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Lời Tựa  

Tôi cố gắng hoàn tất tác phẩm nầy trước khi đi sang California 

thăm bạn bè và giải quyết chút chuyện riêng, mặc dù vậy, tôi 

vẫn không thể hoàn tất được, sang đến nơi tôi còn phải bổ túc 

thêm vài ca sĩ cần thiết và viết Lời Tựa nầy. 

Trong khi sưu tầm tài liệu, chúng tôi dựa vào các bài viết của 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia. 

Tuy nhiên, không thể không tránh khỏi sai sót khi chúng tôi 

không có những thông tin khác để thẩm định tài liệu cho được 

đúng nhất. 

Có những ca sĩ, chúng tôi đã liên lạc được với họ, nhưng họ 

không hé lộ về nhân thân, thậm chí có người không chịu cho 

biết năm sinh, nơi sinh. Vì những lý do bất khả kháng, chúng 

tôi không thể viết cho đúng, cho chính xác. 
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Nhưng cũng có những ca sĩ đã sốt sắn giúp đỡ chúng tôi đầy 

nhiệt tâm, chẳng hạn như ca sĩ Thúy Vi, Johnny Dũng, Chung 

Tử Lưu, Hồ Hoàng Yến …  

Có nhiều ca sĩ không được đề cập đến trong tập sách nầy, một 

phần như nêu trên, phần khác do việc sưu tầm bị hạn chế, nhất 

là chúng tôi không được nghe biết đến. 

Nhạc sĩ Tâm Trí - Quang Vui và tôi đã có cơ hội ngồi bên 

nhau, thảo luận về nội dung bộ sách nầy, anh muốn cầu toàn 

trên phương diện chuyên môn về âm nhạc. Còn tôi, chỉ đứng ở 

góc độ người thưởng ngoạn trình bày âm nhạc với tính cách 

phổ thông. 

Tác phẩm nầy đã hoàn thành, dù chưa được hoàn mỹ, chúng tôi 

hy vọng có thời gian, có thêm thông tin, sẽ hoàn thiện hơn. 

Xin quý vị chủ trương, tác giả viết bài trên Wikipedia, chúng 

tôi đã sử dụng tài liệu trong tập sách nầy và quý vị đã giúp tôi 

xây dựng nên tập sách, nhận nơi đây sự chân thành biết ơn của 

chúng tôi. 

Những sai sót khác, xin quý độc giả rộng lòng tha thứ, chỉ dẫn 

cho, để có thể bổ túc được hoàn thiện hơn. 

Mong thay. 

Thung lũng hoa vàng, California. Ngày 15 tháng 8 năm 2016 

 

 

8664150816 
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Chương hai: Ca sĩ Việt Nam 

Trong chương nầy, chúng tôi sẽ đề cập tới các ca sĩ Việt Nam 

từ thời khởi thủy cho đến hiện nay từ trong nước ra đến hải 

ngoại, từ những ca sĩ chuyển tải những ca khúc trữ tình cho đến 

nhạc nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc ráp, họ sẽ được đề cập tới do 

khán thính giả những người hâm mộ, thưởng thức do tài năng 

hoặc phong trào. 
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Tiết một: Các ca sĩ tiền phong của Tân nhạc Việt Nam 

Chúng tôi rất tiếc, những ca sĩ tiền phong của âm nhạc Việt 

Nam ngày nay khó sưu tầm trên Mạng, còn trên báo chí nằm 

tại các thư viện trong nước, cho nên việc sưu tầm bị giới hạn. 

Đương nhiên chúng tôi sẽ đề cập tới một số ca sĩ, để vinh danh, 

tưởng nhớ tới họ, đã để lại cho chúng ta một số ca khúc họ đã 

trình bày, nhờ đó chúng ta biết được giọng hát, những luyến 

láy thời xưa. Họ là những viên gạch lót đường cho những 

người sau bước lên từng bước trên đường danh vọng, đem lại 

cho người thưởng ngoạn có những khúc du dương, quên đi 

những giây phút hiện tại khó khăn, đau khổ, tuyệt vọng, để làm 

dịu vết thương đau, đi vào vùng quên lãng hoặc đạt đến niềm 

vui tươi, sống hạnh phúc hòa với thiên nhiên, vũ trụ. 

Những ca sĩ ở đài phát thanh Hà Nội như Ái Liên, Minh Đỗ, 

Tâm Vấn… Ở đài pháp thanh Pháp Á tại Sàigòn như Hải 

Minh, Bích Thuận, Minh Trang …. 

Và những ca sĩ trẻ, rất trẻ như Cát Lynh, Lương Nguyệt Anh, 

Hoàng Thục Linh chẳng hạn. 
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1. Quốc Hương 

 
(1915-1984) 

Ca nhạc sĩ Quốc Hương tên thật là Nguyễn Quốc Hương, 

sinh ngày 21 tháng 8 năm 1915 tại xã Kiến Thái, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình. Năm 17 tuổi, ông bắt đầu lưu lạc vào 

miền Trung, sau là Sài Gòn và từng làm nhiều công việc như 

công nhân xe lửa, thủy thủ, bốc vác… 

Năm 1944, Quốc Hương là một trong những người đầu tiên hát 

vang bài Tiếng gọi thanh niên của Lưu Hữu Phước tại rạp 

Nguyễn Văn Hảo, Sài Gòn. Năm 1945, ông tham gia ban 

Tuyên truyền Sài Gòn – Chợ Lớn với nhiệm vụ là ca hát. Khi 

Kháng chiến chống Pháp bùng nổ tại miền Nam, ông gia nhập 

Vệ quốc quân, làm tiểu đội trưởng, ca hát và chiến đấu ở khắp 

các chiến trường khu VII, khu VIII, khu IX. Thời gian này ông 

còn tham gia dạy lớp nhạc do quân khu XI mở. 

Năm 1954, Quốc Hương tập kết ra Bắc sau đó rồi đi tu nghiệp 

tại Nhạc viện Budapest, Hungary. Có chuyện kể là trong 

chuyến đi này ông đã gặp và được giáo sư Tito Schipa – một 

trong ba giọng tenor huyền thoại của Ý, chỉ bảo 17ang. Sau khi 

về nước, ông làm việc tại Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Tuy 

nhiên Quốc Hương vẫn đi vào các chiến trường để tiếp tục ca 

hát phục vụ các chiến sĩ. 
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Sau năm 1975, ông chuyển về Tp. HCM làm ca sĩ cho đoàn 

nghệ thuật Bông Sen. Thời gian này, dù đã lớn tuổi nhưng 

Quốc Hương vẫn tiếp tục công việc ca hát và giảng dạy của 

mình. Năm 1984, Quốc Hương được phong tặng danh hiệu 

Nghệ sĩ nhân dân đợt 1, cùng đợt với nghệ sĩ ngâm thơ Châu 

Loan, nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn và ca sĩ Thanh Huyền. 

Nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương là một tên tuổi lớn trong nền 

tân nhạc cách mạng Việt Nam. Ông là một trong những ca sĩ 

nhạc đỏ thuộc thế hệ đầu tiên cùng với những tên tuổi như Trần 

Khánh, Trần Thụ, Mai Khanh, Thương Huyền… Nhiều ca 

khúc được ông thể hiện đầu tiên, và cũng nhiều ca khúc gắn 

với tên tuổi ông như: Tình ca của Hoàng Việt, Bình Trị Thiên 

khói lửa của Nguyễn Văn Thương, Tiểu đoàn 307 nhạc 

Nguyễn Hữu Trí – thơ Nguyễn Bính, Đất quê ta mênh mông 

của Hoàng Hiệp – Dương Hương Ly, Hà Tây quê lụa của Nhật 

Lai, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người của Trần Kiết Tường, 

Những ánh sao đêm của Phan Huỳnh Điểu, Cuộc đời vẫn đẹp 

sao của Phan Huỳnh Điểu – Bùi Minh Quốc, Tiếng hát giữa 

rừng Pắc Bó của Nguyễn Tài Tuệ, Tôi người lái xe của An 

Chung, Cùng hành quân đi giữa mùa xuân của Cẩm La… 

Những ca khúc này đều được phát 18ang rộng rãi trên 18ang 

phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam. 

Quốc Hương còn là một nhạc sĩ với những sáng tác được nhiều 

người biết tới như: Du kích Long Phú, Cô gái Vĩnh Hanh, 

Đoàn người đi tòng quân, Tầm Vu viết cùng Đắc Nhẫn… 

Quốc Hương có một giọng hát giản dị, đầy nhiệt huyết. Nhiều 

thế hệ ca sĩ đã chịu ảnh hưởng của ông. Ông cũng trực tiếp dạy 

cho nhiều nghệ sĩ, như nhạc sĩ, nghệ sĩ Thế Hiển, Nghệ sĩ ưu tú 

Tuấn Phong… 
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Quốc Hương mất ngày 19 tháng 2 năm 1984 tại Tp. HCM. Thọ 

70 tuổi. Vì bệnh ung thư. 

Tài liệu tham khảo: 

- Quốc Hương Web: Wikipedia 

Ca khúc Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây-Hoàng Hiệp do  

Quốc Hương trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EoFB6-lX2rw 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EoFB6-lX2rw
https://www.youtube.com/watch?v=EoFB6-lX2rw
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2. Ái Liên 

 
(1918-1991) 

Nghệ sĩ Ái Liên tên thật Hélène Lê Thị Liên, sinh năm 1918 

tại Hải Phòng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. 

Mẹ cô là bà Trần Thị Sinh – một diễn viên cải lương, dì là bà 

Trần Thị Lương, cậu là nhạc sĩ Canh Thân. Chị cô là Lan 

Phương, sau này cũng là một nghệ sĩ cải lương tài danh. Cha cô 

là một nhà buôn trên con tàu chạy Hải Phòng – Hương Cảng đã 

đưa Ái Liên đi học các lớp sinh ngữ ở Hồng Kông, do đó cô có 

thể nói và hát tiếng Anh, Pháp, Hoa, Nhật. Tuy gia đình cô 

không phải là gia đình Công giáo nhưng cô từng học ở một 

trường dòng Mary Knoll ở Hồng Kông. Sau khi cha cô mất, mẹ 

cô kết hôn với ông Lê Văn Thuyết, tức Già Thuyết. Lớn lên cô 

là nữ sinh của trường Ðức Trí ở đường Cát Giải, Hải Phòng. 

Ngay từ lúc còn bé, Ái Liên đã say mê theo mẹ và anh chị học 

diễn cải lương. Lớn lên, nhờ khả năng thiên phú và sự luyện 

tập, Ái Liên bộc lộ tài năng đa dạng của mình. Cô tinh thông 

các nhạc cụ dân tộc như đàn kìm, cò, sến, độc huyền, thập lục, 

điều khiển giàn bát tấu, đánh trống, mõ thanh là… lẫn cả 

dương cầm, vĩ cầm, tây ban cầm, hạ uy cầm, trống jazz…  
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Năm 16 tuổi, cô trở về Hải Phòng, sau đó tham gia các đêm 

diễn từ thiện ở Hà Nội, Nam Định với danh nghĩa tài tử. Sau đó 

cô được Hội kịch Bắc Kỳ - La Scène Tonkinoise – mời làm 

diễn viên, đóng vai Yến trong vở 21ong21 comique mang tên 

Kịch trường vạn tuế của Trần Ngọc Diệp, một trong những vở 

ca kịch hài đầu tiên của Việt Nam. Cô được tờ báo tiếng Pháp 

L’Annam Nouveau ngợi khen là một tài năng lớn đầy hứa hẹn. 

Ái Liên nhanh chóng trở thành ngôi sao của đoàn kịch La 

Scène Tonkinoise, và cô còn được gọi là Miss Hanoi – Hoa 

khôi Hà Nội. Cuối tháng 1 năm 1935, La Scène Tonkinoise 

kiện cô vì vi phạm hợp đồng. Sau khi Ái Liên từ bỏ đoàn kịch, 

La Scène Tonkinoise nhanh chóng suy tàn vào năm 1935. 

Năm 1937, Ái Liên chiếm chức tại hội chợ tơ lụa Hà Đông, sau 

đó cùng mẹ thành lập gánh hát Liên Hiệp. Nhưng do nhiều 

gánh khác như Quảng Lạc, Hiệp Thành, Ứng Lập Ban đang rất 

đông khách lúc bấy giờ, gánh Liên Hiệp không có đất diễn nên 

phải đi lưu diễn nhiều nơi. Sau đó do quản lí kém nên tan rã. 

Cuối năm 1937, Ái Liên theo gánh Ðại Phước Cương vào 

Nam, gánh hát nầy có sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng 

như Năm Châu, Từ Anh, Bảy Nhiêu, Năm Phỉ, Ba Vân, Kim 

Cúc, Kim Lan. 

