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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

 

1/Tư thế của người chỉ huy: 

1.1/Tư thế đầu: Người chỉ huy phải đứng sao cho mặt luôn hướng về phía ca 

viên, tránh so vai, rụt cổ, hoặc gục đầu quá thấp. 

1.2/Tư thế chân: Tư thế tự nhiên nhất 2 bàn chân cách nhau 20 cm, bàn chân có 

thể song song hay một chân hơi nhích lên trên một chút. 

1.3/Tư thế tay: Không được để khuỷu tay lên quá cao, cũng không khép chặt 2 

cánh tay. 

Tư thế tốt nhất là 2 tay hơi xa thân mình về phía trước , từ khuỷu tay đến ngón 

tay giơ trên một mặt phẳng nằm ngang với thắt lưng. 

2./ Sơ đồ đánh nhịp: Người chỉ huy nên hình dung có 2 mặt phẳng vuông góc.  

Mặt phẳng đứng đối diện người chỉ huy dùng để vẽ hướng đi của các động tác. 

Mặt phẳng ngang vuông góc mặt phẳng đứng là nơi điểm phách rơi trên đó. 

 
   

    Phách 1: Tay rơi từ trên xuống, chạm mặt phẳng nằm ngang (điểm phách) tay 

bật nảy ra ngoài theo đường cong. 

Phách 2: tay đưa lên cao theo chiều ngược lại phách 1. 

 

 Video 1 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

http://www.vietchung.org/index/playvideo/ispc-1/video.htm
https://youtu.be/cQVu8_lcSqk
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2.2/Nhịp 2 phân phách: sử dụng trong những tác phẩm có tiết tấu vừa và 

chậm, chia mỗi phách thành 2 phần, 3 phần, 4 phần. 

 

Video 2 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

 

        Sơ đồ nhịp 2 kép căn bản 

 

Video 3 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

          Sơ đồ nhịp 2 kép phân phách 

 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-2/video.htm
https://youtu.be/t4yC9t4LPEo
http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-3/video.htm
https://youtu.be/RCUbL3G9fh4
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2.4./Kỹ thuật đánh staccato: là kiểu đánh nhịp dùng động tác nhanh thẳng, chỉ 

dùng cổ tay di chuyển nhanh từ phách này sang phách khác. Tránh dùng cánh 

tay dưới.  

 

Video 4 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

  

Video 5 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

Staccato thường biểu hiện tâm trạng vui vẻ, rộn ràng, nhí nhảnh, nghịch ngợm, 

hài hước cho nên tốc độ thường nhanh hay nhanh vừa. 

 

2.5./ Kỹ thuật đánh marcato: giống như staccato nhưng mạnh mẽ vững chắc 

có dừng trên mỗi phách, biên độ rộng gấp ba kiểu staccato. Có thể dùng thêm 

chuyển động của cánh tay dưới. 

 

Video 6 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

 

Video 7 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

             Sơ đồ đánh nhịp staccato và marcato nhịp 2-3-4 

  

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-4/video.htm
https://youtu.be/sAr_KxA9BDw
http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-5/video.htm
https://youtu.be/8x7K5jgSNEY
http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-6/video.htm
https://youtu.be/G_z58yjiHG4
http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-7/video.htm
https://youtu.be/bau27xZ-hKw
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2.6/Nhịp 2 legato: dùng những đường cong - liên tục, vẽ số 8 nằm ngang. điểm 

phách mờ nhạt. 

 

Video 8 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

 

                                                 Sơ đồ nhịp 3 căn bản               Nhịp 3 legato 

 

Video 9 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

  

                                                 Sơ đồ nhịp 4 căn bản               Nhịp 4 legato 

 

Video 10 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-8/video.htm
https://youtu.be/5786aeWx7kA
http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-9/video.htm
https://youtu.be/zlaqVN8t7PM
http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-10/video.htm
https://youtu.be/yENqg_m2tqc
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Video 11 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

 

 

Nhịp 6 phách nếu ở tốc độ chậm phải đánh 6 phách.  

Video 12 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

Nhịp 6 phách nếu ở tốc độ nhanh ta đánh như nhịp 2 phách, mỗi phách phân 3. 

Nhịp 6 phách tốc độ nhanh: 

        Sơ đồ nhịp 2 kép nhịp 6 phân 3 

 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-11/video.htm
https://youtu.be/hS3OdF5bWes
http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-12/video.htm
https://youtu.be/X9XIAssM3Ss
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Ở tốc độ chậm ta đánh cả 8 phách, chia làm 4 nhóm rơi vào 4 hướng như sơ đồ 

nhịp 4, mỗi nhóm có 2 phách. 

Ở tốc độ nhanh ta đánh giống nhịp 4 kép, 2 phách vào một nhóm. 

 

 

Ở tốc độ chậm ta đánh cả 9 phách, chia làm 3 nhóm rơi vào 3 hướng như sơ đồ 

nhịp 3, mỗi nhóm có 3 phách. 

Ở tốc độ nhanh ta đánh giống nhịp 3 kép, 3 phách vào một nhóm.  

 

 

Ở tốc độ chậm ta đánh cả 12 phách, chia làm 4 nhóm rơi vào 4 hướng như sơ đồ 

nhịp 4, mỗi nhóm có 3 phách.  

