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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục nhân cách, đặc 

biệt là việc nâng cao nhận thức về các mối quan hệ xã hội, quan hệ huyết 

thống và luân lý đạo đức đời thường. Âm nhạc là nguồn cảm hứng nội tâm, có 

khả năng tạo ra sự sung mãn về tâm hồn, nâng cao ý chí nghị lực trong cuộc 

sống. Điều đáng nói là âm nhạc tạo nên những cung bậc tình cảm rất tinh tế, 

thuần hóa tâm thức, đưa con người về với nhân cách vốn có của mình. 

Trong cuộc sống hiện tại, âm nhạc đi vào cuộc sống như một điều không 

thể thiếu, là hiển nhiên và thực sự cần thiết. Các bác sĩ, nhà khoa học khuyên 

những bà mẹ đang mang thai mở những bản sonata, giao hưởng…cho thai nhi 

nghe, điều này kích thích trí não trẻ phát triển, kích thích khả năng thính giác, 

giao tiếp với thế giới bên ngoài. Khi con người gặp áp lực trong cuộc sống, cần 

một không gian thư thái, yên tĩnh…thì những bản nhạc không lời, giai điệu 

ngọt ngào của saxophone, piano, guitar…là lựa chọn tinh tế. Âm nhạc thực sự 

đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống thường ngày của con người. 

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển và hội nhập nền kinh tế 

thế giới thì văn hóa của người Việt cũng dần thay đổi để hòa nhịp với thế 

giới. Cụ thể là các thể loại âm nhạc mới du nhập vào nền âm nhạc Việt như: 

Jazz, Rock, Rap, thính phòng…Nếu như các thể loại khác có thể dễ dàng 

“nhập gia tùy tục” với nhạc Việt bằng các bài hát mang phong cách mới 

cùng sự xuất hiện của các nhóm nhạc, ban nhạc, nhóm nhảy chuyên nghiệp 

như ban nhạc Bức tường, Gạt tàn đầy (phong cách Rock), nhóm nhảy Big 

Toe, vũ đoàn ABC (phong cách hiphop, trẻ trung hiện đại)…thì âm nhạc 

thính phòng_một thể loại âm nhạc phương Tây khá kén người nghe bởi nó 

được coi là 1 thứ âm nhạc bác học mà cần người thưởng thức phải có kiến 
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thức về nhạc thính phòng, một sự ham mê yêu thích và cảm thụ nó bằng trái 

tim yêu nhạc thực sự. 

Là 1 sinh viên chuyên ngành âm nhạc, với tình yêu dành cho âm nhạc và 

đặc biệt là âm nhạc thính phòng. Em nhận thấy, cần kéo khán giả lại gần hơn 

với thể loại âm nhạc này. Công ty TNHH âm nhạc CEG mà cụ thể là Câu lạc 

bộ âm nhạc thính phòng CEG (trực thuộc công ty) đã làm được điều đó. Sau 

khi thành lập vào 07/03/2012, tính đến tháng 12/2013 Clb đã tổ chức được 18 

số hòa nhạc thính phòng tại không gian sáng tạo Cafe Trung Nguyên, 52 Hai 

Bà Trưng, Hà Nội. Tuy là một dòng nhạc kén người nghe nhưng mỗi số hòa 

nhạc thính phòng đều đón nhận rất nhiều đối tượng công chúng, từ người cao 

tuổi đến các em bé mới cảm thụ âm nhạc, từ các nghệ sỹ tên tuổi đến các em 

học sinh sinh viên trường nghệ thuật hoặc ngoài nghệ thuật, từ các bác sỹ, kỹ 

sư, nhân viên văn phòng…tất cả đến với Clb để được thưởng thức những giai 

điệu âm nhạc trầm bổng, lắng đọng trong một không gian ấm cúng. 

Trong khi nền âm nhạc hiện nay đang phát triển rất mạnh với rất nhiều 

thể loại, ca sỹ, nhóm nhạc… khán giả khó có thể tìm được cho mình một sân 

chơi âm nhạc lành mạnh, bổ ích, không pha tạp, được giao lưu và gặp gỡ với 

các nghệ sỹ nổi tiếng trong và ngoài nước. Sự xuất hiện của chương trình âm 

nhạc thính phòng CEG do Clb âm nhạc thính phòng CEG tổ chức giống như 

hạt mầm khỏe mạnh đang được vun trồng từ bàn tay các nghệ sỹ tâm huyết 

như nhạc sỹ Nguyễn Cường, nhạc sỹ Ngọc Thuấn…từng ngày đưa khán thính 

giả lại gần hơn với dòng nhạc thính phòng, mà bắt đầu là khán giả tại thủ đô 

Hà Nội. 

Với những lý do trên, em đã chọn đề tài “Âm nhạc thính phòng CEG 

với khán giả thủ đô” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành âm nhạc 

của mình nhằm chỉ ra vai trò của chương trình âm nhạc thính phòng CEG với 

đời sống tinh thần, thẩm mỹ âm nhạc của khán giả tại thủ đô Hà Nội. 
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2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

Khóa luận này nghiên cứu về vai trò của Câu lạc bộ âm nhạc thính 

phòng CEG với khán giả thủ đô Hà Nội từ khi chương trình ra đời 

(07/03/2012) đến tháng 12/2013. 

3. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là: 

-Làm sáng tỏ vai trò của chương trình âm nhạc thính phòng CEG với 

khán giả thủ đô Hà Nội 

-Đưa ra các nhận định, đánh giá và một số giải pháp để phát triển hoạt 

động của Câu lạc bộ âm nhạc thính phòng CEG. Từ bài học thành công của 

Clb trong suốt 2 năm qua, các công ty sự kiện, các tổ chức văn hóa nghệ thuật 

khác…nên nhân rộng mô hình này không chỉ riêng địa bàn Hà Nội. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Khóa luận sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

-Thu thập tài liệu 

-Phương pháp phỏng vấn 

-Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh. 

5. Tình hình nghiên cứu 

Hiện nay, có rất nhiều tư liệu, hình ảnh về âm nhạc thính phòng, chặng 

đường phát triển của nó qua các thời kì trên thế giới, sự du nhập vào Việt 

Nam và sức sống của âm nhạc thính phòng đến ngày nay. Tuy nhiên, với 1 

quốc gia còn nghèo nàn và lạc hậu, trình độ thẩm mỹ âm nhạc chưa cao thì 

dòng nhạc thính phòng_được coi là dòng nhạc bác học, kén người nghe, 

không được ưa chuộng, và dường như, họ quên mất vai trò của nó. Tuy sự 
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ảnh hưởng còn khiêm tốn trên thị trường âm nhạc Việt Nam, nhưng từ Câu 

lạc bộ âm nhạc thính phòng CEG, dòng chảy thính phòng đã âm ỉ, bền bỉ 

“vang lên” sau bao năm. Từ khi Clb được ra mắt khán giả thủ đô (03/2012), 

có rất nhiều bài báo, cuộc phỏng vấn và truyền hình trên HN1 về chương trình 

của Clb.  

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có công trình nghiên cứu khoa 

học nào về “vai trò của Câu lạc bộ âm nhạc thính phòng CEG với khán giả 

thủ đô”. 

6. Bố cục khóa luận 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, khóa luận 

gồm 3 chương: 

Chương 1: Âm nhạc thính phòng CEG và đối tượng khán giả tại 

thủ đô Hà Nội. 

Chương 2: Vai trò của Âm nhạc thính phòng CEG với khán giả 

thủ đô. 

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Âm nhạc 

thính phòng CEG với khán giả thủ đô 
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