 
Đĩa Beka thu bài Guitare d’Amour hát chung với Năm Châu,  

dàn nhạc Orchestre Francois Nở 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Dia_Beka_nhan_vang.jpg
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Năm 1938, Ái Liên cùng với nghệ sĩ cải lương Kim Thoa đã 

thu 18 bài hát với ba dàn nhạc khiêu vũ Sài Gòn vào 9 đĩa 78 

vòng/phút của 22ong đĩa Beka. Những ca khúc được là những 

bài “Ta theo điệu tây” và đây cũng là những đĩa tân nhạc đầu 

tiên của Việt Nam. Ái Liên đã thể hiện một số ca khúc Pháp, 

Anh, viết lời Việt của Tư Chơi và Năm Châu, như Un Bateau, 

Santa Lucia, Guitare d’Amour, hát chung với Năm Châu, Une 

Chanson Pour Nina… với phần nhạc đệm của Charles Thu, tức 

Võ Đức Thu. Những bản ghi âm này được phát sóng đều đặn 

trên Đài phát thanh Sài Gòn lúc đó. Sau này, cô còn thu nhiều 

bản nữa như Thằng cuội của Lê Thương, Ru con, Lý con sáo 

thuộc dân ca Nam Bộ, Cô lái đò của Nguyễn Đình Phúc, Dạ cổ 

hoài lang của Cao Văn Lầu… 

Năm 1940, Ái Liên trở về Bắc thành lập đoàn Ái Liên khi mới 

ngoài 20 tuổi. Sau vài tháng tập luyện, đoàn đã dựng 6 vở cải 

lương Tiếng chuông chùa, Bóng người trong sương, Ái tình và 

nghệ thuật, Ðời cô Yến, Chân ái tình và Cô gái Mường. Đoàn 

Ái Liên đã đi lưu diễn ở trên khắp Đông Dương và thu được 

thành công lớn. Đặc biệt trong chuyến hát ở Nam Vang, đoàn 

đã biểu diễn trước Hoàng gia Cao Miên và thái tử Norodom 

Sihanouk. Đoàn được ngợi khen nhiệt liệt và Ái Liên được 

Sihanouk tặng huân chương rồng vàng, Anh Ðệ, Huỳnh Thái, 

Lan Phương và Phong Trần Tiến - 4 tài tử chính - được tặng 

bằng khen danh dự . 

Thời gian này, Ái Liên đã trở thành một trong những diễn viên 

miền Bắc được mọi người mến mộ cùng với Kim Xuân, Bích 

Hợp, Lan Phương, Kim Chung… Cô còn thành công với 

những vai diễn tuồng như Vương hậu tức Khuất Nguyên, 

Lương Sơn Bá tức Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài… Ngoài hát 

cho đoàn Ái Liên của mình, cô còn cộng tác với đoàn Kim 

Chung của bầu Long. 

Ái Liên kết hôn với ông Hà Quang Định – một doanh nhân 

giàu có. Họ đã cùng sản xuất hai bộ phim ca nhạc Nghệ thuật 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%B5_%C4%90%E1%BB%A9c_Thu&action=edit&redlink=1
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và hạnh phúc và Phạm Công Cúc Hoa do Ái Liên đóng vai 

chính. Trong phim Nghệ thuật và hạnh phúc, cô đóng cùng Ái 

Loan là con gái của cô, Lệ Thanh, Anh Đệ và Ngọc Dzư. 

Sau 1954, Ái Liên ở lại miền Bắc, gánh Kim Chung của bầu 

Long lại vào Nam. Bà trở thành một trong những diễn viên gạo 

cội của cải lương cách mạng miền Bắc, tiếp tục đóng nhiều vở 

cải lương như Kim Thông trong Dệt gấm, Võ Thị Sáu trong 

Người con gái đất đỏ của Phạm Ngọc Truyền, Tuý Mộng trong 

Người nữ diễn viên miền Nam… Bà còn đảm nhận vai trò 

Trưởng Đoàn Cải lương Bắc nay là Nhà hát Cải lương Trung 

ương, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. 

Bà còn tham gia công tác giảng dạy đào tạo nhiều thế hệ diễn 

viên của Nhà hát. 

Gia đình Ái Liên – Hà Quang Định là một gia đình nghệ thuật 

nổi tiếng, con cái của hai người nhiều người hoạt động trong 

lĩnh vực nghệ thuật, trở thành những nghệ sĩ như: Ái Vân, Ái 

Mai, Ái Xuân, Ái Thanh, Ái Loan, Hà Quang Sơn, Hà Quang 

Tuyên, Hà Quang Văn. 

Ái Liên mất năm 1991, hưởng thọ 73 tuổi. Ông Hà Quang 

Định qua đời năm 2007, hưởng thọ 95 tuổi. 

Năm 1997, Ái Liên được Nhà nước truy tặng danh hiệu Nghệ 

sĩ nhân dân, đợt 4. 

Gia đình Ái Liên – Hà Quang Định là một gia đình nghệ thuật 

nổi tiếng, con cái của hai người nhiều người hoạt động trong 

lĩnh vực nghệ thuật, trở thành những nghệ sĩ như: Ái Vân, Ái 

Mai, Ái Xuân, Ái Thanh, Ái Loan, Hà Quang Sơn, Hà Quang 

Tuyên, Hà Quang Văn. 
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Giọng hát của danh ca Ái Liên được nhạc sĩ Phạm Duy miêu tả 

là “trong như tiếng hạc bay qua”. 

Tài liệu tham khảo: 

- Ái Liên Web: Wikipedia 

Ca khúc Cô lái đò-Nguyễn Đình Phúc do Ái Liên trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=thqpV0xjZik 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=thqpV0xjZik
https://www.youtube.com/watch?v=thqpV0xjZik
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3. Hoài Trung 

 
(1920-2002) 

Hoài Trung tên thật là Phạm Đình Viêm, sinh ngày 20 tháng 7 

năm 1920 tại Hà Nội trong một gia đình nghệ sĩ. Cụ ông chơi 

đàn bầu, cụ bà gẩy đàn tranh, và các anh em ông thì, như quý 

vị đã rõ, đều là những tên tuổi gắn liền với nền âm nhạc, kịch 

nghệ và điện ảnh Việt Nam.  

Thân phụ của Phạm Đình Viêm là Phạm Đình Phụng, có 2 vợ, 

vợ trước sinh ra Phạm Đình Sỹ và Phạm Đình Viêm, vợ sau 

sinh ra Phạm Thị Quang Thái, Phạm Đình Chương và con út là 

Phạm Thị Băng Thanh. 

Năm 1946, gia đình ông bà Phạm đình Phụng tản cư ra Sơn 

Tây. Tại đây người con gái đầu lòng của ông bà bị trúng đạn tử 

thương. Ông bà đưa các con chạy xuống vùng xuôi, mở một 

quán phở đặt tên là Thăng Long. Tại quán Thăng Long, các 

văn nghệ sĩ kháng chiến thường dừng chân, ăn phở và nghe 

nhạc. Canh Thân đã sáng tác ca khúc Cô hàng cà phê vì trồng 

cây si ở quán nầy. 
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Năm 1948, quán Thăng Long đời đến chợ Neo, tỉnh Thanh 

Hóa. 

Phạm Đình Viêm có tài ca diễn từ nhỏ, ông chuyên hát những 

bài Ta theo điệu Tây, và các bài cải cách, ông gia nhập đoàn 

văn nghệ Giải Phóng đi lưu diễn vùng trung du và thượng du 

Việt Bắc vào các năm 46, 47 và 48.  

Sau đó, ông phục vụ trong Trung Đoàn 304 tại Khu 4 Thanh 

Hóa trong hai năm 48 và 49.  

Vào Nam từ năm 1951, Phạm Đình Viêm cùng các em là Phạm 

Đình Chương, Phạm Thị Băng Thái và Phạm Thị Băng Thanh, 

ban ca nhạc gia đình được thành lập, lấy tên Thăng Long để 

ghi kỷ niệm quán Thăng Long xưa, Phạm Đình Viêm lấy nghệ 

danh Hoài Trung để gợi nhớ về Liên khu 4 ở miền Trung, 

Phạm Đình Chương lấy nghệ danh Hoài Bắc để gợi nhớ về đất 

Bắc, Phạm Thị Băng Tâm đã được Thế Lữ đặt cho nghệ danh 

là Thái Hằng từ trước, nên Băng Thanh theo chị lấy nghệ danh 

là Thái Thanh. Ban Thăng Long được sự tiếp tay của Phạm 

Duy làm nên tên tuổi ban nầy, trước tiên họ hát trên đài Pháp Á 

rất thành công, sau phụ diễn văn nghệ ở các rạp chiếu bóng tại 

Sàigòn và lưu diễn từ Nam ra Bắc trong ban Sầm Giang của 

nghệ sĩ Trần Văn Trạch. 

Khoảng giữa thập niên 1950, Ban Thăng Long có thêm Khánh 

Ngọc, nhưng vài năm sau xảy ra chuyện đổ vỡ gia đình vào 

đầu thập niên 1960. Khánh Ngọc chia tay Phạm Đình Chương 

rời khỏi Ban Thăng Long từ đó. 

Vào năm 1967 ở Saigòn, một phòng trà ấm cúng mở cửa nơi 

tầng dưới của khách sạn Catinat, có tên là “Đêm màu hồng” 

với sự trình diễn hằng đêm của Hoài Trung, Hoài Bắc, Thái 

Hằng và Thái Thanh. Đến năm 1970, Thái Hằng không góp 

mặt nữa vì bận gia đình con cái.  
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Ngoài những đóng góp của ông trong việc phát triển tân nhạc 

Việt Nam, Hoài Trung còn xuất hiện trong một số phim sản 

xuất từ Saigòn.  

Sau năm 1975, ông cùng gia đình di tản sang Hoa Kỳ và cư 

ngụ tại Pasadena. Tới năm 79, đoàn tụ lại với Hoài Bắc, và 

cháu là ca sĩ Mai Hương, con gái của ông anh cả Phạm Đình 

Sỹ với kịch sĩ Kiều Hạnh, họ lập ban hợp ca Thăng Long Hải 

Ngoại. Ban này đi lưu diễn tại các cộng đồng người Việt ở Hoa 

Kỳ và Âu châu, đem lại niềm vui cho đồng bào xa quê hương.  

Hoài Trung mất ngày 27 tháng 7 năm 2002 tại Los Angeles, 

California. Hưởng thọ 82 tuổi. Sự ra đi của người nghệ sĩ tài 

danh này là mất mát lớn cho nền âm nhạc Việt Nam và cho 

những người từng yêu mến phong cách trình diễn và giọng hát 

của ông. 

Tài liệu tham khảo: 

- Thy Nga. Nghệ sĩ Hoài Trung từ trần tại Los Angeles, hưởng 

thọ 83. Web: rfa.org 

Ca khúc Ngựa phi đường xa – Lê Yên do Ban hợp ca Thăng 

Long trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KILgNWjWq2k 

https://www.youtube.com/watch?v=KILgNWjWq2k
https://www.youtube.com/watch?v=KILgNWjWq2k
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4. Hải Minh 

 
(1921-2013) 

Ca sĩ Hải Minh tức nhạc sĩ Trần Văn Khê tên khai sinh là 

Trần Quang Khê sinh ngày 24 tháng 7 năm 1921 tại làng 

Đông Hòa, tổng Thuận Bình, tỉnh Mỹ Tho nay là huyện Châu 

Thành, Tiền Giang trong một gia đình có bốn đời làm nhạc sĩ, 

nên từ nhỏ ông đã làm quen với nhạc cổ truyền. Năm lên 6 tuổi 

ông đã được cô Ba Viện và cậu Năm Khương dạy đàn kìm, đàn 

cò, đàn tranh, biết đàn những bản dễ như "Lưu Thuỷ", "Bình 

Bán vắn", "Kim Tiền", "Long Hổ Hội". Ông nội ông là Trần 

Quang Diệm tức Năm Diệm, cha ông là Trần Quang Chiêu  

còn gọi là Bảy Triều, cô là Trần Ngọc Viện tức Cô Ba Viện, 

người đã sáng lập gánh cải lương Đồng Nữ ban, đều là những 

nghệ nhân âm nhạc cổ truyền nổi tiếng. Cụ cố ngoại ông là 

tướng quân Nguyễn Tri Phương. Ông ngoại ông là Nguyễn Tri 

Túc, cũng say mê âm nhạc, có ba người con đều theo nghiệp 

đờn ca. Một trong số đó Nguyễn Tri Khương, thầy dạy nhạc và 

nhà soạn tuồng cải lương nổi tiếng. Riêng mẹ ông là Nguyễn 

Thị Dành, cô Tám Dành, sớm tham gia cách mạng, gia nhập 

Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930 và bị thương rồi mất 

trong năm đó. Cha ông vì thương nhớ vợ nên qua đời năm 

1931. Ông có một người anh họ ngoại, con ông Nguyễn Tri 

Lạc là nhạc sĩ Nguyễn Mỹ Ca. 
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Mồ côi từ rất sớm, mẹ mất năm 9 tuổi, cha mất năm 10 tuổi, 

nên ông cùng với hai em là Trần Văn Trạch, về sau là một ca sĩ 

nổi tiếng, có biệt danh Quái kiệt, Trần Ngọc Sương được cô Ba 

Viện nuôi nấng. Cô Ba Viện rất thương, cho anh em ông đi học 

võ, học đàn kìm. 

Năm 1931, Trần Văn Khê đậu tiểu học, sang Tam Bình, Vĩnh 

Long nhờ người cô thứ năm nuôi. Đến đây Trần Văn Khê được 

học chữ Hán với nhà thơ Thượng Tân Thị. Trong kỳ sơ học 

năm 1934 tại Vĩnh Long được đậu sơ học có phần Hán Văn. Cả 

tỉnh chỉ có Trần Văn Khê và Nguyễn Trọng Danh được đậu 

bằng chữ Hán. 

Năm 1934, ông được vào trường Trung học Trương Vĩnh Ký, 

được cấp học bổng. Học rất giỏi, năm 1938 ông được phần 

thưởng là một chuyến du lịch từ Sài Gòn đến Hà Nội, ghé qua 

Phan Thiết, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế. Nhờ đậu tú tài phần 

nhất năm 1940, thủ khoa phần nhì năm 1941, ông được đô đốc 

Jean Decoux thưởng cho đi viếng cả nước Campuchia xem 

Chùa Vàng Chùa Bạc tại Nam Vang, viếng Đế Thiên Đế 

Thích. Khi về Việt Nam, nhờ thầy Phạm Thiều giới thiệu, ông 

được Đông Hồ tiếp đãi, dẫn đi chơi trong một tuần. 

Thời gian này, ông cùng Lưu Hữu Phước, Võ Văn Quan lập 

dàn nhạc của trường, và dàn nhạc của học sinh trong câu lạc bộ 

học sinh mang tên là Scola Club của hội SAMIPIC. Ông là 

người chỉ huy hai dàn nhạc đó. 