Ở tốc độ nhanh đánh như nhịp 4 kép, 3 phách vào một nhóm.  
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Thực tập Nhịp 2 căn bản:  

 

Kỹ thuật trong bài: Nhịp 2 căn bản, chưa đánh kỹ thuật. 

Video 13 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-13/video.htm
https://youtu.be/cutyr4NOAmg
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 Thực tập Nhịp 2 (phân 3) :  

 

 

Để khởi tấu bài này ta dùng sơ đồ tay nhịp sau (phân phách nốt móc thứ 3) 

                                 Sơ đồ nhịp 2 kép phân phách (phân 3) 

 

                                          Tay trái                Tay phải 

Video 14 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-14/video.htm
https://youtu.be/Z-cdmaUK7Ps


9 
 

Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Thực tập Nhịp 2 staccato 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật trong bài: Khởi tấu vô phách 1& phách 2, kỹ thuật staccato,kỹ thuật đảo phách, 

đánh nhịp có điểm phách. 
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Thực tập Nhịp 2 marcato 

 

 

  

Kỹ thuật trong bài: Khởi tấu vô phách 1, phách 2,sau phách 1 nửa phách, kỹ thuật marcato. 
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Thực tập nhịp 2 legato 

 

 

Kỹ thuật trong bài:Nhịp 2 legato khởi tấu phách 2, kỹ thuật crescendo-decrescendo,chấm dôi 
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Thực tập Nhịp 3 :  

 

 

Kỹ thuật trong bài: Khởi tấu vào phách 1, kỹ thuật crescendo-decrescendo & staccato. 
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Thực tập Nhịp 4 :  

 

 

Kỹ thuật trong bài: Khởi tấu phách 4, đánh nhịp có điểm phách cho chấm dôi và đảo phách. 
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3./Động tác lấy đà :  

Là động tác chuẩn bị thời điểm diễn tấu của một phách nào đó trong nhịp. 

Thời gian động tác lấy đà : 0,5 phách, 1 phách, hay 1,5 phách. 

Đặc điểm của động tác lấy đà:  

Chuẩn bị ý thức bắt đầu đồng diễn, chuẩn bị hơi thở.  

Quy định tốc độ.  

Quy định âm lượng, cường độ của âm thanh. 

Quy định tính chất của âm thanh vang lên. 

Trước khi khởi tấu, người chỉ huy phải quan sát thái độ sẵn sàng bắt đầu làm 

việc của hợp xướng, nếu chuẩn bị xong, người chỉ huy mới nâng tay lên trong tư 

thế chuẩn bị giúp cho hợp xướng chú ý và tập trung cao độ. 

Sau tư thế chuẩn bị là động tác lấy đà: Âm nhạc khởi đầu từ phách nào thì thế 

tay phải giữ ở vị trí của phách trước nó. 

Tay giơ cao hay thấp tùy thuộc vào tính chất âm thanh – bè nào vào trước. 

Biên độ của tay dang rộng hay thu hẹp phụ thuộc vào cường độ và âm lượng 

của âm thanh (p - mp - mf - f ). Để có biên độ thích hợp bạn áp dụng biên độ 

trong kỹ thuật điều khiển cường độ thay đổi p - mp - mf - f. 

Động tác lấy đà ngoài chức năng ấn định thời điểm diễn tấu của âm thanh còn 

có chức năng khác quy định giây phút lấy hơi thở cho hợp xướng. Lúc này 

người chỉ huy cũng phải hít hơi lấy đà để giúp ca viên làm theo.  

Hình ảnh ca đoàn Tâm nguyện ca  
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3.1/Khởi tấu vào phách 1: Tay phải chuẩn bị (CB) 1phách ở phách thứ 2. Hai  

tay khởi tấu (KT) vào phách 1.       .          

 

Video 15 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-15/video.htm
https://youtu.be/vbxksLegj_Y
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3.2/Khởi Tấu sau phách 1 nửa phách : Tay phải chuẩn bị (CB) 1,5 phách ở 

phách 2. Hai tay khởi tấu (KT) sau phách 1 nửa phách, (phân phách phách1).      

 

 

Video 16 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-16/video.htm
https://youtu.be/GKeCMNsWros
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3.3/Khởi tấu vào phách 2: Tay phải chuẩn bị (CB) 1 phách ở phách 1. Hai tay 

khởi tấu (KT) vào phách 2.                   

 

Video 17 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-17/video.htm
https://youtu.be/dU4yrAHHyjY
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3.4/Khởi tấu sau phách 2 nửa phách: Tay phải chuẩn bị (CB) 1,5 phách ở 

phách 1. Hai tay khởi tấu (KT) sau phách 2 nửa phách, (phân phách phách2). 

 

Video 18 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-18/video.htm
https://youtu.be/iuZ--GSgtDM
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4./Kỹ thuật điều khiển cường độ thay đổi: crescendo (lớn dần), diminuendo 

(khẽ dần). 

4.1/Khi điều khiển đoạn nhạc crescendo kéo dài trong nhiều nhịp hay trong 

phạm vi một nhịp tay phải chỉ huy thay đổi biên độ lớn dần, tay trái nâng từ 

dưới lên. 

Ví dụ :Biểu diễn  p – mp – mf – f  trong  vòng 4 ô nhịp. 

Ô  thứ 1 biểu diễn sắc thái p ta sử dụng ngón tay để vẽ nhịp. 

Ô thứ 2 biểu diễn sắc thái mp ta sử dụng từ cổ tay đến ngón tay để vẽ nhịp. 

