
LÀM GÌ TRONG THÁNG 7-2018 NẦY? (Lm Xuân Thảo, ofm) 
Bạn có thể không định làm gì, hoặc nghỉ ngơi thư giãn.  

Nhưng đối với những ai yêu thích âm nhạc (từ 8-60 tuổi), thì có thể làm được rất nhiều việc. Chẳng hạn: 

1. Học Nhạc lý Ký-Xướng âm 1 (XA1) để thủ đắc kiến thức cơ bản về âm nhạc, đồng thời nắm được kỹ năng Xướng 
âm (đọc/hát đúng cao độ, trường độ) các dấu nhạc, và kỹ năng nghe và ký âm các dấu nhạc mình nghe được ra ký 
hiệu trên giấy. Hơn nữa còn biết sử dụng cường độ diễn cảm phù hợp, với một giọng hát “tròn vành rõ chữ” hơn. 

2. Hay học thêm môn Thanh Nhạc 1 (TN1)để tăng cường tối đa kỹ năng không những hát “tròn vành rõ chữ” mà còn 
hát có tâm tình, diễn cảm. 

3. Nếu bạn khao khát làm Ca nhạc trưởng, bạn có thể học thêm môn Điều Khiển cấp 1 (ĐK1) để có được khả năng tổ 
chức điều hành và huấn luyện ca đoàn, nhất là kỹ năng Chọn bài hát, Dọn bài hát, Tập dượt và Điều khiển ca đoàn 
trình tấu các bản nhạc với những loại nhịp cơ bản…; 

4. Nếu không thích làm ca trưởng, thì bạn có thể học ngay đàn phím (keyboard/piano/organ) (Org 1) để có khả năng 
đánh và đệm đàn trong Phụng vụ sau nầy…; 

5. Nếu bạn học được 2 trong 4 môn trên thì cũng là nhiều việc phải làm lắm rồi. Và sang mùa hè sau bạn tiếp tục học 
lên những môn mà mình còn thiếu. Với 1 mùa Hè, nếu học được XA1, TN1 và ĐK1, có nhiều học viên đã về tập sự 
làm ca trưởng tại giáo xứ mình; Với 2 mùa Hè (học thêm XA2, TN2, ĐK2) thì đã đủ hành trang làm ca trưởng thánh 
nhạc; người học Org với 3 mùa hè có thể học xong Org3, là đánh và đệm thánh ca trên đàn Organ điện tử (2 phím tay, 
1 phím chân, 1 bàn đạp diễn cảm). 

Vậy, mong các bạn yêu thích âm nhạc không nên phí phạm thời giờ một cách vô ích vào những việc mình không thích. Đã 
có nhiều học viên từ vùng sâu, vùng cao và vùng xa đến với Khoa Nhạc Cấp Tốc Mùa Hè của V. ÂM NHẠC PHANSINH 
(FAM). Thậm chí cũng có một số học viên đến từ rất xa, như ở Mỹ, để trau dồi kiến thức và kỹ năng âm nhạc cũng như kỹ 
năng sống chung và học chung. (Xin xem thêm tại http://hailinhquehuong.com/hai-linh/nhom-que-huong/tim-hieu-ve-cac-
khoa-nhac-dai-han-va-cap-toc-tai-vien-am-nhac-phan-sinh-fam_a2630 ; http://hailinhquehuong.com/hai-linh/nhom-que-
huong/so-luoc-ve-cac-lop-nhac-que-huong-phan-sinh_a2786 ; http://hailinhquehuong.com/dang-ky-khoa-hoc/khoa-nhac-
cap-toc-mua-he-tu-02-31-thang-7-nam-2018-21 ) 

Sau đây là Lịch học và Nội dung một số Môn học trong Khóa Nhạc Cấp Tốc Mùa Hè, mời quí bạn tham gia:  



Lịch học Khóa Nhạc Mùa Hè (cấp tốc) tháng 7-2018 
tại Tu viện-Giáo xứ Phanxicô ĐAKAO: 