Năm 1942, Trần Văn Khê ra Hà Nội học y khoa. Tại đây, cùng 

với Huỳnh Văn Tiểng, Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ, Phan 

Huỳnh Tấng nay đổi thành Phạm Hữu Tùng, Nguyễn Thành 

Nguyên, hoạt động trong khuôn khổ của Tổng hội Sinh viên. 

Do thể hiện một trình độ cảm nhạc xuất sắc, ông được cử làm 

nhạc trưởng của giàn nhạc trường, nhân giới thiệu những bài 

hát của Lưu Hữu Phước. Ông còn tham gia phong trào "Truyền 

bá quốc ngữ" trong ban của GS Hoàng Xuân Hãn, "Truyền bá 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phn%C3%B4m_P%C3%AAnh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%B5_V%C4%83n_Quan&action=edit&redlink=1
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vệ sinh" của các sinh viên trường Thuốc, và cùng các bạn Lưu 

Hữu Phước, Mai Văn Bộ, Huỳnh Văn Tiểng tổ chức những 

chuyến "đi Hội đền Hùng", và đi viếng sông Bạch Đằng, Ải 

Chi Lăng, đền Hai Bà. 

Năm 1943, ông cưới bà Nguyễn Thị Sương, và sau đó có nhiều 

sự kiện làm Trần Văn Khê phải xin thôi học để trở về miền 

Nam. Con trai ông là Trần Quang Hải, sinh năm 1944, sau này 

cũng là một nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc Việt Nam danh 

tiếng. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông tham gia kháng chiến 

một thời gian rồi về vùng Pháp kiểm soát cuối năm 1946. 

Năm 1946, ông lánh nạn ở Tây Ninh nên sáng tác Đi chơi 

Chùa Hương, Thời gian và Giận nhau là phổ thơ của Nguyễn 

Nhược Pháp, Xuân Diệu và Nguyễn Xuân Huy. 

Năm 1949, ông sang Pháp du học. Hè năm 1951, ông thi đậu 

vào trường Chính trị Khoa giao dịch quốc tế. Cho đến năm 

1958, ông theo học khoa nhạc học và chuẩn bị luận án tiến sĩ 

dưới sự chỉ đạo của các Giáo sư Jacques Chailley, Emile 

Gaspardone và André Schaeffner. Tháng 6 năm 1958, ông đậu 

Tiến sĩ Văn khoa môn Nhạc học của Đại học Sorbonne. Luận 

văn của ông có tên: LaMusique vietnamienne traditionnelle 

(Âm nhạc truyền thống Việt Nam). 

Khi du học ở Pháp, để có tiền ăn học, ông phải ca hát để thu 

thanh vào đĩa nhạc như Nhớ người thương binh, Chiến sĩ vô 

danh của Phạm Duy ... 

Năm 1960, bà Sương và ông ly dị, tuy nhiên sau này vẫn coi 

nhau là bạn. Sau đó ông có vợ khác. 

Từ năm 1963, ông dạy trong Trung tâm Nghiên cứu nhạc Đông 

phương, dưới sự bảo trợ của Viện Nhạc học Paris (Institut de 

Musicologie de Paris). Ông là thành viên của Viện Khoa học 

Pháp, Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm châu Âu về Khoa học, 
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Văn chương và Nghệ thuật cũng như nhiều hội nghiên cứu âm 

nhạc quốc tế khác; là Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện 

quốc tế nghiên cứu âm nhạc bằng phương pháp đối chiếu của 

Đức (International Institute for Comparative Music Studies). 

Ông đã đi 67 nước trên khắp thế giới để nói chuyện, giảng dạy 

về âm nhạc dân tộc Việt Nam. 

Sau 50 năm nghiên cứu và giảng dạy ở Pháp, năm 2006, ông 

chính thức trở về sinh sống và tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu và 

giảng dạy âm nhạc dân tộc tại Việt Nam. Ông cũng là người đã 

hiến tặng cho Tp. HCM. 420 kiện hiện vật quý, trong đó có 

nhiều loại nhạc cụ dân tộc và tài liệu âm nhạc. 

Năm 2009, ông là một trong những trí thức nổi tiếng ký vào 

thư phản đối dự án Boxit ở Tây Nguyên. 

Sau một thời gian bị bệnh, ông qua đời vào khoảng hai giờ 

sáng ngày 24 tháng 6 năm 2015 tại bệnh viện Nhân dân Gia 

Định, Tp. HCM. Thọ 84 tuổi. 

Ca khúc: 

- Đi chơi Chùa Hương (1946)  

- Giận nhau 

- Thời gian 

- Thống Nhứt (1947, lời Mai Văn Bộ) 

- Công nhân (1948, lời Nguyễn Văn Hiếu) 

- Xuân khói lửa (1952) 

- Mưa  

- Đi cắm trại (1956) 

- Mừng Chú Rể, Mừng cô dâu (1957) 

- Ôi đợi chở (phổ nhạc thơ Mộng Trung) 

- Ngủ đi em ! (như trên) 

- Mai rừng (như trên) 

- Chỉ có một lần thôi (như trên) 
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- Lòng Anh, Lòng Em (phổ  nhạc thơ của một nữ sinh Đồng 

Khánh) 

- Nàng Nhạc (1958, thơ của Nguyễn Văn Cổn) 

- Nu na.. Nu nống (1962-1963, nhạc thiếu nhi) 

- Chi chi… chành chành (như trên) 

- Rồng..Rắn  (như trên) 

- Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn (như trên) 

- Con công hay múa (như trên) 

- Tự thuật (1988, phổ nhạc theo bài thơ của tác giả tại 

Hawaii)  

Tài liệu tham khảo: 

- Trần Văn Khê Web: Wikipedia 

Ca khúc Nhớ người thương binh-Phạm Duy do Hải Minh trình 

bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=D49iedAJgNI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D49iedAJgNI
https://www.youtube.com/watch?v=D49iedAJgNI
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5. Minh Trang 

 
(1921-2012) 

Ca sĩ Minh Trang tên thật là Nguyễn thị Ngọc Trâm sinh 

ngày 18 tháng 8 năm1921 tại một nhà hộ sinh nằm ngay trên 

Bến Ngự, thành phố Huế. 

Thân phụ là ông Nguyễn Hy nhiều khi phải đáo nhậm những 

nhiệm sở xa như là Tổng đốc Bình Ðịnh, rồi Thanh Hóa, Minh 

Trang có dịp được gần gũi với bên ngoại, bà ngoại  Minh 

Trang là Mỹ Lương Công Chúa hay Bà Chúa Nhứt, là chị ruột 

của Vua Thành Thái. Nhờ những âm thanh ca Huế thấm nhuần 

vào tâm hồn trong tuổi ấu thơ, mới bảy tám tuổi, Minh Trang 

đã thuộc những bài cổ nhạc, ca Huế như những khúc Nam Ai, 

Nam Bình, Kim Tiền, Lưu Thủy... 

Minh Trang lớn lên trong khung cảnh của một danh gia vọng 

tộc một thời ở đất thần kinh, cũng như những gia đình khác có 

lẽ tân nhạc vẫn còn là một điều gì mới mẻ, tuy vậy Minh Trang 

là người sớm hấp thụ nền văn hóa tây phương. Nhờ lúc nhỏ 

Minh Trang theo học trường Jeanne d' Arc, một trường dòng 
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danh tiếng ở Huế và đã bắt đầu làm quen với những phím 

dương cầm. Lên trung học, Minh Trang theo gia đình ra Hà 

Nội.  

Vào khoảng năm 1941, thân phụ về Huế nhậm chức Thượng 

thư Bộ Lại, tức là bộ Nội Vụ, Minh Trang lại theo về học tại 

Lycée Khải Định. Tại đây gặp ông thầy dạy Việt Văn Ưng 

Quả, cũng là vị "phụ giáo" của triều đình Huế, dạy thái tử Bảo 

Long. Hai người, một thầy, một trò đã tỏ ra tâm đầu ý hợp. 

Năm 1942, Minh Trang đỗ tú tài toàn phần, lập gia đình với 

giáo sư Ưng Quả, lúc đó là một người đàn ông góa vợ đã có hai 

con trai, nhưng cả hai gia đình đều là những gia đình quyền quí 

ở Huế, ông Ưng Quả là cháu nội của Tuy Lý Vương, bà Minh 

Trang là cháu nội của Diên Lộc Quận Công, phải nói là rất 

"môn đăng hộ đối". Hai người sinh hạ được một trai là Bửu 

Minh và một gái là Công Tằng Tôn Nữ Đoan Trang, tức là ca 

sĩ Quỳnh Giao (1946-2014).  

Sau khi ông Ưng Quả mất. Năm 1948, bà đem hai con vào 

Saigòn, ứng thí và trúng tuyển vai trò xướng ngôn viên Pháp 

ngữ của đài phát thanh Pháp Á. 

Công việc của bà là dịch những bản tin tiếng Pháp, sang tiếng 

Việt rồi, tự mình trình bày bản tin đó, trên làn sóng. Trong lúc 

dịch tin, thỉnh thoảng bà “nghêu ngao” một vài ca khúc Việt 

Nam, đang được ưa chuộng khi ấy, như Tiếng Xưa, Ðêm Tàn 

Bến Ngự của Dương Thiệu Tước; Giọt Mưa Thu và Con 

Thuyền Không Bến của Ðặng Thế Phong... 

Không ngờ sự nghêu ngao, hát vớ vẩn của bà, được ông Hoàng 

Cao Tăng, Chủ sự phòng Văn Nghệ chú ý. Rồi ông Tăng cho 

thử giọng, sau đó giới thiệu bà vào ban nhạc của nhạc sĩ Đức 
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Quỳnh. Bài đầu tiên nữ danh ca Minh Trang chọn, gửi tới thính 

giả đài Pháp Á, là ca khúc Giọt Mưa Thu của Ðặng Thế Phong.  

Như con ngài, tới giờ thoát thai, hóa bướm, tiếng hát và tên 

tuổi Minh Trang, một sớm, một chiều thành hiện tượng: Cơn 

bão lớn thổi ngược chiều đất nước. Bà dùng tên của hai người 

con là Bửu Minh và Đoan Trang ghép lại để làm nên tên tuổi 

Minh Trang cho mình. 

Lập tức, dư luận hình thành thế đứng “chân vạc,” cân bằng ba 

miền: Minh Ðỗ ở miền Bắc; Minh Diệu vợ Mạnh Phát ở miền 

Trung và, Minh Trang ở miền Nam. 

Ngay những “hoàng tử” của nền tân nhạc Việt Nam thời đó, 

tập trung nhiều nhất ở đất Hà Thành, như Ðoàn Chuẩn, Văn 

Cao, Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh, Dzoãn Mẫn, Nguyễn 

Văn Tý, Nguyễn Thiện Tơ... cũng không biết: Minh Trang là ai 

? 

Thủ Hiến Bắc Việt, Nguyễn Hữu Trí dùng công văn chính 

thức, mời nữ ca sĩ Minh Trang ra Hà Nội, trình diễn cho Hội 

Chợ Ðấu Xảo tổ chức mỗi năm một lần tại Hà Nội. Một sinh 

hoạt tầm cỡ vượt khỏi lằn ranh Bắc phần. Thành hội hoa đăng, 

tỏa sáng khắp Ðông Dương. 

Nhân cơ hội nầy, Minh Trang - Dương Thiệu Tước quen biết 

mến mộ nhau, sau cùng họ tiến đến hôn nhân vào năm 1951 tại 

Saigon, sau đó họ có được năm người con, một trai Dương 

Hồng Phong và bốn gái Vân Quỳnh, Vân Khanh, Vân Hòa, 

Vân Dung. Cũng như Bửu Minh và Đoan Trang, các con của 

ông bà đều được theo học trường Quốc Gia Âm Nhạc với sự 

dìu dắt của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Sau này Quỳnh Giao, 

Vân Quỳnh đã trở thành ca sĩ. Dương Hồng Phong tốt nghiệp 
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vĩ cầm tại QGAN và Bửu Minh du học Pháp từ năm 1961 nay 

là dương cầm thủ chính - đệ nhất vĩ cầm - trong ban nhạc đại 

hòa tấu "Staatsphihlarmonic Rheinland Plalz" của Đức Quốc.  

Vì bệnh suyễn gia tăng, danh ca Minh Trang phải ngưng hát kể 

từ năm 1962. 

Sau năm 1975, con trai duy nhất của Dương Thiệu Tước và 

Minh Trang là Dương Hồng Phong, bị động viên năm 1972 

đang bị kẹt tại Chu Lai và bị bắt làm tù binh. Năm 1978 khi 

Dương Hồng Phong ra tù, bà nghĩ đến việc phải rời đất nước. 

Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước vì thường đau ốm nên không muốn 

đi. Bà Minh Trang cùng ba con đến Thái Lan vào cuối năm 

1979, và đi định cư tại Virginia. Ở đây bà làm nghề "quality 

control" cho một hãng microfilm và ngay cả làm "baybysitter" 

trong một gia đình người Pháp. 

Năm 1986, bà theo con về cư ngụ tại Quận Cam vì bà đã chán 

cái cảnh cào tuyết những ngày mùa đông ở Virginia, cũng là 

lúc bà bước vào tuổi hưu trí. Ở đây bà cảm thấy sức khỏe tốt 

hơn, và vui với các cháu ngoại ở quanh quẩn trong vùng, tuy bà 

vẫn còn hai người con trai ở xa, Bửu Minh tận Đức Quốc và 

Dương Hồng Phong ở New York.  

Ca sĩ Minh Trang tạ thế ngày 17 tháng 08 năm 2010 tại  thành 

phố Garden Grove, California. Hưởng Thọ 90 tuổi. 