Ô thứ 3 biểu diễn sắc thái mf  ta sử dụng từ khuỷu tay để vẽ nhịp. 

Ô thứ 4 biểu diễn sắc thái  f  ta sử dụng cả cánh tay để vẽ nhịp. 

4.2/Khi điều khiển đoạn nhạc diminuendo thì ngược lại nhịp tay phải chỉ huy 

thay đổi biên độ nhỏ dần, tay trái kéo từ trên xuống. 

 

Video 19 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-19/video.htm
https://youtu.be/JjQCLGjqaK4
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Thực tập crescendo-decrescendo: 
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5./Kỹ thuật nốt chấm dôi: đánh phân phách ở phách 2 (kỹ thuật hát nốt chấm 

dôi ta phải đẩy âm, tay trái nâng từ dưới lên). 

 

Video 20 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

 

Video 21 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

 

Video 22 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

Kỹ thuật đánh đảo phách: đánh theo kỹ thuật điểm phách, điểm phách rơi vào 

phách 1 và rơi vào nốt móc (Rê, Fa, Sol) của phách 2. 

 

Video 23 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-20/video.htm
https://youtu.be/fJIwgeAgc1U
http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-21/video.htm
https://youtu.be/7tpAK_b1_7k
http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-22/video.htm
https://youtu.be/2lwAomnjpHw
http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-23/video.htm
https://youtu.be/iJP5Un3F0io
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7./Kỹ thuật điều khiển nốt ngân: tay trái giữ nguyên, tay phải vẽ nhịp mờ 

nhạt, một nhịp cuối cùng của nốt ngân ta lấy đà cho âm thanh sau nốt ngân. 

 

Video 24 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

Thực tập: chấm dôi -đảo phách -nốt ngân. 

 

 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-24/video.htm
https://youtu.be/rm4InY12Nzo
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8./Điều khiển cường độ thay đổi bất thường: phải báo trước một phách. 

Thực tập marcato bất thường trong bài sau:   

 

 

  

Kỹ thuật trong bài: đánh marcato phách 1 trước marcato xuất hiện bất thường ở phách 2. 
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9./Kỹ thuật hát nhanh dần hay chậm dần: Hát nhanh dần  biên độ tay nhịp  

nhỏ dần  kết hợp với điểm rơi của nhịp nhanh dần. Hát chậm dần  thì ngược lại. 

10./Kỹ thuật KẾT bài: Gồm 2 động tác chuẩn bị dừng (1) (2) chuẩn bị ngắt (3). 

 

Video 25 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

11./Kỹ thuật dấu miễn nhịp:  sự ngưng lại đột ngột trên một âm thanh , hay 

một dấu lặng  nào đó kéo dài trường độ một cách tự do được ghi lại bằng dấu 

miễn nhịp.  

 
Kỹ thuật 11./  giống kỹ thuật 10./ gồm động tác :chuẩn bị dừng (1)(2) – dừng bao 

lâu tùy ý, động tác ngắt (3) kết hợp lấy đà cho âm thanh ở phách sau nó. 

Video 26 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

12./Chức năng của tay trái:  

 * Diễn tả crescendo: Tay phải đánh biên độ lớn dần, tay trái ngửa ra đưa 

từ dưới lên. 

 * Diễn tả decrescendo: Tay phải đánh biên độ nhỏ dần, tay trái úp xuống 

từ trên cao hạ xuống. 

 * Khi hát dấu chấm dôi, tay trái nâng từ dưới lên để hợp xướng đẩy âm 

nốt chấm dôi. 

 * Điểm bè: cho các bè bên tay trái của chỉ huy. 

 * Ngoài ra báo hiệu kết bài, hay vào phiên khúc 1,2… 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-25/video.htm
https://youtu.be/tpR500c7awk
http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-26/video.htm
https://youtu.be/jK7iVK86PbM
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Bài 1: Xướng âm đoạn nhạc sau và chỉ huy giai điệu vừa xướng âm. 

     
.              Đồ        Sol         Mi        Sol          Sol       Sol           Đồ 

Thực tập (10 lần) :              Tay trái bè 1-Tay phải bè 2  

                                                     Sơ đồ tay nhịp 

 

Tay trái bè 1:   ( Đồ  -   Mi   -   Sol   -   Đồ-) 

Tay phải bè 2   : (    Sol      Sol       Sol  Đồ-) 

Ghi chú : Ta thấy sơ đồ có nét đậm và nét mờ, tay nhịp chỉ đánh nét đậm không 

đánh nét mờ. Cụ thể tay trái chỉ vẽ phách 1, tay phải chỉ đánh phách 2. 

Video 27 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

Thực tập đổi tay (10 lần): Tay trái bè 2-Tay phải bè 1 

                                                     Sơ đồ tay nhịp 

 

                                               Tay trái            Tay phải 

Tay phải  bè 1:  ( Đồ  -   Mi   -  Sol  -    Đồ-) 

Tay trái  bè 2 :     (    Sol      Sol      Sol  Đồ-)  

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-27/video.htm
https://youtu.be/9GUZKGeSGPs
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Bài 2: Xướng âm đoạn nhạc sau và chỉ huy giai điệu vừa xướng âm. 

