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Các nghệ sĩ gạo cội như Trung Kiên, Quang Thọ, Phú Quang đều có mặt tại đám tang nhạc sĩ Hoàng Dương.  

 

Nhạc sĩ Hoàng Dương trút hơi thở cuối cùng đêm mùng 3 Tết Đinh Dậu (30/1) do tuổi già sức yếu. Ông hưởng 
thọ 84 tuổi. Tang lễ của ông diễn ra từ 9 - 11h ngày 2/2, tại Nhà tang lễ Cầu Giấy.  
 

 

Nghệ sĩ Ngô Hoàng Quân, con trai cố nhạc sĩ Hoàng Dương, nghẹn ngào trong đám tang cha.  



 

Vợ và cháu dâu của cố nhạc sĩ Hoàng Dương bùi ngùi trước sự mất mát của gia đình 
trong những ngày đầu năm Đinh Dậu.  
 

 

NSND Trung Kiên thành kính thắp nén hương tiễn biệt người quá cố. 



 

Ông viết lời tưởng nhớ cuối cùng dành cho người đã khuất. Nghệ sĩ Chào sông Mã viết: "Những tác phẩm của 
anh em còn nhớ mãi. Anh đi rồi còn ở lại mãi trong tim chúng em. Anh ơi nhớ anh nhiều, thương anh nhiều".  
 

 

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn chia buồn cùng gia quyến. 



 

NSND Quang Thọ đến viếng vị nhạc sĩ tài hoa. 
 
 

 

Nhạc sĩ Phú Quang cùng gia đình đến viếng cố nhạc sĩ Hoàng Dương. 



 

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhìn mặt người quá cố lần cuối trước khi tiễn biệt. "Nhớ tới ông là nhớ tới một người 
thầy, một nhân cách lớn trong làng văn nghệ Việt Nam", ông Quân chia sẻ về nhạc sĩ Hoàng Dương.  
 
 

 

Nhạc sĩ Nguyễn Cường gọi cố nhạc sĩ Hoàng Dương là "người thầy lớn của chúng tôi. Thầy đã viên mãn, trọn 
một đời cống hiến cho âm nhạc và cho các thế hệ học trò".  



 

MC Anh Tuấn cũng là một trong những học trò của nhạc sĩ quá cố. Anh viết trong cuốn sổ tang: "Vô cùng 
thương nhớ bác, người thầy bao năm dạy dỗ cháu với các tác phẩm nổi tiếng".  

 

Người nhà nhạc sĩ Hoàng Dương không kìm được giọt nước mắt đau buồn trong khoảnh khắc chia ly.  



 

Nhạc sĩ Phó Đức Phương thăm hỏi gia đình nhạc sĩ Hướng về Hà Nội. Với Phó Đức Phương, nhạc sĩ Hoàng 
Dương là "cây đại thụ âm nhạc, cả đời chứng kiến biết bao thăng trầm gian truân của lịch sử đất nước cũng như 
lịch sử âm nhạc nước nhà".  
 

 

Nhạc sĩ Trên đỉnh Phù Vân viết lời tiễn biệt người đã khuất.  



 

Ca sĩ Đăng Dương cũng kịp tới dự lễ tang vị nhạc sĩ tiền bối.  

 

BTV Hoài Anh lặng lẽ trong dòng người vào viếng.  



 

Lễ truy điệu nghệ sĩ quá cố diễn ra vào lúc 11h. Anh vợ nhạc sĩ Hoàng Dương lên đọc thơ tiễn biệt.  
 
 

 

Sau đó, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, đại diện Hội nhạc sĩ Việt Nam, lên đọc điếu văn.  



 

Ông đốt điếu văn và khấn trước linh cữu nhạc sĩ Hoàng Dương.  
 

 

Con trai nhạc sĩ Hướng về Hà Nội - ông Đỗ Hoàng Quân - nói lời cảm tạ người thân, bạn bè và đồng nghiệp 
trước khi đưa linh cữu cha đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ. Lễ an táng diễn ra cùng ngày tại quê nhà, 
nghĩa trang Phương Canh, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội.  

Nhạc sĩ Hoàng Dương trút hơi thở cuối cùng đêm mùng 3 Tết Đinh Dậu (30/1) do tuổi già sức yếu. Ông hưởng 
thọ 84 tuổi. 

Nhạc sĩ, PGS, NSƯT Hoàng Dương, tên thật là Ngô Hoàng Dương, sinh năm 1933 tại Hà Nội, là con trai của 
danh nhân văn hóa Hà Nội, nhà thơ, nhà báo Trúc Khê - Ngô Văn Triện. 

Sinh thời, ông còn là người có công xây dựng bộ môn cello và khoa đàn dây của Nhạc viện Hà Nội. Cố nhạc sĩ 
được Nhà nước phong hàm Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. 

Việt Hùng - Minh Đức 