Huy Phong viết về danh ca Minh Trang: 

Minh Trang tên tuổi một thời, thính giả đài Pháp Á không quên 

tên người ca sĩ này, cái tên Minh Trang hình như gắn liền với 

âm điệu của một làn dân ca Huế, nỉ non và cũng ai oán trong 

“Đêm Tàn Bến Ngự” 
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Tài liệu tham khảo: 

- Huy Phong. Ca sĩ Minh Trang Web: dactrung.com 

Ca khúc Đêm tàn bến ngự - Dương Thiệu Tước do Minh Trang 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hLysRA-JE4o 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hLysRA-JE4o
https://www.youtube.com/watch?v=hLysRA-JE4o
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6. Mai Khanh 

 
(1923-2011) 

Ca sĩ Mai Khanh tên thật là Mai Trung Ngọc, sinh ngày 10 

tháng 3 năm 1923, tại Hải Dương. 

Từ năm 1944, ông đã cùng ca sĩ Thương Huyền biểu diễn tại 

quán Tân Nghệ Sĩ ở Bờ Hồ và quán Thiên Thai ở Hàng Bông, 

Hà Nội.  

Tháng 8 năm 1945, ông hát ở Đài Phát thanh Hà Nội, biểu diễn 

trong Tuần lễ Vàng và Hũ gạo cứu đói do Hồ Chủ tịch kêu gọi. 

Tháng 2 năm 1946, ông tham gia Đoàn Kịch Giải phóng do Bộ 

Thông tin - Tuyên truyền tổ chức, biểu diễn phục vụ kháng 

chiến. 

Từ năm 1950, ông chuyển về Đài Phát thanh Tiếng nói Việt 

Nam, đến năm 1953, chuyển về Đoàn Văn công Nhân dân 

Trung ương, tham gia vai anh Điền trong vở Chèo Chị Tấm - 

Anh Điền, vai anh Lực trong vở chèo Chị Trầm. Tham gia Đội 

Hợp xướng Hòa Bình đi thu thanh đĩa hát tại Thượng Hải, 

Trung Quốc, đơn ca, lĩnh xướng trong một số tác phẩm hợp 

xướng. 

Năm 1955, ông đi học thanh nhạc bậc Đại học ở Trung Quốc, 

tốt nghiệp về làm Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc Trường Âm 

nhạc Việt Nam, nay là Nhạc viện Hà Nội. Đến năm 1968, ông 
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học Cao học Thanh nhạc tại Nhạc viện Kiev, Ukraina. Tốt 

nghiệp Thạc sĩ. 

Mai Khanh có giọng hát khỏe, vang, trữ tình, có kỹ thuật thanh 

nhạc điêu luyện, đã biểu diễn trên các sân khấu trong nước và 

ngoài nước như: Phần Lan, Ba Lan, Liên Xô (cũ), Mông Cổ, 

Trung Quốc, Inđônêxia, Campuchia. 

Ông đã cống hiến trọn đời cho nghệ thuật hát bel-canto và 

giảng dạy thanh nhạc. Học trò của ông có  nhiều người thành 

đạt như các nghệ sĩ Thanh  Huyền, Tường Vi, Kim Ngọc, Trần 

Chất, Thanh Đính, Dương Minh Đức, Doãn Tần… Ông còn 

soạn một số tài liệu giảng dạy thanh nhạc, được sử dụng rộng 

rãi tại các Trường Âm nhạc trong nước. 

Mai Khanh được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng 

Nhì, được phong tặng học hàm Phó Giáo sư trong năm 1984, 

danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 1993, danh hiệu Nghệ sĩ 

Nhân dân năm 1997. 

Ca sĩ Mai Khanh mất năm 2011 tại Tp. HCM. Thọ 89 tuổi. 

Tài liệu tham khảo:  

- Mai Khanh Web: hoinghesi.org 

Ca khúc Nhớ về quê mẹ - Văn Đông do Mai Khanh trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2YP9S-ndbig 

https://www.youtube.com/watch?v=2YP9S-ndbig
https://www.youtube.com/watch?v=2YP9S-ndbig
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7.  Thương Huyền 

 
(1923-1989) 

Ca sĩ Thương Huyền tên thật là Nguyễn Thị Thường, bà lấy 

nghệ danh là Thương Huyền nghĩa là Thường. Thương Huyền 

sinh năm 1923, tại xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thành 

phố Hà Nội. 

Thương Huyền bắt đầu đi hát và nổi danh từ trước Cách mạng 

tháng Tám. Bà cùng với nghệ sĩ Mai Khanh hát những bài hát 

tiền chiến của Văn Cao, Phạm Duy... tại quán Tân Nghệ sĩ, 

Thiên Thai và gây được nhiều tiếng vang. Cùng với Kim Tiêu, 

Thái Thanh, bà là một trong những nghệ sĩ đầu tiên hát nhạc 

của Văn Cao với những ca khúc như Suối mơ, Thiên thai, Đàn 

chim Việt... 

Sau Cách mạng tháng Tám, Thương Huyền trở thành một trong 

những ca sĩ đầu tiên đi theo cách mạng. Tại sân khấu Nhà hát 

Lớn Hà Nội bà đã hát 2 ca khúc Suối mơ và Thiên thai trong 

buổi khai mạc chương trình Tuần lễ vàng và Hũ gạo cứu đói do 

chủ tịch Hồ Chí Minh phát động. 

Thương Huyền đã trở thành nữ danh ca ở Hà Nội tại thời điểm 

này. Bà hát nhiều thể loại, từ những ca khúc trữ tình, tiền chiến 

như những ca khúc của Văn Cao, Trào lòng của Nguyễn Văn 

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_Cao
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Khánh, Chinh phụ hoài khúc của Lê Xuân Ái, Hòn vọng phu 1 

của Lê Thương, Nhắn người chiến sĩ của Doãn Mẫn... cho tới 

những sáng tác cách mạng mới như Nhớ chiến khu, Côn Đảo, 

Sơn La của Đỗ Nhuận, Tiếng gọi sinh viên, Lên đàng của Lưu 

Hữu Phước... 

Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, Thương Huyền tham gia 

Đoàn Kịch Giải phóng có Song Kim, Lưu Bách Thụ, Phạm 

Văn Đôn, Hoàng Oanh, Phạm Duy, Phạm Đình Viêm, sau lấy 

nghệ danh Hoài Trung, Văn Cao, Mai Khanh theo đoàn đi biểu 

diễn ở nhiều nơi trên các chiến trường, các khu sơ tán.  

Năm 1947, bà được mời về công tác tại Đài tiếng nói Việt Nam 

ở chiến khu Việt Bắc. Tại đây bà đã được thu âm và phát sóng 

nhiều bài hát như Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi, Cảm tử 

quân của Hoàng Quý, Mơ đời chiến sĩ của Lương Ngọc Trác, 

Đoàn vệ quốc quân của Phan Huỳnh Điểu, Sông Lô, Làng tôi, 

Ca ngợi Hồ Chủ tịch của Văn Cao, Du kích sông Thao của Đỗ 

Nhuận... 

Trong thời gian này, bà đã đi học hỏi những làn điệu dân ca, 

hát chèo của các nghệ sĩ lão thành như Năm Ngũ, Dịu Hương... 

Bà đóng thành công vai Tấm trong vở chèo Tấm Điền cải biên 

từ vở Tấm Cám của Thế Lữ và Lưu Quang Thuận. Thương 

Huyền là giọng hát dân ca Bắc Bộ số một trong thập niên 1950 

- 1960. Với giọng hát mượt mà, trong sáng tự nhiên và kĩ thuật 

rung hột - một kĩ thuật điển hình của quan họ - ấn tượng, bà đã 

thể hiện nhiều ca khúc dân ca Bắc Bộ, đặc biệt là dân ca quan 

họ Bắc Ninh như Trống cơm, Hoa thơm bướm lượn, Trèo lên 

trái núi thiên thai, Lý cây đa... 

Sau khi kháng chiến kết thúc, năm 1954 bà trở về Hà Nội công 

tác. Bà cùng đội hợp xướng Hòa Bình sang Trung Quốc thu 

những đĩa hát đầu tiên của Việt Nam. Năm 1957 trong Đại hội 

Liên hoan Thanh niên và sinh viên lần thứ VI tổ chức tại 

Moskva, bà đã giành Huy chương Bạc ở cuộc thi hát dân ca 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_H%E1%BB%AFu_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_H%E1%BB%AFu_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_%C4%90%C3%ACnh_Thi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8o
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quốc tế, đây cũng là lần đầu tiên một ca sĩ Việt Nam giành một 

giải thưởng quốc tế. 

Thương Huyền là một trong những ca sĩ tên tuổi nhất ở miền 

Bắc trong thập niên 1950-1960. Bà là người thể hiện thành 

công nhiều ca khúc như: Câu hò bên bến Hiền Lương của 

Nguyễn Tài Tuệ, Hà Nội - Huế - Sài Gòn của Hoàng Vân, Tình 

trong lá thiếp của Phan Huỳnh Điểu, Đảng là người mẹ hiền 

của Đỗ Minh, Trăng sáng đôi miền của An Chung, Ánh đèn 

sáng trên cầu Việt Trì của Hoàng Hà, Đóng nhanh lúa tốt của 

Lê Lôi, Ru con dân ca Nam Bộ, Hòa bình tươi vui... 

Với 40 năm ca hát, Thương Huyền là một trong những ca sĩ 

tiêu biểu của tân nhạc Việt Nam. Bà còn là thầy của nhiều 

người, trong đó có những nghệ sĩ nổi tiếng như Nghệ sĩ Nhân 

dân Lê Dung, giảng viên Hồ Mộ La... Bà đã được trao tặng 

danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú đợt năm 1984 và Nghệ sĩ nhân dân đợt 

năm 1988. 

Ca sĩ Thương Huyền mất năm 1989 tại Hà Nội. Thọ 68 tuổi. 

Tài liệu tham khảo: 

- Thương Huyền Web: Wikipedia 

Ca khúc Trăng sáng đôi miền – An Chung do Thương Huyền  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0mdsz1oUFr0 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Dung
https://www.youtube.com/watch?v=0mdsz1oUFr0
https://www.youtube.com/watch?v=0mdsz1oUFr0
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8. Anh Ngọc 

 

Ca sĩ Anh Ngọc tên thật là Từ Ngọc Toản, sinh năm 1925 tại 

Hà Đông, là ca sĩ dòng nhạc tiền chiến Việt Nam. Ông trưởng 

thành tại Hà Nội và từng theo học các trường Thăng Long, 

Puginier và Louis Pasteur. Khi còn rất trẻ, ông đã yêu thích ca 

hát mặc dù sinh trưởng trong một gia đình rất cổ... 

Trong số 8 người con trong gia đình gồm 1 chị và 7 anh em 

trai, chỉ có ông và người em là Từ Ngọc Long, đã mất ở Việt 

Nam là đi theo con đường văn nghệ và trở thành những ca sĩ 

tên tuổi. Riêng Anh Ngọc có thời gian theo học nhạc lý với 

nhạc sĩ Tạ Phước và đàn với nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ và tình 

cờ bước vào con đường ca hát, khởi đầu từ những năm sau Đệ 

Nhị Thế Chiến. 

Năm 1947, ông vào Huế thăm một người anh làm việc ở đây và 

lưu lại Huế hơn 1 năm. Trong thời gian này ông được nữ ca sĩ 

Minh Trang mời hát trên đài phát thanh Huế. 
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Năm 1949 Anh Ngọc vào Sài Gòn để khởi đầu cộng tác với đài 

phát thanh Pháp Á. Sau đó, ông lần lượt được mời hát trong 

chương trình ca nhạc của Đài Phát thanh Quân đội, thuộc Nha 

Chiến tranh Tâm lý, Đài phát thanh Sài Gòn, đài Mẹ Việt Nam, 

Đài Tiếng Nói Tự Do và Đài Truyền hình Việt Nam. 

Với đài Sài Gòn, ông còn là xướng ngôn viên, cùng một lúc 

phụ trách một chương trình ca nhạc lấy tên là "Tiếng Nhạc 

Tâm Tình" từ đầu thập niên 60 cho đến biến cố tháng Tư năm 

75. "Tiếng Nhạc Tâm Tình", từng được nhà văn Mai Thảo 

nhận xét là "Một chương trình được yêu mến, đợi chờ và tán 

thưởng nhất trong nhiều năm", được sự cộng tác của các giọng 

ca sáng chói của nền tân nhạc Việt Nam ở trong thời kỳ vàng 

son như Thái Thanh, Kim Tước, Mai Hương, Hà Thanh,... 

cùng sự phụ hoạ của một ban nhạc gồm những nhạc sĩ tên tuổi. 

Một số những nhạc phẩm ghi âm trong thời gian này đã được 

Anh Ngọc phục hồi bằng kỹ thuật digital để đưa vào 2 CD do 

ông thực hiện là Trở Về Dĩ vãng và Một Thời Để Nhớ. 

Đến năm 1954, sau khi hiệp định Geneve ký kết, với làn sóng 

di cư ồ ạt vào Nam, phong trào tân nhạc ở miền Nam có một sự 

bùng phát rất mạnh. Có thể coi đó là thời kỳ vàng son của nền 

tân nhạc. Cùng thời kỳ này có những chương trình phụ diễn tân 

nhạc tại các rạp chiếu bóng cùng những đại nhạc hội mà Anh 

Ngọc có một thời gian đứng ra tổ chức với số khán giả tham dự 

rất đông đảo. 

Và cũng từ đó trở đi, tiếng hát của Anh Ngọc đã trở thành một 

trong những tiếng hát được ưa thích nhất. Theo nhà khảo cứu 

âm nhạc người Mỹ, Jason Gibbs, cũng là một quản thủ thư viện 

ở San Francisco, có nhận định về Anh Ngọc như sau: "Ngoài 

việc truyền đạt lời hát một cách rõ ràng và chuẩn xác, còn sử 

dụng cách luyến láy cũng như phân đoạn câu hát để nói lên ý 

nghĩa của bài hát, hay nói đúng hơn là những ý nghĩa chứa 

đựng trong bài hát".  
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Mặc dù được mọi người công nhận là một danh ca, nhưng điều 

không ai ngờ ca hát không phải là nghề chính của Anh Ngọc, 

như ông cho biết: "Thực ra ca nhạc đâu phải là nghề của tôi. 