                                                                                                                                                                           
.             Đồ-   Sol  Sol      Mi -  Sol  Sol     Sol-    Sol  Sol      Đồ 

Thực tập (10 lần):           Tay trái bè 1 - Tay phải bè 2   

                                                    Sơ đồ tay nhịp 

 

                                              Tay trái             Tay phải 

Tay trái bè 1 :  ( Đồ      -       Mi      -      Sol      -       Đồ- )                   

Tay phải bè 2 :      ( Sol Sol       Sol Sol       Sol Sol  Đố-) 

Ghi chú : Trong sơ đồ bài tập 2 khác sơ đồ bài tập 1 ở tay phải. 

                Tay phải ta dủng kỹ thuật phân phách cho phách 2.  

Video 28 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

Thực tập đổi tay (10 lần): Tay trái bè 2-Tay phải bè 1 

.                                                    Sơ đồ tay nhịp 

 

                                              Tay trái             Tay phải 

Tay phải bè 1 : ( Đồ      -       Mi    -      Sol     -       Đồ )                   

Tay trái bè 2 :         ( Sol Sol       Sol Sol       Sol Sol  Đố-) 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-28/video.htm
https://youtu.be/RPsU9KdJbwA
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

 Bài 3: Xướng âm đoạn nhạc sau và chỉ huy giai điệu vừa xướng âm. 

                                                  

              Đồ  Sol  Sol       Mi   Sol  Sol       Sol   Sol  Sol         Đồ 

Thực tập (10 lần):             Tay trái bè 1  - Tay phải bè 2    

                                                     Sơ đồ tay nhịp 

 

Tay trái bè 1:  ( Đồ      -      Mi     -      Sol       -      Đồ-)                                       

Tay phải bè 2 :     ( Sol Sol      Sol Sol      Sol Sol  Đố-) 

Ghi chú : dùng kỹ thuật phân phách cho phách 1. 

               Tay trái đánh nửa đầu phách 1,  

               Tay phải đánh nửa sau phách 1& phách 2. 

Video 29 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

Thực tập đổi tay (10 lần): Tay trái bè 2-Tay phải bè 1 

.                                                     Sơ đồ tay nhịp 

  

Tay phải bè 1:  ( Đồ      -      Mi      -      Sol       -      Đồ-)                                       

Tay trái bè 2:          ( Sol Sol      Sol Sol      Sol Sol  Đố-) 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-29/video.htm
https://youtu.be/Bk9fir1jRDA
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Bài 4: Xướng âm đoạn nhạc sau và chỉ huy giai điệu vừa xướng âm. 

,                                                   

.              Đồ Sol Sol Sol   Mi Sol Sol Sol    Sol Sol Sol Sol    Đồ 

Thực tập (10 lần):           Tay trái bè 1 - Tay phải bè 2    

                                                     Sơ đồ tay nhịp 

 

Tay trái bè 1: ( Đồ     -             Mi         -         Sol         -         Đồ-)                                                                      

Tay phải bè 2:       (Sol Sol Sol     Sol Sol Sol      Sol Sol Sol  Đồ) 

Ghi chú : dùng kỹ thuật phân phách cho phách 1và phách 2. 

               Tay trái đánh nửa đầu phách 1,  

               Tay phải đánh. nửa sau phách 1& phách 2 phân phách. 

Video 30 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

Thực tập đổi tay (10 lần): Tay trái bè 2-Tay phải bè 1 

.                                                    Sơ đồ tay nhịp 

 

Tay phải bè 1:  ( Đồ       -           Mi          -        Sol         -          Đồ)                                                                      

Tay trái bè 2:           (Sol Sol Sol      Sol Sol Sol      Sol Sol Sol  Đồ)   

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-30/video.htm
https://youtu.be/ikNAR6B8OMI
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Bài 5: Xướng âm đoạn nhạc sau và chỉ huy giai điệu vừa xướng âm. 

                                                               

Thực tập (10 lần):            Tay trái bè 1- Tay phải bè 2   

.                                                     Sơ đồ tay nhịp 

                                

Tay trái bè 1:  ( Đồ  -  Sol  Mi   - Đồ  Rê  -   Sol Đô-)                

Tay phải bè 2 :  (   Sol            Sol           Sol        Đô-) 

Ghi chú :Tay trái đánh phách 1, phách 3. 

               Tay phải đánh phách 2. 

Video 31 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

Thực tập đổi tay (10 lần):    Tay trái bè 2- Tay phải bè 1 

.                                                    Sơ đồ tay nhịp 

 

Tay phải bè 1:  ( Đồ   -  Sol Mi  -  Đồ Rê  -   Sol  Đô-)                

Tay trái bè 2:       (   Sol           Sol           Sol        Đô-) 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-31/video.htm
https://youtu.be/8KAAQPUKcq4
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Bài 6: Xướng âm đoạn nhạc sau và chỉ huy giai điệu vừa xướng âm. 

                                                                     

             Đồ   Sol La Sol   Mi  Sol La Đô    Rê  Sol La Sol      Đô 

Thực tập (10 lần):              Tay trái bè 1-  Tay phải bè 2    

.                                                      Sơ đồ tay nhịp 

                                                                                                                    

Tay trái bè 1 : ( Đồ    -       Sol Mi  -        Đô Rê   -        Sol Đô-)                          

Tay phải bè 2 :   (   Sol La Sol      Sol La Đô      Sol La Sol Đô-)   

Ghi chú : Tay trái đánh phách 1, phách 3. 

                Tay phải đánh phách 2, phách 3. 

