 vào đầu tháng
9, 2022 để giới thiệu 8 tác giả là Duy Hân, Hoa
Sen Nguyễn Hòa, Lê Hoàng Châu, Lý Kiến
Trung, Nguyễn Văn Hiển, Nhóm Văn Nghệ
Hương Việt, Phạm Hoàng Thương và Phạm
Trung.
Số báo tuần trước chúng tôi đã giới thiệu đến
quý độc giả 2 nhạc sĩ Phạm Hoàng Thương và
Phạm Trung. Tuần này chúng tôi xin được tiếp
tục viết về nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiển và Ban
Hợp Ca Hương Việt, với ước mong tạo ra cuộc
hạnh ngộ giữa tác giả và khán giả, nối kết thêm
nhịp cầu yêu thương góp phần cho cuộc sống
được nên thơ và ý nghĩa hơn.
Quả vậy, tình yêu thương rất cần thiết nhưng
những tình cảm ấy sẽ không phát triển được
nếu chúng ta không vun đắp, không "luôn ghi
kỷ niệm ban đầu yêu thương" như lời nhạc của
Lê Uyên Phương. Cũng có người nói "Hãy yêu
như đang sống và hãy sống như đang yêu", các
tác giả, nhạc sĩ, thi sĩ, ca sĩ ... có lẽ là những
người dễ xúc động, hay thương vay khóc mướn
và cống hiến cho vườn hoa nghệ thuật nhiều
màu sắc nhất.
Vâng, để ca tụng Thượng Đế, miêu tả tình
yêu và sự hạnh ngộ trong tình người, nhạc sĩ
Nguyễn Văn Hiển đã sáng tác hơn 200 bài hát
giá trị. Anh hiện đang sinh sống tại thành phố
Brampton, Ontario và lấy tên thật để ký cho các
bản nhạc của mình.
Các bài hát của Nguyễn Văn Hiển có thể chia
làm 4 thể loại:
- Nhạc Thánh Ca sáng tác để hát trong giáo
đường.
- Nhạc Thánh Vịnh, phổ nhạc từ lời thơ của
các Thánh Vịnh trong Thánh Kinh.
- Nhạc kịch Trường Ca
- Nhạc sinh hoạt, gồm những bài nhạc đạo
vào đời và nhạc sinh hoạt để hát trong những
buổi sinh hoạt.
Riêng nhạc kịch với tựa đề "Tình Cha" hay
Người Con Hoang Đàng đã được viết dựa theo
Tin Mừng của thánh Luca đoạn 15, 11-32. Sau
25 năm với hiền thê là nhà thơ Vi Phương,
anh chị Hiển & Phượng đã ấp ủ viết lên một
nhạc kịch bằng thơ rồi phổ nhạc, với ước mơ là
được trình diễn trên sân khấu như các musical
Mamma Mia, Miss Saigon.... Ước mơ rất lớn,
nhưng để thực hiện thì không dễ vì phải cần
có nhiều điều kiện, quan trọng hơn cả là mặt

Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình".
Về nhạc đạo, anh cũng cùng với Ns Phạm
Trung ra chung một CD mang tựa đề “Được
Gần Bên Chúa”. Một số nhạc Thánh Ca của
anh đã được đưa vào trang web Thánh Ca Việt
Nam, Calendi.com, Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh và
Hội Nhạc Sĩ Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại.