Nhiều người không biết đến chuyện đó, nên cho là tôi suốt đời 

hoạt động ca nhạc. Nhưng thực ra không phải. Điều đó người 

ta không nghĩ ra, tôi cũng không muốn nói đến. Thực ra tôi 

không phải là một người ca sĩ nhà nghề, đi hát chỉ là chuyện 

phụ thêm thôi". 

Tuy không coi ca hát như phương tiện sinh sống, nhưng ông lại 

được nhiều nhạc sĩ nổi danh, trong số có nhạc sĩ Vũ Thành và 

Phạm Đình Chương, đánh giá là một giọng hát rất nhà nghề. 

Công việc chính của Anh Ngọc từ sau khi vào Sài Gòn là nhân 

viên của Sở Thông tin Hoa Kỳ, từ năm 49 cho đến khi ông 

được gọi động viên vào đầu thập niên 1960. 

Trong thời gian quân ngũ, Anh Ngọc phục vụ trong ngành 

Chiến tranh tâm lý, trong vai trò xướng ngôn viên tại Đài Phát 

thanh Quân đội. Sau khi giải ngũ, ông làm việc cho đài Tiếng 

Nói Tự Do, vừa là xướng ngôn viên, vừa tham gia những 

chương trình ca nhạc phát thanh. 

Sau biến cố tháng 4 năm 1975, ông kẹt lại Việt Nam và không 

tham gia vào bất cứ sinh hoạt ca nhạc nào mặc dù nhiều lần 

được nhắc nhở. 

Năm 1990, Anh Ngọc sang Mỹ theo diện đoàn tụ. Ba năm đầu 

ông cư ngụ ở Quận Cam. Từ năm 1993, ông cùng gia đình về 

cư ngụ tại thành phố Burke, tiểu bang Virginia cho đến nay. 

Tại đây ông không tham gia vào những sinh hoạt văn nghệ mặc 

dù nhận được rất nhiều lời mời vì không muốn được nhắc nhở 

nhiều. 

Nhưng ngược lại, thỉnh thoảng ông vẫn nhận lời xuất hiện 

trong những chương trình tổ chức tại các tiểu bang khác. Tuy 

nhiên, một khi nhận lời ông đã cân nhắc rất kỹ lưỡng: "Với 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%ADn_Cam,_California
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những chương trình họ mời tôi, tôi phải xem như thế nào, coi 

chương trình tôi có thích hay không. Thí dụ như những buổi 

trình đầu năm nay được họ tổ chức ở những địa điểm rất là 

sang trọng. Điều thứ hai là ban nhạc rất lớn, ban nhạc thính 

phòng chừng hai ba chục cái đàn. Ba nữa, thí dụ những nhạc 

phẩm phải là những nhạc phẩm chọn lọc, những loại nhạc thính 

phòng tiền chiến chẳng hạn vì nó thích hợp với tôi thì tôi mới 

nhận lời. Chứ không phải bất cứ buổi hát nào cũng nhận lời’. 

Trong khung cảnh êm đềm nơi ông cư ngụ, Anh Ngọc hiện chỉ 

biết tìm vui trong cuộc sống gia đình, bỏ lại sau lưng những 

hoạt động ca nhạc mà ông đeo đuổi trên 50 năm qua, mặc dù 

chưa bao giờ nhận mình là một ca sĩ nhà nghề... 

Thêm vào đó ông vẫn tỏ ra say mê với thú giải trí là nhiếp ảnh 

và du lịch đó đây. Cách đây không lâu vào thứ Năm hàng tuần, 

Anh Ngọc vẫn thường sinh hoạt với một số bạn hữu gồm 

những người bạn nhạc sĩ thân thiết như Nguyễn Túc, Nhật 

Bằng, Văn Phụng, … trong nhóm được gọi bằng một cái tên 

thân mật là "Club Du Jeudi", do cố nhạc sĩ Văn Phụng đặt, Anh 

Ngọc cho biết: "Nhưng bây giờ thì anh Phụng anh ấy mất rồi. 

Còn Nhật Bằng là người thứ Năm nào cũng đến cũng mới mất. 

Nó cứ thưa dần đi... Hồi này tôi cũng lười đi lắm. Hai nữa gần 

đây có cháu ngoại thành ra tôi phải trông nó để cho cháu nó đi 

làm thành ra cũng bận". 

Giờ đây, Anh Ngọc đã quay lưng lại với sân khấu, với ánh đèn 

màu trong một tâm trạng bình yên, không chút ưu tư khi nghĩ 

đến lúc bỏ lại một thời để nhớ và một đời ca hát của ông. 

Dù Anh Ngọc đã giã từ sân khấu ngoài đời, nhưng trên sân 

khấu tình cảm của những người yêu nhạc là tâm hồn và trái 

tim, hình ảnh nhiều phong độ của một tài tử, như ông từng 

được báo chí Sài Gòn đề cập tới cùng với một tiếng hát có đầy 

đủ những yếu tố cần thiết nhất sẽ khó có thể phai mờ với thời 

gian... 
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Tài liệu tham khảo: 

- Anh Ngọc Web: Wikipedia 

Ca khúc Con thuyền không bến - Đặng Thế Phong do Anh 

Ngọc trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oFJo_Der3u8 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oFJo_Der3u8
https://www.youtube.com/watch?v=oFJo_Der3u8
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9. Ngọc Bảo 

 
(1925-20  ) 

Ca sĩ Ngọc Bảo tên thật là Bùi Ngọc Bảo, sinh năm 1925, có 

tài liệu ghi năm 1926, tại làng Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. 

Ông chịu ảnh hưởng từ mẹ là người hát ả đào lừng danh đất 

Bắc, nên sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và tuy không qua 

trường lớp đào tạo nào về âm nhạc, nhưng đã xuất hiện trên sân 

khấu từ khi còn rất trẻ. Mới 6 tuổi, ông đã hát được ca trù và 

chèo. Năm 10 tuổi, ông ra Hà Nội theo học ở trường Madelon, 

phố Hàng Đẫy. 

Vì quá mê tài tử Tino Rossi nên ông thường bỏ học đi bộ tới 

phòng trà Thiên Phúc ở Hàng Gai để nghe tiếng hát của Tino. 

Chính giọng của Tino Rossi là động lực để ông bước vào con 

đường ca hát. 

Giọng hát của ông đã gây ấn tượng với người nghe từ những ca 

khúc trữ tình, lãng mạn của các tác giả Văn Cao, Phạm Duy, 

Đặng Thế Phong, Đoàn Chuẩn-Từ Linh, Dzoãn Mẫn, Tô Vũ, 

Thẩm Oánh,... 

Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông đã gia nhập đoàn kịch 

Sao Vàng do nhạc sĩ Đỗ Nhuận làm chủ nhiệm. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_Th%E1%BA%BF_Phong
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Ngọc Bảo nói rằng ông có ba người tình. Người thứ nhất là 

nhạc Pháp, nhạc tiền chiến. Người tình thứ hai là hàng triệu 

thính giả. Người thứ ba là vợ ông. Họa sĩ Hoàng Lập Ngôn có 

lần nói rằng những tuýp người tài tử như Ngọc Bảo nhiều chục 

năm mới có một. 

Tài tử Ngọc Bảo mắc bệnh ung thư phổi và mất vào ngày 4 

tháng 5 năm 2006. 

Các ca khúc tiêu biểu do Ngọc Bảo trình bàynhư Chiều vàng 

của Nguyễn Văn Khánh, Em đến thăm anh một chiều mưa của 

Tô Vũ, Gửi người em gái miền Nam, Thu quyến rũ của Đoàn 

Chuẩn - Từ Linh, Lời du tử của Nguyễn Đình Phúc, Mơ hoa, 

Ngày về của Hoàng Giác, Suối mơ của Văn Cao, Cô lái đò của 

Nguyễn Đình Phúc. 

Tài liệu tham khảo: 

- Ngọc Bảo Web: Wikipedia 

Ca khúc Đêm đông-Nguyễn Văn Thương do Ngọc Bảo trình 

bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_Y2ia33bpg 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_Y2ia33bpg
https://www.youtube.com/watch?v=Z_Y2ia33bpg
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10. Nguyễn Hữu Thiết 

 
(1927-2002) 

Ca nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết sinh năm 1927 tại Phan Thiết, 

quê gốc Triệu Phong, Quảng Trị. Từ nhỏ đã có năng khiếu ca 

hát, nên khi theo học bậc trung học ở Huế, được bà giáo sư âm 

nhạc người Pháp tận tình dạy bảo ông rất vững về nhạc lý. Khi 

Cách mạng Tháng 8 bùng nổ thì Nguyễn Hữu Thiết đang theo 

học ban Tú tài, ông bỏ học ôm đàn cùng bạn bè là Nguyễn Hữu 

Ba, Phạm Duy, Bùi Công Kỳ… tham gia phong trào văn nghệ 

yêu nước ở Huế. Khi chiến tranh lan đến Huế, Nguyễn Hữu 

Thiết đã cùng nhóm bạn bè văn nghệ này kéo nhau lên chiến 

khu Tuyên Hóa ở Quảng Bình, tiếp tục phục vụ kháng chiến. 

Chính tại đây, ông gặp lại cô ca sĩ Ngọc Cẩm mà trước đây họ 

đã từng mến mộ nhau trong những ngày tháng sinh hoạt văn 

nghệ ở Huế.  

Năm 1948, lễ cưới của Nguyễn Hữu Thiết và Ngọc Cẩm diễn 

ra trong chiến khu. Cuối năm đó, đôi uyên ương còn theo đoàn 

quân tình nguyện ra tận các chiến khu ở Tuyên Quang, Thái 

Nguyên… Tuy nhiên, đến cuối năm 1953 do sức khỏe của 

Ngọc Cẩm không cho phép theo đuổi cuộc kháng chiến trường 

kỳ, nên cấp trên đã cho phép vợ chồng họ được trở về hoạt 

động ở Liên khu 4. Đầu năm 1954, họ trở về thành phố Huế, 

trình diễn trên đài phát thanh Pháp Á tại Huế một thời gian. 
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Đất thần kinh cổ kính, không phải là đất thích hợp cho văn 

nghệ trình diễn, nên họ vào Sàigòn. 

Trên sân khấu ca nhạc Sài Gòn vào nửa cuối thập niên 1950, có 

đến ba cặp uyên ương gồm: Mạnh Phát - Minh Diện, Châu Kỳ 

- Mộc Lan và Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm. Mỗi cặp đều có 

nét đặc sắc riêng, nhưng cặp Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm 

hoạt động “rầm rộ” hơn cả. Ngoài “hiện tượng” ghi âm hai bài 

hát Gạo trắng và Trăng rụng, thời đó, người mua đĩa nhạc 

thích gọi tắt như vậy, còn có sự ra đời của Ban dân ca Hương 

Giang của Nguyễn Hữu Thiết hát ở đài phát thanh với sự cộng 

tác của nhiều ca sĩ tài danh: Thái Thanh, Mai Hương, Thanh 

Thúy, Tuyết Hằng, Thanh Tuyền… Nhạc công có: Nghiêm 

Phú Phi chơi piano, Y Vân chơi contre bass, Nguyễn Hiền thổi 

flute, Đan Thọ, Nguyễn Quý Lãm, Đặng Văn Hiền chơi violon, 

Xuân Lôi, Xuân Tiên chơi saxo… Không chỉ hoạt động văn 

nghệ ở Sài Gòn, họ còn lập ra Đoàn ca múa nhạc tạp kỹ Ngọc 

Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết để đi lưu diễn ở nhiều tỉnh trong 

nước và ở cả Lào, Campuchia. Thường có mặt trong đoàn này 

là Ban hợp ca Thăng Long, kỳ nữ Kim Cương, quái kiệt Trần 

Văn Trạch, các nghệ sĩ Bảy Xê, Ba Vân, Bích Sơn, Bích 

Thuận, vũ bộ Mỹ An… 

Nguyễn Hữu Thiết còn là một nhạc sĩ sáng tác. Từ tác phẩm 

đầu tay Đợi con về (viết năm 1946), cho đến nhạc phẩm cuối 

cùng Anh nhớ về thăm mẹ (2002) là một quãng thời gian hơn 

nửa thế kỷ miệt mài lao động nghệ thuật, với những ca khúc đã 

trở nên quen thuộc và được công chúng ưa thích như: Chàng là 

ai?, Nàng là ai?, Ai đi ngoài sương gió, Gởi người tôi yêu, 

Giọt mưa chiều hay nước mắt em?, Tìm mãi thương yêu, Tình 

trao xuân nữ, Mưa chiều nhớ nhau… 

Hoạt động âm nhạc của Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm không 

chỉ có “bề nổi” làm người ta chú ý mà chính sự chung thủy, 
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bền bỉ sát cánh bên nhau của hai ông bà mới khiến cho công 

chúng quý trọng, nể phục. Tiếng hát của họ quyện vào nhau từ 

thời còn son trẻ cho đến lúc ông bước qua ngưỡng “cổ lai hy”, 

được người khác dìu lên sân khấu, ngồi vào chiếc ghế gỗ. Bà 

vẫn đứng hát bên cạnh ông nhưng giờ đây không chỉ có hai 

giọng hát mà hòa vào làn hơi ấy còn có tiếng hát của nữ ca sĩ 

Hồng Hạnh - cô con gái yêu của họ. 

Không “hợp, tan” như nhiều đôi uyên ương khác, đôi song ca 

Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết đã dìu nhau đi hết chặng 

đường nghệ thuật và cả trọn đường trần. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu 

Thiết đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 31 tháng 10 năm 2002 tại 

Sàigòn, trong vòng tay thân yêu của vợ con, thọ 75 tuổi. 

