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Đã qua 1 năm kể từ ngày cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 ra đi, khán giả yêu nhạc mới được nghe lại trọn vẹn 

những ca khúc bất hủ của ông qua chuỗi chương trình liveshow tưởng niệm trong hai ngày 14 và 15/4 

vừa qua.  

Bên trong khán phòng ấm cúng tại phòng trà Nguyễn Ánh 9 với hơn 100 chỗ ngồi đều chật kín, 
khán giả dường như bị thôi miên bởi cách dàn dựng chương trình vô cùng lôi cuốn và đầy bất 
ngờ, mà nhạc sĩ Nguyễn Quang trực tiếp chỉ đạo nghệ thuật cho toàn bộ sân khấu và trình diễn 
ngón đàn dương cầm đầy mê hoặc bên chiếc đàn kỷ niệm của cha mình. 

Sống lại những khoảnh khắc âm nhạc sâu lắng, chuyên nghiệp 

Những ca từ hết mực gần gũi ngân nga qua từng điệu nhạc thân quen, tất cả được trình bày lại 
một cách đầy sáng tạo bởi những giọng ca trẻ triển vọng và được đích thân nhạc sĩ tài hoa 
Nguyễn Quang dẫn dắt âm thanh theo từng cung bậc cảm xúc khác nhau. 

Có lúc nghe ca sĩ Minh Đức cất cao giọng hát trầm ấm thể hiện “Biệt khúc” thật cuốn hút, ngay 
sau đó, khán giả lại được đưa trở lại cung bậc nhẹ nhàng khi nghe Yến Xuân hát “Tình yêu đến 
trong giã từ” được hòa âm theo điệu Tây Ban Nha cổ điển. 

 

Yến Xuân khiến cả khán phòng lắng đọng với ca khúc Tình yêu đến trong giã từ. 



Không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng dàn âm thanh, ánh sáng tối tân được đầu tư trên sân khấu, 
khán giả còn được tương tác trực tiếp với sân khấu thông qua màn thể hiện tuyệt vời của toàn bộ 
ban nhạc và ca sĩ trình diễn trong cả hai đêm nhạc. 

Đôi song ca Yến Xuân, Thụy Long thể hiện khá thành công ca khúc chủ đề của liveshow lần này 
“Buồn ơi chào mi” được khán giả tán dương. Sự mới mẻ trong màn trình diễn này chính bởi sự 
phối hợp ăn ý giữa ban nhạc và các ca sĩ. Và hiệu ứng sân khấu phòng trà Nguyễn Ánh 9 đã giúp 
các giọng ca trẻ đến gần hơn với khán giả. 

Thưởng thức tiếng dương cầm xuất thần của Nguyễn Quang 

Và chỉ cần lắng nghe tiếng dương cầm mà nhạc sĩ Nguyễn Quang hòa âm vào từng ca khúc của 
cha mình, khán giả gần như cảm nhận được sự hiện hữu của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 ngay tại 
khán phòng đêm hôm ấy. 

 

Tiếng đàn dương cầm vang lên từ nhạc sĩ Nguyễn Quang càng khiến người nghe thêm bồi hồi và 
xúc động. 

Kỷ niệm ùa về với khoảnh khắc gợi nhớ lại “Bữa tiệc âm nhạc đầy nước mắt” mà cha con anh đã 
thể hiện trong liveshow Nguyễn Ánh 9 được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội cách đây 2 năm, 
được Nguyễn Quang tái hiện sống động qua từng âm thanh mê hoặc của tiếng dương cầm mà 
anh cùng song tấu lại bản “Tình khúc chiều mưa” cùng tiếng đàn kỷ niệm của cha mình. 