Video 32 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

Thực tập đổi tay (10 lần): Tay trái bè 2 -Tay phải bè 1 

.                                                      Sơ đồ tay nhịp 

 

Tay phải bè 1: ( Đồ    -       Sol Mi  -        Đô Rê   -        Sol Đô-)                          

Tay trái bè 2:      (   Sol La Sol      Sol La Đô      Sol La Sol Đô-)   

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-32/video.htm
https://youtu.be/3JLdbxwZuiE
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Bài 7: Xướng âm đoạn nhạc sau và chỉ huy giai điệu vừa xướng âm. 

.                                                        

.             ĐồSolSol LaSol  Mi SolSolLaĐô  Rê SolSol LaSol    Đô 

Thực tập (10 lần):         Tay trái bè 1 - Tay phải bè 2    

.                                                   Sơ đồ tay nhịp 

 

Tay trái bè 1: (Đồ        -        Sol  Mi    -           Đô Rê         -       Sol  Đô)                          

Tay phải bè 2 :   ( SolSol La Sol      Sol SolLa Đồ      Sol SolLa Sol Đô)   

Ghi chú : Tay trái đánh nửa đầu phách 1& phách 3. 

                Tay phải đánh nửa sau phách 1,phách 2& phách 3. 

Video 33 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

Thực tập đổi tay (10 lần):Tay trái bè 2 - Tay phải bè 1 

.                                                      Sơ đồ tay nhịp 

 

Tay phải bè 1:  (Đồ         -       Sol Mi     -           Đô Rê        -        Sol Đô)                          

Tay trái bè 2:         (SolSol La Sol      Sol SolLa Đồ      Sol SolLa Sol Đô)  

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-33/video.htm
https://youtu.be/mo9dJFSBwK8
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Thực tập kỹ thuật Bài 7  
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Bài 8 :  Xướng âm đoạn nhạc sau và chỉ huy giai điệu vừa xướng âm. 

  

Ghi chú : Dùng kỹ thuật phân phách cho phách 1 và phách 2.  

                Tay trái đánh nửa đầu của phách 1 và nửa đầu của phách 2. 

                Tay phải đánh nửa sau của phách 1 và nửa sau của phách 2. 

Video 34 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

 

Bài 9 : kỹ thuật giống Bài 8 

 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-34/video.htm
https://youtu.be/n--47-5w-Gg
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Bài 10: Xướng âm đoạn nhạc sau và chỉ huy giai điệu vừa xướng âm. 

 

              Fa  Fa  Đô  Đô   La La  Đô  Đô    Đô Đô   Đô  Đô    Fa  

Thực tập (10 lần):             Tay trái bè 1 - Tay phải bè 2 

.                                                    Sơ đồ tay nhịp 

 

                                            Tay trái                Tay phải 

Tay trái bè 1: (Fa Fa           La La            Đô Đô             Fa) 

Tay phải bè 2 : (      Đô Đô          Đô Đô            Đô Đô Fa ) 

Ghi chú : Tay trái đánh phách1 phân phách. 

                Tay phải đánh phách 2 phân phách. 

Video 35 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

Thực tập đổi tay (10 lần): Tay trái bè 2-Tay phải bè 1  

 

                                              Tay trái             Tay phải  

Tay phải bè 1: (Fa Fa           La La           Đô Đô             Fa) 

Tay trái bè 2 : (          Đô Đô          Đô Đô           Đô Đô Fa ) 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-35/video.htm
https://youtu.be/4Pk6z1BFpE0
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Bài 11: Xướng âm đoạn nhạc sau và chỉ huy giai điệu vừa xướng âm. 

   

              Fa  Fa  Đô  Đô    La  La  Đô  Fa   Sol  Sol  Đô  Đô     Fa 

Thực tập (10 lần):             Tay trái bè 1 - Tay phải bè 2    

.                                                    Sơ đồ tay nhịp 

 

                                          Tay trái                  Tay phải 

Tay trái bè 1 (Fa Fa        Đô/ La La       Fa/ Sol Sol     Đô/ Fa-) 

Tay phải bè 2         ( Đô Đô/ La      Đô Fa/ Sol      Đô Đô/ Fa-)  

Ghi chú : Tay trái đánh phách 1 phân phách và nửa sau của phách 2. 

                Tay phải đánh phách 2 phân phách.  

Video 36 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

Thực tập đổi tay (10 lần): Tay trái bè 2-Tay phải bè 1  

.                                                    Sơ đồ tay nhịp 

 

                                          Tay trái                  Tay phải 

Tay phải bè 1 : (Fa Fa        Đô/ La La       Fa/ Sol Sol      Đô/ Fa-) 

Tay trái bè 2 :            ( Đô Đô/ La      Đô  Fa/ Sol      Đô Đô/ Fa-) 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-36/video.htm
https://youtu.be/SA_QjEkk6c8
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

 Bài 12: Xướng âm đoạn nhạc sau và chỉ huy giai điệu vừa xướng âm. 

  

.               Fa  Đô  Đô  Đô  La  Đô  Đô  Fa    Sol  Đô  Đô  Đô    Fa 

Thực tập (10 lần):           Tay trái bè 1 - Tay phải bè 2     

                                                     Sơ đồ tay nhịp 

 

,      ,                                    Tay trái                Tay phải 

Tay trái bè 1 :  (Fa .          Đô Là .         Fa Sol .          Đô  Fa-)  

Tay phải bè 2 : (    Đô Đô           Đô Đô            Đô Đô      Fa-)  

Ghi chú : Dùng kỹ thuật phân phách cho phách 1 và phách 2.  