giáo đường và trong các sinh hoạt văn nghệ.
Anh chị Hiển Phượng rất hiền lành, sinh hoạt
tích cực trong các nhà thờ suốt thời gian từ lúc
còn trẻ cho đến nay, đóng góp rất nhiều trong
việc hướng dẫn các ca đoàn, soạn các bài hát
trong các thánh lễ nhà thờ, cũng như sáng tác
nhiều nhạc phẩm, bài viết, bài thơ, thực hiện
các đặc san.... Nhà thơ Vi Phương cũng có
Thời Mới xin được hân hạnh giới thiệu hai nhiều bài thơ được phổ thành nhạc và là một
bản nhạc tiêu biểu có ý nghĩa trong cuộc sống khuôn mặt trong bộ sách "Các nhà thơ Công
mà Ns Nguyễn Văn Hiển đã sáng tác, sẽ trình Giáo". Cầu chúc anh chị luôn vui khoẻ, sáng tác
nhiều và hay hơn nữa.
tài chánh. Cho nên thay vào đó trường ca Tình diễn trong đêm thơ nhạc 3 tháng 9 sắp tới:
Cha đã được đưa lên Youtube dưới dạng các
- Bài Ta Cần Nhau:
Tiếp tới Thời Mới xin giới thiệu nhóm văn
hình ảnh, những lời đối thoại, khi thì bằng lời
Bài này được sáng tác cho sinh hoạt trong nghệ Hương Việt. Đây là một ban Hợp Ca đã
nói, khi thì bằng nhạc vì không thể thực hiện
trên sân khấu thật. Nhạc kịch này có 4 màn, Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, được thành lập vào tháng 12 năm 2016, do các
mỗi màn khoảng hơn 30 phút. Kính mời quý vị vì nhận ra rằng vợ chồng rất cần có nhau trong thành phần nghệ sĩ quen thuộc tại vùng GTA.
Phương châm và phong cách của nhóm văn
vào internet tìm từ khóa: Nhac kich: Tinh cha mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Không chỉ riêng
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Hương Việt là góp sức duy trì bảo tồn văn
(vi Phuong & Nguyen van Hien) hoặc bấm vào
cha mẹ, cũng như mọi người chúng ta đều cần hoá nghệ thuật dân tộc Việt Nam tại hải ngoại.
links:
Phải đương đầu với bao nhiêu khó khăn trong
https://www.youtube.com/playlist?list=PLs có nhau, cần nâng đỡ lẫn nhau.
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cuộc sống, không có nhiều thời gian tập dợt,
JUg7bASmQqqCXPlo86Alr2RLLLf8c0L để
Bài này được phổ nhạc từ bài thơ Dâng Lời Ca ban văn nghệ này vẫn hết sức cố gắng làm việc
xem qua tác phẩm này, để thấy thơ và nhạc đã
của
bà xã là chị Phượng. Chị Phượng rất thích để tiếp tục phục vụ cộng đồng, kể cả trong thời
nối kết với nhau trong mục đích ca tụng Thiên
Chúa, nói lên ý nghĩa của tình cha, tình người. thiên nhiên, luôn cảm được cái đẹp từ ngọn cỏ gian dịch bệnh Covid 19.
cánh hoa, núi sông biển cả cho đến những sinh
Ban Hợp Ca Hương Việt luôn tích cực đóng
vật
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văn nghệ trong các các tổ chức từ thiện,
Được biết nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiển đã học
nhạc lý và đàn phong cầm từ lớp 6 khi bắt đầu Khi được nhìn cảnh núi đồi trùng trùng điệp đấu tranh cho nhân quyền như Phong Trào Yểm
vào Chủng Viện (trường đào tạo các linh mục). điệp, nhà thơ Vi Phương cảm thấy choáng ngập Trợ Dân Chủ Quốc Nội Toronto và những sinh
Ngay từ lớp 6, anh đã được đề cử làm trưởng bởi vẻ đẹp hùng vỹ đó, nên đã có hứng để viết hoạt văn hóa thường xuyên của cộng đồng Việt
nhạc trong lớp. Đến lớp 10 được là một trong lên cảm xúc của mình bằng thơ. Khi đọc tới 3 Nam như tham gia ca múa trong các Hội Chợ
Tết tại Toronto, Kitchenner. Nhóm lại luôn tích
các ca trưởng cho Chủng Viện và điều khiển câu thơ:
"Ngài ủ thơ trong hơi thở muôn loài.
cực với các bài hát đấu tranh, biểu tình, tham
cho hơn 400 người hát. Khi còn ở Việt Nam,
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gia lễ Thượng Kỳ 30 tháng 4, gây quỹ cho Làng
anh Hiển đã giúp một ca đoàn trong 2 năm để
Xin dâng Ngài lời ca vang chúc tụng" tự Dưỡng Lão.... Gần đây nhóm Hương Việt đã
hát thánh lễ mỗi ngày Chúa nhật.
Khi đến Canada, anh được may mắn học nhiên một dòng nhạc lượn quanh mấy câu thơ được mời tham dự vào các lễ hội truyền thống
thêm 2 khóa về sáng tác và 6 khóa về ca trưởng này. Thế là Ns Hiển ngồi xuống viết không đầy của các nước Châu Á được tổ chức tại Ontario
như Taiwan Festival, Canadian Multicultural
với giáo sư Phạm Đức Huyến. May mắn hơn 1 tiếng là xong bản nhạc.
Council Ontario, Vaugh Festival of Light,
nữa là anh được thầy Huyến chọn qua Mỹ
Carassauga Festival (Mississauga City)....
học thêm 2 khóa cuối cùng (trong 2 năm) về
Nhóm đã được tán thưởng nhiệt liệt trong công
Ca Trưởng. Tại lớp này, anh được tiến sĩ Nhạc
tác "đem chuông đi đánh xứ người", thành công
Trưởng (Conductor) Vũ Tôn Bình dạy thêm về
trong việc giới thiệu văn hóa, âm nhạc Việt
điều khiển dàn mini giao hưởng.
Nam đến với người ngoại quốc.
Hiện nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiển đang là ca
Ngoài tài năng ca hát, trong mùa dịch Covid
trưởng ca đoàn Thánh Giuse ở Scarborough.
, nhóm Hương Việt cũng lại xông pha chung
Anh cũng là thành viên của Nhạc đoàn Lê Bảo
sức may khẩu trang cho vài bệnh viện và các
Tịnh và thành viên Hội Nhạc Sĩ Công Giáo Việt
bà con chung quanh, góp tay chia sẻ những khó
Nam Hải Ngoại.
khăn chung
Ban Hợp Ca Hương Việt luôn tìm những cơ
Về sáng tác, ngay từ lúc học lớp 10 nhạc sĩ
hội để phục vụ cộng đồng qua những video
Nguyễn Văn Hiển đã cùng với 3 người bạn
sáng tác và xuất bản nhạc sinh hoạt cho thiếu
nhi. Sau này khi sinh hoạt trong Chương Trình
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiển
Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình ở Toronto, anh
và Thi sĩ Vi Phương
đã sáng tác nhiều bài sinh hoạt về tình yêu để
Trong tương lai, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiển sẽ
kêu gọi sự thăng tiến đời sống vợ chồng. Trong
gom
góp tất cả các tác phẩm của mình cho vào
thời gian này, cùng với nhạc sĩ Phạm Trung anh
đã ra mắt chung một CD với tựa đề "Tình ca một cuốn sách dạng e-Book như một chút lưu
niệm để ghi nhớ những gì mình đã chia sẻ trong