-Bắt đầu vào dịp Hè từ thứ 2, 2 tháng 7 - thứ 3, 31 tháng 7 năm 2018 (26 ngày học). 
-Thứ 2, ngày 2-7-2018, học viên có mặt lúc 7g00 để hoàn tất thủ tục nhập lớp. Các lớp nhạc cụ 
chiều (ghita, sáo, tranh) học viên mang theo đàn. Ký hiệu: A=từ 8g;B=từ 10g; C=từ 14g; D=từ 
16g; Thí dụ: A= 8g thứ 2-3-4-5-6-7; A2=8g thứ 2-4-6; C3=14g thứ 3-5-7; D2=16g thứ 2-4-6… 
-Ghi danh trên mạng: hailinhquehuong.com, chọn Ghi Danh Khóa Học, chọn Khóa Nhạc 

Cấp Tốc Mùa Hè, hoặc ghi danh tại giáo xứ Đakao theo mẫu đơn. 
[CN 1, 8, 
15, 22, 29] 

Phòng  Thứ 2 
2,9,16,23,30 

Thứ 3 
3,10,17,24,31 

Thứ 4 
4,11,18,25 

Thứ 5  
5,12,19,26 

Thứ 6 
6,13, 20, 27 

Thứ 7 
7,14,21,28 

Sáng:  
8g-11g40 

P1+3+5+6 XÂ1-AB XÂ1-AB XÂ1-AB XÂ1-AB XÂ1-AB XÂ1-AB 

HT2L1 XÂ2-AB XÂ2-AB XÂ2-AB XÂ2-AB XÂ2-AB XÂ2-AB 

P.4 XA3-AB XA3-AB XA3-AB XA3-AB XA3-AB XA3-AB 
P.2 LSAN1-AB2*  LSAN1-AB2*  LSAN1-AB2*  
P. Đàn2  Org3-AB3*  Org3-AB3  Org3-AB3 

Chiều: 
2g-5g30 
 

P1+3+5+6 TN1-CD2 ĐK1-CD3 TN1-CD2 ĐK1-CD3 TN1-C2 ĐK1-CD3 

P.4 ĐK2-CD2 TN2-CD3 ĐK2-CD2 TN2-CD3 ĐK2-C2 TN2-CD3 

P.2 LTG5-CD2* Ghita-CD3 LTG5-CD2 Ghita-CD3 LTG5-C2 Ghita-CD3 
HT2L1  LNVT1-CD2* T’rưng-CD3 LNVT1-CD2 T’rưng-CD3 LNVT1-C2 T’rưng-CD3 

2g-5g30 P.Đàn3L3 Org3-CD2 Tranh1-CD3 Org3-CD2 Tranh1-CD3 Org3-C2 Tranh1-CD3 

2g-4g00 
4g-6g00 

P.Đàn4L3 
(+5) 

Org1-C2 
Org2-D2 

Org1-C3 
Org1-D3 

Org1-C2 
Org2-D2 

Org1-C3 
Org1-D3 

Org1-C2 
Org2-D2 

Org1-C3 
Org1-D3 

2g-5g30 P.Đàn5L3  Sáo1-CD3  Sáo1-CD3  Sáo1-CD3 
 
* Lớp chỉ mở khi có tối thiểu 5 học viên. 



NỘI DUNG vắn tắt các Môn Học (tiết đơn học 50’; tiết kép học 100’) 

Mã môn học Nội dung vắn tắt Mã môn học Nội dung vắn tắt 

XA1-AB 
(thứ 2-3-4-
5-6-7) 

Nhạc lý và Ký-Xướng âm cấp 1: 96 tiết (8-11:40) học 
CM/Am, (+AM/F#m; AbM/Fm), qua Dân ca… 

ORG2-D2 
(2-4-6) 

Organ 2: Làm quen Đàn phím 2 (Keyboard liền tiếng), Kỹ 
năng nhìn đánh được các bài 2 bè loại dễ:  Đệm đàn cơ bản 
2.  30 tiết (16-18:00) 

XA2-AB (2-
3-4-5-6-7) 

Nhạc lý và Ký-Xướng âm cấp 2: 96 tiết (8-11:40) học FM/Dm 
(+F#M/Re#m), GM/Em (+GbM/Ebm), qua Dân ca.. 