                Tay trái đánh nửa đầu của phách 1 và nửa sau của phách 2. 

                Tay phải đánh nửa sau của phách 1 và nửa đầu của phách 2.   

Video 37 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

Thực tập đổi tay (10 lần): Tay trái bè 2-Tay phải bè 1  

.                                                    Sơ đồ tay nhịp 

 

,      ,                                    Tay trái                Tay phải 

Tay phải bè 1  (Fa -          Đô Là -         Fa Sol -          Đô Fa-)  

Tay trái bè 2     (   Đô Đô           Đô Đô            Đô Đô      Fa-)  

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-37/video.htm
https://youtu.be/aTQUmkL9OYI
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Thực tập áp dụng kỹ thuật Bài 12 
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Bài 13: Khởi tấu 2 bè vào phách 1 - Xướng âm đoạn nhạc sau  

 

      Sol La Si La / Mi Đồ Rê Mi / La Si Đô Rê / Đồ Rê Mi Fa / Rê Si / Đô 

Video 38 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-38/video.htm
https://youtu.be/Ptr1m4VnWF0
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Bài 14: Khởi tấu 2 bè vào sau phách 1 nửa phách- Xướng âm đoạn nhạc sau  

 

        Sol La Sol /Đô Mi Rê Đô /Fa La Si La /Rê Fa Mi Rê /Sol Đô Si / Đô                

Dùng kỹ thuật phân phách cho phách 1ở năm ô nhịp đầu. 

Video 39 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-39/video.htm
https://youtu.be/lS8YCcrOUE0
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Bài 15: Khởi tấu 2 bè vào phách 2 - Xướng âm đoạn nhạc sau   

 

Video 40 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

  

 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-40/video.htm
https://youtu.be/usjgBqisjhU
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Bài 16 : Khởi tấu 2 bè vào sau phách 2 nửa phách-Xướng âm đoạn nhạc sau 

 

                         Sol/ Mi Đồ Rê Sol/ Mi Đồ Rê Đố/ La Sol La Sol/ Đồ 

Dùng kỹ thuật phân phách cho phách 2 ở 3 ô nhịp đầu. 

Video 41 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-41/video.htm
https://youtu.be/VV-xSgcDr8g


42 
 

Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Bài 17:Khởi tấu 2 bè vào phách 1 và phách 2= Xướng âm đoạn nhạc sau    

 

Sol La Sol  Mi Fa Mi/ Đô Rê Đô  Fa Sol Fa /Rê Mi Rê  Sol La Sol / Mi  Rê Si / 

La Sol Fa Mi Fa Rê / Đô  

Video 42 [ Xem trên website ] [ Xem trên Youtube ] 

 

http://vietchung.org/index/playvideo/ispc-42/video.htm
https://youtu.be/2G9yZgD8e3Y
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

  

Bài 1. Khởi tấu 3 bè vào phách 1      

Ô nhịp 1: Tay phải - Chuẩn bị và Khởi tấu cho bè Nam vào phách 1. 

Ô nhịp 2: Tay trái - Chuẩn bị và Khởi tấu cho bè Soprano vào phách 1. 

Ô nhịp 3: Tay phải - Chuẩn bị và Khởi tấu cho bè Alto vào phách 1.  
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Bài 2. Khởi tấu 3 bè vào sau phách 1 nửa phách   

Ô nhịp 1: Tay trái  - Chuẩn bị và Khởi tấu cho bè Soprano vào sau phách 1. 

Ô nhịp 2: Tay phải - Chuẩn bị và Khởi tấu cho bè Nam vào sau phách 1. 

Ô nhịp 3: Tay phải - Chuẩn bị và Khởi tấu cho bè Alto vào sau phách 1.  
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Bài 3. Khởi tấu 3 bè vào phách 2   

Ô nhịp 1: Tay phải - Chuẩn bị và Khởi tấu cho bè Alto vào phách 2. 

Ô nhịp 2: Tay trái  - Chuẩn bị và Khởi tấu cho bè Sop vào phách 2. 

Ô nhịp 3: Tay phải - Chuẩn bị và Khởi tấu cho bè Nam vào phách 2.  
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Bài 4. Khởi tấu 3 bè vào sau phách 1 & phách 2 nửa phách  
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Bài 5. Khởi tấu 4 bè vào phách 1  
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Bài 6. Khởi tấu 4 bè vào sau phách 1 nửa phách 
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Bài 7. Khởi tấu 4 bè vào phách 2  
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Bài 8. Khởi tấu 4 bè vào sau phách 2 nửa phách  
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Bài 9. Khởi tấu 4 bè vào phách 1 và phách 2 
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Bài 10: Khởi tấu 4 bè vào sau phách 1 và phách 2 nửa phách 
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Chuyển giao kỹ thuật điều khiển hợp xướng VIẾT CHUNG (www.vietchung.org) 
 

Bài 11. Thực tập Nhịp 2 kép -Trích đoạn XUÂN NHƯ Ý 

 

Bài này ta dùng sơ đồ tay nhịp sau : nhịp 2 kép phân phách ở nốt móc thứ 1 
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Bài 12. Thực tập Nhịp 3 – Hợp xướng 3 bè 
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Bài 13. Thực tập Nhịp 2 (mỗi phách 2 nốt đen) – Hợp xướng 4 bè 
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    Giáo án này được biên soạn để học từ xa, nên tôi chỉ đưa ra các vấn đề đơn 

giản, không giải thích cầu kỳ, có Video minh họa để bạn có thể tự học.  