Tài liệu tham khảo: 

- Hà Đình Nguyên. Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm dìu nhau 

đến cuối đường trần. Blog: thanhnien.vn 

Ca khúc Gạo trắng trăng thanh-Hoàng Thi Thơ do Ngọc Cẩm 

- Nguyễn Hữu Thiết trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_80_3T4w0-o 

https://www.youtube.com/watch?v=_80_3T4w0-o
https://www.youtube.com/watch?v=_80_3T4w0-o
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11. Thái Hằng 

 
(1927-1999) 

Ca sĩ Thái Hằng tên thật là Phạm Thị Quang Thái, sinh năm 

1927 tại Hà Nội.Thái Hằng là thứ nữ của ông bà Phạm Đình 

Phụng. Người anh cả của Thái Hằng là kịch sĩ Phạm Đình Sỹ, 

là phu quân của nữ kịch sĩ nổi tiếng Kiều Hạnh. Ông Phạm 

Đình Sỹ là người duy nhất trong số anh chị em Thái Hằng 

không bỏ nước ra đi tị nạn. Đúng ra, ông bà Phạm Đình Phụng 

còn có một người con gái đầu lòng nữa, đó là chị của Thái 

Hằng, và người chị này đã mất vào năm 1946. Kế tiếp, sau 

Thái Hằng là Phạm Đình Viêm tức Hoài Trung, nhạc sĩ Phạm 

Đình Chương tức Hoài Bắc và người em út trong gia đình này, 

là người nữ ca sĩ nổi tiếng từng được gọi là tiếng hát vượt thời 

gian; đó là Phạm Băng Thanh tức nữ ca sĩ Thái Thanh.  

Việc những anh chị em Thái Hằng đều trở thành những nghệ sĩ 

tên tuổi không phải là một điều lạ vì bởi song thân của họ là hai 

người rất sành nhạc cổ: Cha của bà đánh đàn nguyệt, trong khi 

thân mẫu thì đánh đàn tranh và đàn tỳ bà nổi tiếng ở đất Bắc. 

Bà còn là chị em bạn dì ruột với giọng ngâm tên tuổi Hồ Điệp. 

Hầu như tất cả anh em của Thái Hằng đều thấm nhuần văn 

nghệ từ lúc còn trẻ. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_%C4%90i%E1%BB%87p
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Ngày 12 tháng 9 năm 1946, tức là ngày toàn quốc kháng chiến, 

gia đình ông bà Phạm Đình Phụng tản cư ra Sơn Tây. Tại đây 

người con gái đầu lòng của ông bà bị trúng đạn tử thương. Ông 

bà đưa các con chạy xuống vùng xuôi, mở một quán phở đặt 

tên là Thăng Long. Tại quán Thăng Long, các văn nghệ sĩ 

kháng chiến thường dừng chân, ăn phở và nghe nhạc. Sau nầy, 

cái tên Ban Hợp Ca Thăng Long ra đời. Phạm Thị Quang Thái 

tức Thái Hằng còn là cháu của nữ kịch sĩ Song Kim, được Thế 

Lữ là chồng của bà Song Kim, có ý định cho vào hoạt động 

trong đoàn kịch Thế Lữ. Nhà thơ kiêm kịch tác gia này đặt cho 

cô Thái cái tên sân khấu là Thái Hằng. 

Đầu năm 1949 anh chị em Thăng Long gia nhập các ban văn 

nghệ quân đội của liên khu IV. Quán Thăng Long dời về chợ 

Neo, Thanh Hóa. Tại đây Thái Hằng kết hôn với Phạm Duy và 

hành trình âm nhạc của gia đình từ nay sinh nở thêm những tài 

năng mới, với Duy Quang là con đầu lòng sinh năm 1950. 

Năm 1951, Phạm Duy đưa Thái Hằng với Duy Quang vào 

Sàigòn, tạm cư ở Thị Nghè, rồi lập Ban ca nhạc Thăng Long 

trình diễn trên đài phát thanh Pháp Á gồm có Phạm Duy, Hoài 

Trung, Hoài Bắc, Thái Hằng, Thái Thanh, về sau có thêm 

Khánh Ngọc vợ của Hoài Bắc, họ đã góp phần dựng lên một 

thời, thời cực thịnh của âm nhạc Việt Nam. 

Từ đầu thập niên 1970, khi các con đã lớn, bà ngưng hoạt động 

trình diễn.  

Sau khi qua Mỹ năm 1975, gia đình bà đã trở lại sân khấu, 

cùng Phạm Duy, Thái Hiền và Thái Thảo đi lưu diễn, mang lại 

niềm an ủi và hy vọng đến cho người Việt Nam tị nạn khắp thế 

giới đến năm 1978, khi các con trai từ Việt Nam qua Mỹ thì bà 

cũng ngưng hoạt động âm nhạc. 
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Nữ danh ca thời tiền chiến Thái Hằng là thân mẫu của các ca sĩ 

Duy Quang, Thái Hiền, Thái Thảo và nhạc sĩ Duy Cường. Tên 

tuổi nữ danh ca Thái Hằng gắn bó với Phạm Duy và ban hợp ca 

Thăng Long thành một gia đình nghệ sĩ hàng đầu đã có những 

đóng góp lớn lao cho âm nhạc Việt Nam. 

Vào mùng 1 Tết Âm lịch năm 1999, nhạc sĩ Phạm Duy thấy bà 

ho mãi không dứt nên gia đình liền đưa bà đi bệnh viện và phát 

hiện bà bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Bà sống được thêm 7 

tháng thì qua đời vào thứ Bảy, 14 tháng 8 năm 1999 tại nhà 

riêng, thị trấn Midway City, miền Nam tiểu bang California. 

Thọ 73 tuổi. 

Tài liệu tham khảo: 

- Thái Hằng Web: Wikipedia 

Ca khúc Bà mẹ quê - Phạm Duy do Thái Hằng trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zQrMdCOx4Rk&list=RDz

QrMdCOx4Rk#t=44 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zQrMdCOx4Rk&list=RDzQrMdCOx4Rk#t=44
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12. Trần Chất 

 

 
(1928-20  ) 

Ca sĩ Trần Chất sinh năm 1928, tại huyện Từ Liêm Hà Nội. 

Ông tham gia cách mạng từ những ngày đầu kháng chiến 

chống Pháp, sau đó là cán bộ tuyên văn trong quân đội.  

 

Năm 1955 là nghệ sĩ đơn ca của Đoàn Ca múa Tổng cục Chính 

trị cho đến khi nghỉ hưu. Ông có giọng hát cao, khoẻ, điêu 

luyện và chững chạc, là một trong những ca sĩ quân đội nổi 

tiếng những năm 1960.  

 

Ông đã biểu diễn trên nhiều sân khấu trong và ngoài nước, 

tham gia diễn xuất trong hai vở nhạc kịch (opera) Evgheni 

Oneghin của Trai-côp-xki và Núi rừng hãy lên tiếng của Triều 

Tiên. 

 

Tài liệu tham khảo: 

 

- Trần Chất Web: baicadicungnamthang.net 
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Ca khúc Chiếc khăn Piêu – An Thuyên do Trần Chất trình bày 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=39obmnAlxME 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=39obmnAlxME
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13. Trần Thụ 

 
(1929-2009) 

Ca sĩ Trần Thụ sinh ngày 26 tháng 10 năm 1929, quê Thanh 

Trì, Hà Nội.  

Từ năm 1945, ông là đội viên Tuyên truyền xung phong tại 

Tổng bộ Việt Minh, rồi Đoàn Nhạc Thiếu sinh quân thuộc Cục 

Quân huấn, Bộ Quốc phòng. Năm 1947, về Đoàn Tuyên truyền 

xung phong Trung ương (Tổng bộ Việt Minh) và sau đó về Đài 

Phát thanh Tiếng nói Việt Nam. 

Trần Thụ là một nghệ sĩ biểu diễn trong nhiều giai đoạn cách 

mạng của đất nước: kháng chiến chống Pháp, cải cách ruộng 

đất, kháng chiến chống Mỹ và giai đoạn hòa bình lập lại. Giọng 

nam trung của ông cũng là một trong những giọng hát truyền 

cảm trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam từ những giai đoạn 

đầu tiên, đã bay xa trên mọi miền đất nước và gây dấu ấn sâu 

sắc cho khán thính giả với những tác phẩm ông trình bày như: 

Vàm Cỏ Đông của Trương Quang Lục, Ngọn đèn đứng gác của 

Hoàng Hiệp (thơ Chính Hữu), Bình Trị Thiên khói lửa của 

Nguyễn Văn Thương… Ông còn viết một số ca khúc được sử 

dụng trên làn sóng, xuất bản và phổ cập như Toàn quốc kháng 

chiến, Phấn khởi tăng gia, Chiều Hồ Gươm, Nhanh tay lưới 

chắc tay súng, Tây Bắc mừng vui chiến thắng, Bước chân anh 

địa chất, Quê ta lại một mùa vàngv.v… 
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Ca sĩ Trần Thụ công tác tại Đoàn Ca Nhạc Đài Phát thanh 

Tiếng nói Việt Nam, đã được Nhà nước phong tặng: danh hiệu 

Nghệ sĩ Ưu tú đợt I năm 1984, Huân chương Kháng chiến hạng 

Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy 

hiệu Bác Hồ. Là một ca sĩ nổi tiếng và có nhiều đóng góp cho 

âm nhạc trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.  

Ca sĩ Trần Thụ đã mất năm 2009 tại Hà Nội. Thọ 70 tuổi. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trần Thụ Web: baicadicungnamthang.net 

Ca khúc Vàm Cỏ Đông-Trương Quang Lục do Trần Thụ  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1sB52y2WR38 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1sB52y2WR38
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14. Hoài Bắc  

 
(1929-1991) 

Ca sĩ Hoài Bắc tức là nhạc sĩ  Phạm Đình Chương sinh ngày 

14 tháng 11 năm 1929 tại Bạch Mai, Hà Nội. Quê nội ông ở Hà 

Nội và quê ngoại ở Sơn Tây. Xuất thân trong một gia đình 

truyền thống âm nhạc, thân phụ của Phạm Đình Chương là ông 

Phạm Đình Phụng. Người vợ đầu của ông Phụng sinh được hai 

người con trai: Phạm Đình Sỹ và Phạm Đình Viêm.  

Người vợ sau của ông Phạm Đình Phụng có 4 người con: 

Trưởng nữ bị trúng đạn chết, khi tản cư ở Sơn Tây năm 1946, 

thứ nữ là Phạm Thị Quang Thái, tức ca sĩ Thái Hằng, vợ nhạc 

sĩ Phạm Duy. Con trai thứ là nhạc sĩ Phạm Đình Chương tức ca 

sĩ Hoài Bắc. Cô con gái út Phạm Thị Băng Thanh, tức ca sĩ 

Thái Thanh. 

Ông được nhiều người chỉ dẫn nhạc lý nhưng phần lớn vẫn là 

tự học. Trong những năm đầu kháng chiến, Phạm Đình 

Chương cùng các anh em Phạm Đình Viêm, Phạm Thị Quang 

Thái và Phạm Thị Băng Thanh gia nhập ban văn nghệ Quân 

đội ở Liên Khu IV. 

Phạm Đình Chương học trung học tại trường Bưởi, vì thời cuộc 

phải nghỉ học, theo gia đình tản cư, ông bắt đầu sáng tác vào 
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năm 1947, khi 18 tuổi, nên phần nhiều những nhạc phẩm của 

ông thường được xếp vào dòng tiền chiến bởi mang phong 

cách trữ tình lãng mạn. Các nhạc phẩm đầu tiên như Ra đi khi 

trời vừa sáng, Hò leo núi... có không khí hùng kháng, tươi trẻ. 

Năm 1951, ông và gia đình chuyển vào miền Nam. Với nghệ 

danh Hoài Bắc, ông cùng với anh là Hoài Trung, chị là Thái 

Hằng và em là Thái Thanh lập ban hợp ca Thăng Long hát trên 

đài Pháp Á và phụ diễn tân nhạc ở các rạp chiếu bóng, có gia 

nhập Ban Sầm Giang của Trần Văn Trạch lưu diễn từ Nam chí 

Bắc. 

Thời kỳ này các sáng tác của ông thường mang âm hưởng của 

miền Bắc như nói lên tâm trạng hoài hương của mình: Khúc 

giao duyên, Thằng Cuội, Được mùa, Tiếng dân chài... Thời 

gian sau đó, ông viết nhiều bản nhạc nổi tiếng và vui tươi hơn: 

Xóm đêm, Ly rượu mừng, Đón xuân... 

Năm 1960, cuộc hôn nhân với ca sĩ Khánh Ngọc tan vỡ, ông 

bắt đầu sáng tác tình ca. Ông đem tâm trạng đau thương vào 

những bài nhạc tình da diết, đau nhức, buốt giá tâm can: Đêm 

cuối cùng, Thuở ban đầu, Người đi qua đời tôi, Nửa hồn 

thương đau. 

Có thể nói Phạm Đình Chương là một trong những nhạc sĩ phổ 

thơ hay nhất. Nhiều bản nhạc phổ thơ của ông đã trở thành 

những bài hát bất hủ, có một sức sống riêng như: Đôi mắt 

người Sơn Tây thơ Quang Dũng, Mộng dưới hoa thơ Đinh 

Hùng, Nửa hồn thương đau thơ Thanh Tâm Tuyền, Đêm nhớ 

trăng Sài Gòn thơ Du Tử Lê... Phạm Đình Chương cũng đóng 

góp cho tân nhạc Việt Nam một bản trường ca bất hủ Hội trùng 

dương viết về ba con sông đại diện cho ba miền: sông Hồng, 

sông Hương và sông Cửu Long. 

Sau 1975, Phạm Đình Chương định cư tại California, Hoa Kỳ. 