Cả khán phòng thổn thức con tim bùi ngùi xúc động bởi màn trình diễn quá tuyệt vời mà nhạc sĩ 
Nguyễn Quang thể hiện ngay trong hai đêm tưởng niệm người cha quá cố. “Tôi không cầm được 
cảm xúc, cứ như đang được nghe lại những âm thanh tuyệt đỉnh ngày nào mà tôi từng được 
thưởng thức trong liveshow Nguyễn Ánh 9 tại Nhà hát lớn Hà Nội hai năm về trước…” – Một 
khán giả mến mộ chưa từng bỏ qua bất kỳ đêm nhạc nào của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng phải 



thốt lên ngỡ ngàng sau màn dàn dựng song tấu piano đỉnh cao mà nhạc sĩ Nguyễn Quang tái 
hiện. 

 

Cả khán phòng lắng theo từng giai điệu quen thuộc. 

Có thể nói hai đêm liveshow tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là bữa tiệc âm nhạc trọn vẹn 
từng khoảnh khắc bởi khán giả được kết nối với những kỷ niệm xung quanh sự nghiệp âm nhạc 
của cố nhạc sĩ mà họ mến mộ. Từ những kỷ lục sáng tác ca khúc “Cô đơn” trong suốt 5 năm dài 
cho đến cảm hứng bất chợt khi sáng tác nhạc phẩm “Không” chỉ trong 30 phút… khán giả còn 
được hiểu ý nghĩa sâu xa của các câu chuyện xúc động đằng sau những sáng tác bất hủ của ông. 

Hai đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vào ngày giỗ đầu của ông do con trai và gia đình 
nhạc sĩ đích thân đứng ra tổ chức đã khép lại trong không khí ấm cúng và trang trọng được đầu 
tư, dàn dựng công phu với nhiều cảm xúc dâng tràn, đầy kỷ niệm lưu luyến. Khán giả sẽ tiếp tục 
trở lại với khán phòng tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 20/4 tới, để cùng chìm đắm trong không 
gian của âm nhạc qua những bản tình ca bất hủ của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. 

Vương Huy Khôi 



 

Xúc động đêm nhạc tưởng niệm Nguyễn Ánh 9 tại Hà Nội 

Tin Tức TTXVN - 21/04/2017 

Đêm nhạc “Buồn ơi chào mi” tưởng niệm một năm ngày mất của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 
diễn ra trong không khí ấm cúng và xúc động.  

Sau hai đêm diễn ở TP. Hồ Chí Minh, tối 20/4, gia đình nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 đã tổ chức đêm 
nhạc “Buồn ơi chào mi” tại Nhà hát Lớn Hà Nội, để thực hiện lời hứa của cố nhạc sỹ lúc sinh 
thời, đồng thời tri ân những tình cảm mà khán giả Hà Nội dành tặng cho nhạc sỹ. 

 

Vợ và con trai trưởng cố nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 xúc động khi nhắc đến cố nhạc sỹ trong đêm 
nhạc tưởng niệm ông.  

Nhạc sỹ Nguyễn Quang, con trai trưởng của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 chia sẻ, gia đình tổ chức 
đêm nhạc tại Hà Nội để tưởng niệm ngày giỗ đầu của nhạc sỹ, và cũng là để tri ân khán giả Hà 
Nội theo ước nguyện của nhạc sỹ lúc sinh thời. Gia đình đã mời những ca sỹ đã từng hát nhạc 
của ông tới hát các ca khúc đã làm lên tên tuổi của ông như“Buồn ơi chào mi”, “Ai đưa em về”, 
“Tình khúc chiều mưa”, “Bơ vơ”, “Cô đơn”, “Liên khúc không”, “Mùa thu cánh nâu”… 

Khán giả thủ đô lặng người, khi nghe bà Ngọc Hân, vợ cố nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 xúc động kể: 
Trước đây, mỗi khi ra Hà Nội biểu diễn, nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 đều nói với bà rằng, ra Hà Nội 
diễn không bao giờ thấy mệt, bởi vì không khí cũng như sự ấm cúng của những tình cảm mà 
khán giả dành cho nhạc sỹ khiến ông cảm thấy hạnh phúc, và quên đi những mệt mỏi. “Cả đời 



chồng tôi yêu nhất là được sống với âm nhạc, với cây đàn, nên những tình cảm mà khán giả Hà 
Nội dành cho chồng tôi đã khiến ông rất hạnh phúc, gia đình tôi luôn cảm ơn và trân trọng những 
tình cảm của khán giả Hà Nội đã dành cho ông”, bà Ngọc Hân chia sẻ. 