Ban Hợp Ca Hương Việt

được thực hiện rất công phu về hình ảnh, trang
phục, ngoại cảnh cũng như múa hát rất nghệ
thuật với các đề tài hấp dẫn. Chẳng hạn video
Liên Khúc Mẹ Trùng Dương & Bà Mẹ Quê,
Đầu Xuân Lính Chúc, Đi Tìm Chúa Tôi (Nhạc
Noel Quốc Tế).... Ban Hợp Ca đã tập dợt để hát
nhiều bè thật rập ràng, cộng thêm các động tác
múa phụ họa, các hình ảnh diễn tả như một bộ
phim truyện ngắn rất công phu và ý nghĩa.
Nhóm luôn có được sự ủng hộ của khán giả
khắp nơi. Được biết chị trưởng nhóm là ca sĩ
Ngọc Yến luôn năng nổ trong vai trò con chim
đầu đàn qua các hoạt động văn nghệ, để góp lời
ca điệu múa trong các lễ hội nhiều nơi.
Nhà thơ Bùi Giáng đã chia sẻ: “Con chim thì
ta biết nó bay, thi sĩ thì ta biết nó làm thơ, nhưng
thơ là gì, thì đó là điều ta không biết!" Vâng,
có rất nhiều điều chúng ta chưa biết, riêng nếu
chưa biết về các tác giả, các tài năng ngay trong
cộng đồng chúng ta, xin mời quý vị đến tham
dự đêm thơ nhạc sẽ được tổ chức vào ngày 3
tháng 9, 2022 này.
Rất mong được gặp quý vị trong cuộc hạnh
ngộ thơ nhạc đêm 3 tháng 9 sắp tới.

Ban Biên Tập Thời Mới

Thiệp Mời Tham dự

Đêm Thơ Nhạc Hạnh Ngộ Yêu Thương
Xin kính mời quý quan khách, hội đoàn và đồng hương đến tham dự buổi sinh
hoạt văn nghệ với chủ đề:

"Đêm Thơ Nhạc Hạnh Ngộ Yêu Thương"

do tuần báo Thời Mới Canada tổ chức và bảo trợ.
Thời gian: 5:30 chiều tới 9:30 giờ tối thứ Bảy 3 tháng 9, 2022
Địa chỉ: Fairview Theater, 35 Fairview Mall Drive, North York, ON M2J 4S4
(Góc Don Mills & Fairview Mall)
Xin ghi danh trước ngày 15 tháng 8, 2022 với Duy Hân 416-301-4851,
email: hantrinh239@gmail.com.
Rất mong sự có mặt và ủng hộ của quý vị