Tới năm 79, Hoài Trung, Hoài Bắc, và cháu là ca sĩ Mai 
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Hương, con gái Phạm Đình Sỹ, họ thành lập ban hợp ca Thăng 

Long Hải Ngoại. Ban này từng đi lưu diễn tại các cộng đồng 

người Việt ở Hoa Kỳ và Âu châu.  

Phạm Đình Chương mất ngày 22 tháng 8 năm 1991 tại 

California. Thọ 63 tuổi. 

Tài liệu tham khảo: 

- Phạm Đình Chương Web: Wikipedia 

- Thy Nga. Nghệ sĩ Hoài Trung từ trần tại Los Angeles, hưởng 

thọ 63. Web: rfa.org 

Ca khúc Đôi mắt người Sơn Tây - Phạm Đình Chương do tác 

giả trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ye9AwbFy_w 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ye9AwbFy_w
https://www.youtube.com/watch?v=5ye9AwbFy_w
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15. Minh Đỗ 

 
(1929-1979) 

Ca sĩ Minh Đỗ sinh năm 1929 tại Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

Trước 1954, bà hát trên đài Pháp Á Hà Nội, thời Việt nam có 

Tam Minh: Bắc có Minh Đỗ, Trung có Minh Diệu và Nam có 

Minh Trang trên các đài phát thanh Pháp Á. Minh Đỗ đã là một 

trong những nghệ sĩ được nhiều người mến mộ. Từ năm 1954, 

bà tích cực tham gia hoạt động trong phong trào âm nhạc, là 

nghệ sĩ đơn ca của Đoàn Ca múa Hà Nội cho đến khi về hưu.  

Bà đã giảng dạy nhiều năm trong phong trào ca hát của công 

nhân và thanh niên, học sinh Thủ đô Hà Nội. 

Minh Đỗ có giọng ca  ấm áp, nhẹ nhàng. Bà mất năm 1979, thọ 

51 tuổi. 

Tài liệu tham khảo: 

- Minh Đỗ Web: baicadicungnamthang.net 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sYdFiMWdw80 

https://www.youtube.com/watch?v=sYdFiMWdw80
https://www.youtube.com/watch?v=sYdFiMWdw80
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16. Cao Thái 

 
(1930-20  ) 

Ca sĩ Cao Thái tên thật là Cao Thái Nghiệp, sinh ngày 12 

tháng 9 năm 1930, tại Bến Tre, trong một gia đình khá giả, là 

con thứ sáu trong 9 người con của hai họ Cao-Bùi. Cao Thái 

Nghiệp Vincent thừa hưởng giọng hát từ người Mẹ là bà Bùi 

Kim Tiền, một thiếu nữ xinh đẹp, tài giỏi của sông nước Bến 

Tre. Cao Thái là anh của Sư cô Chân Không – Cao Ngọc 

Phượng. 

Nhờ gia đình khá giả, thân phụ là công chức Ty Công chánh 

tỉnh Bến Tre, nên ông được đi du học ở Pháp năm 1950 về 

ngành kỹ sư công chánh, nhưng có lẽ tiếng đàn hát từ những 

hộp đêm trên đường phố Paris đã quyến rũ ông nhiều hơn lời 

thầy trên bục giảng, nên ông đã đi học thanh nhạc với một số 

nghệ sĩ tại Paris, đặc biệt trong đó có bà Mireille, người có một 

đài truyền hình riêng để làm những chương trình ca nhạc. Cha 

mẹ ông biết được điều này, giận lắm, “cúp lương” - không chu 

cấp tiền bạc cho ông nữa. Tuy nhiên điều đó cũng không làm 

cho ông chùn bước. Năm 1954, có một sự kiện rất quan trọng 

trong cuộc đời ca hát của ông, ông dự một cuộc thi hát kéo dài 

trong 10 tuần lễ, mang tên Casino de Deauville và chiếm giải 

Nhất của cuộc thi này. Ông được nhiều người biết đến từ đó và 

đi hẳn vào con đường ca hát chuyên nghiệp chính thức trở 

thành ca sĩ Cao Thái. 
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Năm 1987, được Huy chương Văn hóa Pháp. Đến nay, hơn 50 

năm ca hát, ca sĩ Cao Thái nổi tiếng trên sân khấu quốc tế, 

nhưng ngược lại, giới trẻ VN lại ít biết đến ông. Do ông thường 

trình diễn trên các sân khấu nước ngoài. Ông thường hát nhạc 

ngoại quốc, loại nhạc vui, sôi động. Nhắc đến Cao Thái, người 

ta không thể không nhắc đến bản nhạc đã song hành với tên 

tuổi ông : bản Mexico mà ông đã tự luyến láy, giữ giọng ngân 

dài để tạo nên nét đặc thù riêng của Cao Thái trong bản nhạc 

này mà cho đến nay chưa ai thay thế được. Biệt danh “Cao 

Thái Mexico”, do ông tạo nên  khi ông trở về Sài Gòn lần đầu 

tiên năm 1959, ông đã trình diễn ca khúc nầy, được khán giả 

nhiệt liệt tán thưởng và gán cho ông biệt danh đó. 

Hiện nay Cao Thái đã trên 80 tuổi, tuổi đã về hưu, nhưng trước 

đây ông biểu diễn nhiều nơi như Italia, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, 

Đức, Bỉ... còn tại Paris, ông thường xuyên trình diễn tại trung 

tâm ăn chơi nổi tiếng Pigalle. 

Từ năm 1993, mỗi năm ông đều có về Việt Nam, đến năm 

2008, ông có trình diễn tại phòng trà Văn Nghệ, 14 Lam Sơn 

Phường 6 Quận Bình Thạnh, ông có ý định trở về sống những 

ngày cuối đời ở Việt Nam. 

Tài liệu tham khảo: 

- Tường An. Ca sĩ Cao Thái sống với hiện tại Web: rfa.org 

Ca khúc Lời cuối cho em - Nguyễn Vũ do Cao Thái trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2_4KtM9RaHY 

https://www.youtube.com/watch?v=2_4KtM9RaHY
https://www.youtube.com/watch?v=2_4KtM9RaHY
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17. Trần Khánh 

 

 
(1931-1981) 

Ca sĩ Trần Khánh sinh năm 1931 tại Hải Phòng.  

Ông bắt đầu tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi, làm liên lạc 

viên trong tổ công tác cách mạng của Văn Cao, được phân 

công nhiệm vụ mang sách báo tới các cơ sở cộng sản ở nội 

thành và biểu diễn tuyên truyền những bài ca cách mạng.  

Tháng 6 năm 1945, ông rời Hải Phòng tới tòng quân tại chiến 

khu Đông Triều, Quảng Ninh. Tháng 8, ông trở về Hải Phòng 

hoạt động trong đội danh dự và tham gia cướp chính quyền.  

Tháng 12 năm 1945, ông cùng tiểu đoàn 51 Nam tiến, đi chiến 

đấu tại Đông Nam Bộ và vùng cực Nam Trung Bộ. Sau trận 

Đèo Cả, ông bị thương và được đưa về thành phố cảng.  

Từ tháng 6 năm 1947, ông bắt đầu hoạt động biệt động tại Hải 

Phòng.  
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Tháng 9 năm 1948, Trần Khánh bị Pháp bắt ở Hà Nội nhưng 

sau đó được tổ chức thuê luật sư bảo vệ giúp ra khỏi tù.  

Tháng 1 năm 1949, ông được điều về Ty điệp báo thuộc Nha 

công an Trung ương, sau đó được sáp nhập vào Ty Công an Hà 

Nội làm công tác phản gián. Ông đã tham gia trận đánh vào vũ 

trường Paramouth, định dùng mìn phá đài phát thanh của Pháp 

ở phố Quán Sứ nhưng không thành.  

Năm 1951, khi mất liên lạc với cơ sở ở nội thành, ông một 

mình đi lên Bắc Giang, trong hành lí có tấm giấy của Phòng 

Nhì Pháp mà đội trưởng của ông đã trao cho ông để phòng khi 

lâm sự. Khi tiếp cận được với Ty Công an Bắc Giang thì chính 

tấm thẻ đấy đã khiến ông bị nghi ngờ là gián điệp và bị bắt 

giam mặc cho mọi lời giải thích.  

Tháng 11 năm 1953, ông bị kết án 6 năm tù vì tội làm gián 

điệp. Đến cuối năm 1954, thực hiện điều khoản của Hiệp định 

Geneve, Trần Khánh ra khỏi tù và về sinh sống tại xã Đông 

Sơn, huyện Yên Thế, Bắc Giang. Hai năm sau, tháng 6 năm 

1957, ông về Hà Nội và xin công tác tại Đoàn ca nhạc Đài 

Tiếng nói Việt Nam. Từ đó Trần Khánh gắn bó và trở thành 

một giọng ca xuất sắc của Đài tiếng nói Việt Nam. Nhưng do 

vụ án trên mà Trần Khánh không được xét vào biên chế cho 

đến năm 1979, sau hơn hai mươi năm cống hiến ở Đài.  

Ông được coi là người có chất giọng "tenor thép". Tên tuổi ông 

gắn liền với những ca khúc: Người chiến sĩ ấy, Tôi là người thợ 

lò, Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam... Ông được truy tặng danh 

hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào năm 2007. 

Ca sĩ Trần Khánh mất năm 1981, trong một vụ tai nạn giao 

thông. Thọ 50 tuổi.  
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Tài liệu tham khảo: 

- Trần Khánh Web: baicadicungnamthang.net 

Ca khúc Tôi là người thợ lò - Hoàng Vân do Trần Khánh trình 

bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5-rDp6VE2XQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5-rDp6VE2XQ
https://www.youtube.com/watch?v=5-rDp6VE2XQ
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18. Mộc Lan 

  

(1931-2015) 

Ca sĩ Mộc Lan tên thật là Phạm Thị Ngà, sinh năm 1931 tại 

Hải Phòng, trong gia đình có 8 anh chị em, cha mất sớm, cảnh 

nhà khó khăn, nên người anh cả Phạm Văn Long và hai em gái 

kế là Phạm Thị Ngọc, Phạm Thị Ngà theo người anh lớn vào 

Sài Gòn tha phương cầu thực. Tại đây, bà may mắn được nhạc 

sĩ Lê Thương dìu dắt trở thành ca sĩ. Nghệ danh Mộc Lan là do 

nhạc sĩ Lê Thương đặt cho và trình diễn trên đài phát thanh 

Pháp Á Sàigòn vào cuối thập niên 1950, nổi danh với ca khúc 

Em đi chùa hương của Trần Văn Khê, phổ thơ của Nguyễn 

Nhược Pháp. 

Châu Kỳ vào Saigon năm 1947. Ông cộng tác với Đài Phát 

thanh Pháp Á trong ban "Thần Kinh Nhạc Đoàn" của ca nhạc sĩ 

Mạnh Phát và ban Tiếng Thùy Dương do chính anh làm trưởng 

ban. Trong hai ban này, có mặt các ca sĩ như Mạnh Phát, Linh 

Sơn, Minh Diệu, Minh Tần, và Mộc Lan. Người ta không ngạc 

nhiên chút nào khi tình cảm nẩy nở giữa đôi trai tài gái sắc, 
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một Châu Kỳ đã nổi danh từ Huế vào Nam, một người đẹp 

Mộc Lan, tính tình đoan trang, thùy mị, dịu dàng, duyên dáng 

mà không chút kiêu căng, còn tiếng hát thì truyền cảm, dễ 

thương. Không lâu sau đó, đôi trai tài gái sắc thành chồng vơ..  

Tháng 11 năm 1949, hai vợ chồng Châu Kỳ - Mộc Lan được 

ông Thái Văn Kiểm, giám đốc Thông tin ở Huế mời hai người 

ra cộng tác với Đài Phát thanh Huế. Mặc dù thời đó, tại đây đã 

có cập song ca Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm, nhưng cập 

Mộc Lan - Châu Kỳ vẫn chiếm được nhiều cảm tình của khách 

mộ điệu, vì mỗi cập có những làn điệu khác nhau. 

Mộc Lan từng hát trong ban Tiếng Tơ Đồng của nhạc sĩ Hoàng 

Trọng. Bà cùng Kim Tước và Châu Hà hợp thành ban tam ca 

lừng lẫy một thời. Bộ ba này hợp tác với nhau suốt một thời 

gian dài trong những chương trình phát thanh, nhưng ít khi 

trình diễn trên sân khấu. 

Năm 1954, Mộc Lan và Châu Kỳ từ giã cố đô trở lại Sàigòn, 

tại đây chẳng bao lâu theo Châu Kỳ do Mộc Lan ôm cầm sang 

thuyền khác, còn theo Mộc Lan do Châu Kỳ quá ghen tuông, 

thêm nữa rượu vào thì ông cứ lèm nhèm mãi. Cuộc chia tay 

nầy Châu Kỳ để lại trong sự nghiệp của mình với các ca khúc 

"Từ giã kinh thành", "Mưa rơi"...  

Về sau Mộc Lan lập gia đình với Trung tá Lê Minh Đẩu, năm 

1958 ông là Trưởng phòng 5 Biệt khu Thủ đô, sau là Tùy viên 

của Tướng Dương Văn Minh. 

Ngoài Đi chơi chùa Hương, bà còn hát rất thành công các ca 

khúc  Tiếng thời gian, Hình ảnh một buổi chiều của Lâm 

Tuyền, Gửi gió cho mây ngàn bay, Chuyển bến của Đoàn 
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Chuẩn, Thoi tơ của Đức Quỳnh, Nhớ nhung của Thẩm Oánh, 

Phố buồn của Phạm Duy… 

Ca sĩ Mộc Lan mất vào lúc 8g 30 sáng ngày 11-5-2015, tại 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thọ 84 tuổi. 

