
BUỔI RA MẮT SÁCH CỦA GIÁO SƯ - TIẾN SĨ TRẦN QUANG HẢI 

THÀNH CÔNG VÀ ẤM CÚNG DÙ TRỜI MƯA BÃO MÙNG 5 TẾT 

(Trần Quốc Bảo ghi nhanh) 

 

Sáng mùng 5 Tết (10/2/2019), nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật và Tiếng Thời Gian tổ chức một 

buổi ra mắt sách nói về công trình 50 năm nghiên cứu Nhạc Dân Tộc Việt của Giáo sư - Tiến sĩ 

Trần Quang Hải tại trường California State University Long Beach. Yêu quý tài năng người 

nhạc sĩ này, nhiều người nhất quyết đội mưa mà đi, tuy nhiên vì tổ chức trong trường đại học, 

một nơi còn khá xa lạ với một số khách, nên họ đã bị lạc và phải lái xa vòng tới vòng lui để 

tìm địa điểm. Chương trình ghi là 11g trưa khai mạc nhưng có nhiều người, trong đó có người 

viết, khi tìm ra khán phòng là đã hơn 12 giờ. Khi đến cửa, còn thấy Anh Trần Mạnh Chi tay 

cầm điện thoại chỉ đường liên tục cho các thân hữu không tìm được lối vào. 

 

Ngoại trừ những trở ngại trên, chương trình ra mắt sách được đánh giá thành công với sư 

hiện diện của nhiều ca nhạc sĩ và khách mời tên tuổi, đồng thời nội dung chương trình rất 

phong phú với phần triển lãm hội họa, trình diễn Áo Dài Việt Nam theo dòng thời gian, và đặc 

biệt phần được khán giả hoan nghênh nhiều nhất, đó là sự xuất hiện trên sân khấu của nhạc 

sĩ Trần Quang Hải, sau đó Ông đã biểu diễn kỹ thuật "Đồng Song Thanh" và "Đàn Môi". 

Người viết rất tiếc không thể ở trọn chương trình vì người thân đang đau ốm ở nhà, chỉ dự 

được 2 tiếng đồng hồ, tuy nhiên vì lòng quý mến nhạc sĩ Trần Quang Hải, nhà văn Việt Hải, 

anh Trần Mạnh Chi, MC Thụy Vy nên phải bỏ hết mọi chuyện mà đến.  

Cầu chúc Anh Trần Quang Hải có một chuyến đi Hoa Kỳ thật thành công và như ý và mong 

sao Anh sớm vượt qua cơn bịnh để còn tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật âm nhạc những 

ngày tới. 

 

Trần Quốc Bảo (10/2/2019) 

 