ORG3/4-
CD2 (2-4-6) 

Organ 3: Đánh và Đệm Thánh ca trên Quản cầm điện tử 
(Electronic Organ với 2 bàn phím tay, 1 bàn phím chân, 1 
bàn đạp diễn cảm); Đệm Hợp Xướng 1/2…48 tiết (14-17:30) 

XA3-AB (2-
3-4-5-6-7) 

Nhạc lý và Ký-Xướng âm cấp 3: 96 tiết (8-11:40) học 
DM/Bm (+Db/Bbm), BbM/Gm (BM/G#m), qua Dân ca… 

LSAN1A-
AB2*(2-4-6) 

Lịch sử Âm Nhạc1 A (Trung cổ+Phục Hưng+Barốc) /B (Cổ 
điển+ Lãng mạn) qua các thời kỳ; 48t (8-11:40) 

TN1-CD2 
(2-4-6) 

Thanh Nhạc 1: Kỹ năng cơ bản để nói/đọc/hát diễn cảm (“tròn 
vành, rõ chữ” và có tâm tình): 40 tiết (14-17:30) 

LTG5-
CD2*(2-4-6) 

Hòa âm 1A: Lý thuyết Cấp 5 (LCM Theory Grade 5), để 
thi chứng chỉ của London College of Music. 

TN2-CD3 
(3-5-7) 

Thanh Nhạc 2: Kỹ năng nâng cao để hát diễn cảm và mở rộng 
âm vực: 40 tiết (14-17:30) 

LNVT1-
CD2*(2-4-6) 

Làm nhạc Vi tính 1 (Viết nhạc trên máy Vi tính) chuẩn bị 
cho lớp LNVT2 (Soạn nhạc trên Vi tính) 

ĐK1-CD3 
(3-5-7) 

Điều Khiển 1: Kỹ năng Chọn bài, Tập dượt và Điều khiển các 
loại nhịp cơ bản; Thánh nhạc nhập môn1; 60 tiết (14-17:30) 

Ghita1/2-
CD3*(3-5-7) 

Đàn Ghita 1 hoặc 2: 48 tiết (14-17:30). Học viên mang đàn 
theo. 

ĐK2-CD2 
(2-4-6) 

Điều Khiển 2: Kỹ năng: Xướng âm Bình ca, Phân tích, Phác 
họa TT & Áp dụng vào nhạc mới. TNNM 2; 60 tiết (14-17:30) 

T’rưng 1/2-
CD3*(3-5-7) 

Đàn T’RƯNG 1 hoặc 2: 48 tiết (14-17:30) 

ORG1-C2 
(2-4-6) 

Organ 1: Làm quen Đàn phím 1 (Keyboard/Piano):  Đệm đàn 
cơ bản1.  30 tiết (14-16:00) 

Tranh1/2-
CD3*(3-5-7) 

Đàn TRANH 1 hoặc 2: 48 tiết (14-17:30). Học viên mang 
đàn theo. 

ORG1-C3 
(3-5-7) 

Organ 1: Làm quen Đàn phím 1 (Keyboard/Piano):  Đệm đàn 
cơ bản1.  30 tiết (14-16:00) 

Sáo1/2-
CD3*(3-5-7) 

SÁO TRÚC 1 hoặc 2: 48 tiết (14-17:30). Học viên mang 
đàn theo. 

ORG1-D3 
(3-5-7) 

Organ 1: Làm quen Đàn phím 1 (Keyboard/Piano):  Đệm đàn 
cơ bản1.  30 tiết (16-18:00) 

*Môn học 
cần 5 hv trở 
lên 

Khóa Nhạc Hè, mỗi học viên chỉ học tối đa 3 môn: Thí dụ, 
XA1+TN1+ĐK1; XA1+TN1+Org1; XA1+TN1+Org2; 
XA2+TN2+ĐK2; XA2+Org1-C3/D3+LTG5; XA2+Org2+ 

Ghta/T’rưng/Sáo/Tranh; LSAN+LTG5/LNVT+Org3-AB3.. 

 