Trong bầu không khí ấm cúng của đêm diễn, khán giả thủ đô đã được thưởng thức trọn vẹn 
những cung bậc cảm xúc qua những tác phẩm của cố nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 như: “Buồn ơi chào 
mi”, “Ai đưa em về”, “Tình khúc chiều mưa”, “Bơ vơ”, “Cô đơn”, liên khúc “Không”, “Mùa thu 
cánh nâu”, “Một lời cuối cho em”…qua giọng ca của những ca sỹ yêu quý nhạc Nguyễn Ánh 9 
NSƯT Đức Long, Kim Tiến, Minh Thu, Bách Nguyễn, nhóm Con Gái, Nguyên Vũ, Triệu Long, 
Ngọc Châm, Hồng Mơ, Lê Trinh… 

Đặc biệt, ngoài di ảnh của cố nhạc sỹ, với sự hỗ trợ của công nghệ và ánh sáng, khán giả thủ đô 
ngỡ ngàng khi thấy lại hình ảnh nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 ngồi đánh đàn bên cây đàn quen thuộc 
của ông. Đêm nhạc khép lại trong không khí ấm cúng và trang trọng, với nhiều cảm xúc của 
khán giả thủ đô. 

Cùng ngắm một vài hình ảnh trong đêm nhạc tưởng niệm cố nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 tại Hà Nội. 

 



 

 



 

 



 

 

Phương Hà/Báo Tin Tức  

 



 

Nguyên Vũ khiến khán giả rơi nước mắt 
trong đêm nhạc tưởng nhớ NS Nguyễn Ánh 9 
23/04/2017 

Những tình khúc vô cùng sâu lắng cộng với tâm sự nghẹn ngào của Nguyên Vũ khiến khán 
giả Hà Nội nhiều người rơi nước mắt.  

Tại đêm nhạc tưởng nhớ 1 năm ngày mất của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 được diễn ra tại Nhà hát 
Lớn Hà Nội, ca sĩ Nguyên Vũ đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc. Anh đã đưa người nghe 
đến với những kỷ niệm qua các ca khúc giàu chất tự sự như: "Một lời cuối cho em", "Lối về", "Ai 
đưa em về"... cùng với đó là những tâm sự ngưỡng mộ dành cho cố nhạc sĩ. 

 

Ca sĩ Nguyên Vũ đã tạo sự bất ngờ cho khán giả Hà Nội với màn biểu diễn do chính con trai cố 
nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là nhạc sĩ Nguyễn Quang đệm đàn, đưa anh thăng hoa trong từng bài hát. 



 

Nguyên Vũ phô diễn chất giọng opera điêu luyện 

 

Những tràng vỗ tay không ngớt dành cho màn thể hiện ấn tượng của nam ca sĩ trong ca khúc của 
cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. 



 

Anh cũng cuốn hút khán giả khi trình bày ca khúc “Lối về” được sáng tác riêng cho bộ phim ăn 
khách “Xóm nước đen” cùng ca sĩ Hồng Mơ. 

 

Nguyên Vũ hát “Một lời cuối cho em” mùi mẫn chưa từng thấy cùng với phần tâm ca tình khúc 
vô cùng sâu lắng đã đem tới rất nhiều cảm xúc cho khán giả trong đêm nhạc 



 

Nam ca sĩ cùng một số ca sĩ từ miền Nam như: Hồng Mơ, Yến Xuân, Triệu Long … lặn lội từ Sài 
Gòn ra Hà Nội để cống hiến cho khán giả trong đêm nhạc này. 

 

Vợ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chia sẻ những kỷ niệm của cố nhạc sĩ với khán giả thủ đô trong đêm 
nhạc tưởng nhớ 1 năm ngày mất của ông. 

Miu 

 