Kỹ thuật tay nhịp chủ yếu trong nhịp 2, các kỹ thuật trong nhịp 3,4,5,6 bạn có 

thể tự suy ra. 

Bạn hãy vẽ sơ đồ tay nhịp lên bảng, rồi đánh nhịp theo sơ đồ. 

Sau đó thực tập trước gương, bạn phải cảm nhận được tay nhịp của bạn, thì ca 

viên mới cảm nhận được. 

Bạn hãy học xong kỹ thuật rồi mới vào bài hát.  

Khi học xong chương trình này, bạn đã có trong tay 17 chìa khóa bước vào âm 

nhạc VIẾT CHUNG một cách tự tin. 

Mỗi một phách đánh nhịp có một điểm rơi, bạn hãy tập thuần thục -kỹ thuật này 

để điều khiển những tác phẩm có tiết tấu nhanh-vui nhộn và điểm bè rất hiệu 

quả. Kỹ thuật đánh nhịp có điểm rơi giúp ta chủ động tiết tấu nhanh chậm của 

bài hát. 

Kỹ thuật phân phách chỉ phù hợp những tác phẩm có tiết tấu vừa và chậm. 

Kỹ thuật phân phách chỉ là một phần mờ nhạt trong các giáo trình chỉ huy trên 

thị trường, các lớp đào tạo ca trưởng chỉ giới thiệu sơ qua, nhưng nhạc sỹ Viết 

Chung lấy kỹ thuật phân phách làm nhân tố chính trong sáng tác, và trong giáo 

trình chỉ huy hợp xướng. Chính điều này làm cho các chỉ huy chuyên nghiệp bối 

rối, và các ca trưởng không chuyên ngán ngẫm khi dàn dựng tác phẩm Viết 

Chung. 

Đường nét chỉ huy của nhạc sỹ VIẾT CHUNG rất đơn giản, không cầu kỳ, 

không hoa mỹ nhưng rất hiệu quả.  

Muốn dàn dựng tác phẩm lớn của VIẾT CHUNG bạn hãy bắt đầu những tác 

phẩm nhỏ. 

Âm nhạc VIẾT CHUNG bắt nguồn từ thơ ca, và Tin mừng nên càng hát bạn 

càng yêu thích, càng thấy gần Chúa hơn. 
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Bất cứ một tác phẩm nào của VIẾT CHUNG đều phải khai thác Kỹ thuật 

crescendo và decrescendo. Kỹ thuật đẩy âm nốt đen chấm (nốt chấm dôi). Kỹ 

thuật luyến láy tiếng Việt (hát nốt hoa mỹ)…. cộng với kỹ thuật điều khiển hợp 

xướng VIẾT CHUNG là bạn đã thành công 90% tác phẩm. 

Chú ý hòa âm trong các tác phẩm hợp xướng VIẾT CHUNG 

Hòa âm giữa các bè không cách nhau hơn một quãng8, cao độ bè 2 không vượt 

cao hơn bè 1, cao độ bè 3 không vượt cao hơn bè 2, cao độ bè 4 không vượt cao 

hơn bè 3.  

Các tác giả tay ngang hay phạm lỗi 2 bè cách xa hơn quãng 8 nên hòa âm 

không có cộng hưởng âm thanh,giai điệu bè 2 cao hơn bè 1 nghe chói tai. 

Ví dụ 1 Tiến về nhà Chúa-là hợp xướng 2 bè đồng giọng 

  

Ví dụ 2 Nơi nhà Chúa-là hợp xướng 2 bè đồng giọng 

 

1./Hợp xướng 2 bè đồng giọng nữ : 

Bè 1: Soprano . Bè 2 : Alto. 

2./Hợp xướng 2 bè đồng giọng nam : 

Bè 1: Tenor . Bè 2 : Basso. 

3./Nếu ca đoàn dị giọng - sử dụng các tác phẩm 2 bè đồng giọng thì 

Bè 1: Soprano và Tenor. Bè 2 : Alto và Basso. 

Nếu cho Bè 1: Sop và Alto- Bè 2 : Tenor  và Basso, xét về mặt hòa âm bè 1 và 

bè 2 cách xa nhau hơn 1 quãng tám, không tạo hiệu ứng âm thanh. 
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Ví dụ 3 Con đã no thỏa là hợp xướng 2 bè dị giọng 

 

4./ Hợp xướng 2 bè dị giọng : 

Bè 1: Soprano và Alto. 

Bè 2 : Tenor và Basso.  

Ví dụ 4 Lương thực của con là hợp xướng 2 bè dị giọng 

 

Bè 1 Soprano và Alto : hát bè chính (nốt lớn)  

Bè 2 Tenor và Basso : hát bè phụ (nốt nhỏ) 

Trong âm nhạc Viết Chung, bạn không được lấy bài hợp xướng dị giọng cho 

hợp xướng đồng giọng hát, sẽ phạm lỗi hòa thanh, nghe chói tai, nếu hát chỉ hát 

giai điệu chính. 

Ví dụ 5 Chúa dưỡng nuôi-là hợp xướng 2 bè nữ vá 1 bè nam 
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Ví dụ 6 Ngạt ngào khói hương là hợp xướng 4 bè dị giọng. 

 

Ví dụ 7 Mộng ước yên vui là hợp xướng 4 bè dị giọng. 

 

Âm nhạc VIẾT CHUNG viết cho người Việt Nam, nên cao độ tầm cữ giọng hát 

và hòa âm được nhạc sỹ VIẾT CHUNG nghiên cứu viết cho người Việt Nam. 

Bên cạnh đó giai điệu quê hương 3 miền được nhạc sỹ VIẾT CHUNG khai thác 

triệt để.  

Để làm chủ trong khởi tấu, tác phẩm nào không có nhạc dạo, bạn phải viết câu 

nhạc dạo, đừng để cho nhạc công đàn tùy hứng, bạn sẽ lúng túng phân tâm, dẫn 

đến hát bể là chuyện đương nhiên. 

Khi đứng chỉ huy hợp xướng trong thánh lễ bạn không nên hát chung với ca 

đoàn, vì khuôn mặt bạn phải biểu hiện vui buồn của tác phẩm và lấy hơi cho ca 
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đoàn khi vào đoạn nhạc mới, lúc này bạn nên nghỉ ngơi vì bạn đã hát quá nhiều 

lúc tập hát cho ca đoàn rồi, nếu bạn thích hát nên đứng chung với ca đoàn. Làm 

việc quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe, khi bạn hết làm việc-bệnh tật không ai 

thương bạn đâu. 

Bạn nên tập hát trên cây đàn Piano, để âm thanh được chuẩn xác, âm nhạc Viết 

Chung mới đạt đến đỉnh cao. 

Bạn nên học Piano cổ điển, vì kỹ thuật trong Piano sẽ bổ trợ cho tay nhịp của 

bạn và chinh phục người đệm đàn, vì khi bạn không biết đàn người đệm đàn 

không có tâm sẽ làm mưa làm gió với bạn. 

Đây là môn học CHỈ HUY HỢP XƯỚNG do đó khi đứng trên bục chỉ huy, 

bạn đừng để cho HỢP XƯỚNG CHỈ HUY bạn, bạn phải có bản lĩnh, bạn 

không phải là máy đánh nhịp, vì khi ca đoàn hát tồi, lỗi không phải ở ca viên, 

bạn phải chịu mọi trách nhiệm về mình. 

Bạn nên tham khảo các youtube của các chỉ huy nổi tiếng thế giới để học hỏi 

thêm kinh nghiệm. 

Tay nhịp CHỈ HUY sẽ thực tập trên hợp xướng được xếp theo mô hình sau 

 

Độ cao bục đứng giữa 2 bè trước và sau khoảng 30cm để âm thanh phát ra của 

bè đứng sau không bị bè đứng trước cản, do vướng ngại vật. 

Tầm cữ giọng các bè trong hợp xướng 
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Một vài công thức luyện thanh hợp xướng: 

 

 

 

Chương trình luyện thanh cho hợp xướng thuộc lĩnh vực thanh nhạc, bạn phải 

trải nghiệm thực tế để lấy kinh nghiệm cho bản thân, rồi mới dạy cho hợp 

xướng. 

Để có kết  quả  tốt bạn  phải  dạy nhạc lý và  xướng  âm  căn  bản  cho  hợp 
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xướng, để họ có cảm âm tốt, song song với chương trình luyện thanh, lúc đó 

hợp xướng mới phát triển hát hòa thanh được. 

Âm thanh của hợp xướng khỏe đẹp cần đạt 3 yếu tố sau: 

* Sự đồng diễn: cân bằng về âm lượng và đồng nhất về âm sắc. Thiếu sự đồng 

diễn âm thanh lộn xộn và ồn ào. 

* Sự chuẩn xác về cao độ của âm thanh- âm chuẩn: một hợp âm vang lên chính 

xác về cao độ,cân bằng về âm lượng và đồng nhất về âm sắc 

* Sắc thái: biểu hiện nội dung -linh hồn tác phẩm. 

Giáo trình này chủ yếu trình bày kỹ thuật tay nhịp cơ bản,  để tìm hiểu thêm các 

vấn đề khác bạn tham khảo thêm tài liệu chuyên môn. 

Sau khi học xong, nếu có thể bạn học trực tiếp với tôi 2 hay 3 buổi để tôi truyền 

thụ thêm một ít kinh nghiệm thực tiễn, giúp bạn thành công hơn. 

Lúc còn sống nhạc sỹ Viết Chung đã dạy tôi 17 công thức để điều khiển ca 

đoàn, hôm nay tôi viết lại để bạn tham khảo. Sau khi tham khảo xong nếu bạn 

thấy hữu ích thì hãy giới thiệu cho bạn bè hoặc lấy làm giáo trình dạy cho các ca 

trưởng tương lai thay thế bạn. 

Chúc bạn thành công. 

Điện thoại liên hệ 0902606669 Kết bạn Zalo 0902606669 Đình Khiêm. 

Tài liệu tham khảo : Chỉ huy và biểu diễn hợp xướng-MINH CẦM.  

                                 Giáo trình ca trưởng của nhạc sỹ VIẾT CHUNG. 
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BẢN ĐỆM ĐÀN CÁC BÀI TẬP 
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