Tài liệu tham khảo: 

- Hà Đình Nguyên. Tiểu sử ca sĩ Mộc Lan Web: 

yeunhacvang.com  

Ca khúc Thoi tơ - Đức Quỳnh do Mộc Lan trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BHLX8ZdkJw4 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BHLX8ZdkJw4
https://www.youtube.com/watch?v=BHLX8ZdkJw4
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19. Ngọc Cẩm 

 
(1931-20  ) 

Ca sĩ Ngọc Cẩm sinh năm 1931, quê Phú Vang, Huế. Khi còn 

là học sinh Trung học, Ngọc Cẩm đã sinh hoạt văn nghệ trong 

giới học sinh thời bấy giờ, nên có quen biết với Nguyễn Hữu 

Thiết. 

Khi cuộc kháng chiến toàn quốc xảy ra ngày 19-8-1945, Ngọc 

Cẩm tham gia kháng chiến, vào chiến khu Tuyên Hóa ở Quảng 

Bình, nên gặp lại Nguyễn Hữu Thiết tại đây trong đội văn 

nghệ. 

Đám cưới của đôi trai tài gái sắc được tổ chức vào năm 1948 

tại chiến khu. Sau đó, họ tiếp tục đem tiếng hát đi các nơi để 

phục vụ anh em kháng chiến. 

Đến cuối năm 1953 do sức khỏe của Ngọc Cẩm không cho 

phép theo đuổi cuộc kháng chiến trường kỳ, nên cấp trên đã 

cho phép vợ chồng họ được trở về hoạt động ở Liên khu 4. Đầu 

năm 1954, họ trở về Huế cộng tác với đài phát thanh Pháp Á 

Huế, được một thời gian rồi họ vào Sàigòn sinh cơ lập nghiệp. 
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Tại đây, Nguyễn Hữu Thiết thành lập ban dân ca Hương Giang 

hát ở đài phát thanh với sự cộng tác của nhiều ca sĩ tài danh 

như Thái Thanh, Mai Hương, Thanh Thúy, Tuyết Hằng, Thanh 

Tuyền… Không chỉ hoạt động văn nghệ ở Sài Gòn, họ còn lập 

ra Đoàn ca múa nhạc tạp kỹ Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết để 

đi lưu diễn ở nhiều tỉnh trong nước và ở cả Lào, Campuchia. 

Thường có mặt trong đoàn này là Ban hợp ca Thăng Long, kỳ 

nữ Kim Cương, quái kiệt Trần Văn Trạch, các nghệ sĩ Bảy Xê, 

Ba Vân, Bích Sơn, Bích Thuận, vũ bộ Mỹ An… 

Hoạt động âm nhạc của Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm không 

chỉ có “bề nổi” làm người ta chú ý mà chính sự chung thủy, 

bền bỉ sát cánh bên nhau của hai ông bà mới khiến cho công 

chúng quý trọng, nể phục. Tiếng hát của họ quyện vào nhau từ 

thời còn son trẻ cho đến lúc ông bước qua ngưỡng “cổ lai hy”, 

được người khác dìu lên sân khấu, ngồi vào chiếc ghế gỗ. Bà 

vẫn đứng hát bên cạnh ông nhưng giờ đây không chỉ có hai 

giọng hát mà hòa vào làn hơi ấy còn có tiếng hát của nữ ca sĩ 

Hồng Hạnh - cô con gái yêu của họ. 

Ngọc Cẩm với Nguyễn Hữu Thiết gắn bó trong văn nghệ và 

đời sống tình cảm gia đình, nên họ có nhiều con. Con gái thì lót 

chữ “Hồng”, con trai thì đệm chữ “Trường” như Hồng Hà, ca s 

ĩ Hồng Danh, ca sĩ Hồng Hạnh, Hồng Đức, Hồng Vinh; 

Trường Sơn, Trường Thọ, Trường Thắng. Theo nhạc sĩ 

Nguyễn Hữu Thiết cho biết “Trường” là để kỷ niệm những 

gian khổ tháng ngày họ vượt Trường Sơn ra Bắc, còn “Hồng” 

là để nhớ giai đoạn gian khổ, nhưng vẫn hạnh phúc bên nhau ở 

vùng chiến khu Tuyên Quang, Thái Nguyên cạnh dòng sông 

Hồng… 

Không “hợp, tan” như nhiều đôi uyên ương khác, đôi song ca 

Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết đã dìu nhau đi hết chặng 

đường nghệ thuật và cả trọn đường trần. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu 

Thiết đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 31-10-2002 tại Sài Gòn,  

trong vòng tay của vợ con, thọ 75 tuổi. 
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Tài liệu tham khảo: 

- Hà Đình Nguyên. Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm dìu nhau 

đến cuối đường trần. Blog: thanhnien.vn 

Ca khúc Anh đi chiều thu ấy - Nguyễn Hữu Thiết do Ngọc Cẩm  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q06VXhDmi7c 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q06VXhDmi7c
https://www.youtube.com/watch?v=q06VXhDmi7c
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20. Tân Nhân 

 
(1932-2008) 

Ca sĩ Tân Nhân tên thật là Trương Tân Nhân, sinh ngày 15 

tháng 7 năm 1932 tại làng Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio 

Linh, Quảng Trị, trong một gia đình trí thức. Cha bà là ông đốc 

Hy, mẹ là con gái trong một gia tộc họ Hoàng. Lớn lên bà học 

tại trường nữ sinh Đồng Khánh, Huế. 

Cách mạng tháng 8 thành công, bà thoát ly gia đình theo cách 

mạng khi mới 13 tuổi. Bà tham gia đội phản gián, làm nhiệm 

vụ đưa tin, rải truyền đơn. Năm 1949, bà tham gia vào Đoàn 

Văn công Quân đội mặt trận Bình Trị Thiên và Trung Lào, 

trong trận càn ở Phong Lai, bà đã mất liên lạc với cơ sở. Tưởng 

bà đã chết, trường Huỳnh Thúc Kháng, nơi bà đang theo học, 

đã tổ chức truy điệu bà. Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ - người bạn 

học cùng quê - đã viết ca khúc Xuân chết trong lòng tôi để 

tưởng nhớ tới bà. 

Về sau bà đã yêu Hoàng Thi Thơ. Sau này ông Hoàng Thi Thơ 

sang bên kia chiến tuyến, riêng bà lúc đó đang mang thai. Về 

sau, Tân Nhân ra Bắc nuôi dạy con là ông Lê Khánh Hoài, lấy 

họ theo người cha dượng tức người chồng thứ hai của bà là nhà 

báo Lê Khánh Căn nguyên phụ trách Phòng Văn nghệ Đài 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Thi_Th%C6%A1
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Tiếng nói Việt Nam, cơ sở 2, tại Tp. HCM. nguyên Trưởng ban 

Bạn đọc Báo Nhân dân.  

Năm 1954, bà là diễn viên đơn ca tại Đoàn Ca múa Nhân dân 

Trung ương. Năm 1963, bà theo học khoa Thanh nhạc Trường 

Âm nhạc Việt Nam và tốt nghiệp năm 1968. Từ năm 1969 đến 

năm 1972, bà tu nghiệp tại Nhạc viện Sofia, Bulgaria. Về nước 

năm 1973, bà làm việc tại Đài Phát thanh Giải phóng, rồi Đài 

Tiếng nói Việt Nam. Bà còn là ủy viên Ban Chấp hành Hội 

Nhạc sĩ Việt Nam khóa II. Bà còn tham gia công tác đào tạo 

diễn viên cho Lào, xây dựng dàn hợp xướng cho các đội hợp 

xướng thiếu nhi ở Thủ đô Hà Nội. 

Tân Nhân có một giọng nữ cao trữ tình, đậm chất miền Trung. 

Bà thành công với nhiều ca khúc dân ca và trữ tình cách mạng 

như Xa khơi của Nguyễn Tài Tuệ, Tát nước đêm trăng, Nắng 

Ba Đình, Tình quê, Ru con dân ca Nam Bộ, Tình quê hương 

của Trọng Bằng, Anh về miền Bắc, Chim Pongkle của Nhật 

Lai, Lăm tơi, Bên nôi con mẹ hát của Lê Lôi, Câu hò bên bờ 

Hiền Lương của Hoàng Hiệp - thơ Đăng Giao, Nhớ... và một số 

ca khúc nước ngoài. Đặc biệt với Xa khơi, được thu âm vào 

thập niên 1960, bà được đánh giá là người thể hiện thành công 

nhất ca khúc này, và đây cũng là một ca khúc gắn liền với tên 

tuổi của bà, được công chúng yêu thích và đón nhận rộng rãi 

Tân Nhân đã được trao tặng Huân chương Kháng chiến chống 

Pháp hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước hạng nhất và danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (1988).  

Hiện nay ông Lê Khánh Hoài đang làm phóng viên, hoạt động 

trong lĩnh vực điện ảnh và kịch nghệ. Bà với người chồng thứ 2 

là ông Lê Khánh Căn nguyên phụ trách Phòng Văn nghệ Đài 

Tiếng nói Việt Nam, cơ sở 2, tại Tp. HCM. nguyên Trưởng ban 

Bạn đọc Báo Nhân dân. Họ có 2 người con là Lê Khánh Châu 

và bà Lê Khánh Như. Ông Lê Khánh Châu lấy con gái của nhà 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o
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thơ Tố Hữu, hiện là Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học của Đại học 

Bochum - Cộng hòa Liên bang Đức 

Bà mất vào ngày 14 tháng 2 năm 2008 tại Tp. HCM, thọ 76 

tuổi. 

Tài liệu tham khảo: 

- Tân Nhân Web: Wikipedia 

Ca khúc Xa khơi - Nguyễn Tài Tuệ do Tân Nhân trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nwM0erbYsNY 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nwM0erbYsNY
https://www.youtube.com/watch?v=nwM0erbYsNY
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21. Tâm Vấn 

 
(1933-20  ) 

Ca sĩ Tâm Vấn tên thật là Dương Thị Vân, sinh ngày 16 

tháng 7 năm 1933 tại Hà Nội. 

Khởi nghiệp ca hát từ năm 1945, nhưng cho đến năm 1950 mới 

được vào hát đài phát thanh Hà Nội. 

Đến năm 1953, ca sĩ Tâm Vấn được thuyên chuyển vào đài 

phát thanh Pháp Á tại Sàigòn, sau đó hát cho đài phát thanh 

quốc gia, còn gọi là đài phát thanh Sàigòn. 

Bà kết hôn với nhà văn Thanh Nghị tức Hoàng Trọng Quỳ, ông 

góa vợ có một số con riêng. 

Đến năm 1968, Thanh Nghị vào mật khu theo Mặt Trận Giải 

Phóng Miền Nam và được phong làm Thứ Trưởng Bộ Thông 

Tin Văn Hóa. Sau đó một thời gian, Tâm Vấn tái hôn với bác sĩ 

Nguyễn Đan Quế, họ sống với nhau cho đến ngày nay. 

Tên tuổi của ca sĩ Tâm Vấn một thời được biết đến qua làn 

sóng phát thanh của Đài phát thanh Hà Nội, Đài phát thanh 

Pháp Á, Đài Vô tuyến Việt Nam với các nhạc phẩm như Thu 

vàng, Mơ hoa, Ngày về, hay Gái xuân. 
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Tài liệu tham khảo: 

- Tâm Vấn Web: Wikipedia 

Ca khúc Gửi gió cho mây ngàn bay -  Đoàn Chuẩn-Từ Linh do 

danh ca Tâm Vấn trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MqbeTdzn3B0 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MqbeTdzn3B0
https://www.youtube.com/watch?v=MqbeTdzn3B0
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22.  Quang Hưng 

 
(1934-2014) 

Ca sĩ Quang Hưng tên thật là Lê Quang Hưng sinh ngày 15 

tháng 6 năm 1934, ông sinh ra trong một gia đình nghệ thuật 

yêu nước. Cha ông là cụ Lê Phổ Văn, giỏi Nho học và Tây học, 

từng cắp tráp theo hầu cụ Phan Bội Châu. Mẹ là cụ Nguyễn Thị 

Hiên, đàn hay, hát giỏi, từng là một giọng ca trù nổi tiếng của 

Hưng Yên hồi đầu thế kỷ trước. Ông thừa hưởng tình yêu nghệ 

thuật từ mẹ và sự cứng cáp rắn rỏi sau này của ông từ bố trong 

giọng hát cũng như trong tính cách.  

Quang Hưng là Thiếu sinh quân đặc khu Hà Nội. Toàn quốc 

kháng chiến, ông làm liên lạc viên và hoạt động nghệ thuật 

phục vụ các chiến sĩ cảm tử Liên khu Nam Hà Nội. 

Bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 13 tuổi, năm 1946, tạm biệt 

mẹ và Hà Nội, ông đã trở thành chiến sĩ - ca sĩ theo chân các 

chú bộ đội tiến bước trên mọi nẻo đường gian khổ của dân tộc. 

Năm 1948, Quang Hưng tham gia Đội Tuyên truyền của Trung 

đoàn Thăng Long rồi về Bộ Tư lệnh Liên khu III vào năm 

1949. Năm 1953, ông được cử sang Trung Quốc học quân sự 

kiêm phiên dịch và huấn luyện tại Trung đoàn cao xạ pháo (E 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_B%E1%BB%99i_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0ng_Y%C3%AAn
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367). Năm 1954 về nước tham gia chiến dịch Điên Biên Phủ. 

Năm 1955, ông tham dự cuộc thi hát toàn quân "Người lính hát 

hay và hay hát" đã đoạt giải nhất, được Tổng cục Chính trị điều 

về Đoàn Ca múa Tổng cục làm ca sĩ và năm 1957 cùng Đoàn 

Ca múa tham dự Liên hoan Thanh niên sinh viên Thế giới lần 

thứ 6 tại Mát-xcơ-va. 

Sau đó Quang Hưng được cử đi học tại Nhạc viện Trai-cốp-

xki, Liên Xô. Trở về phục vụ đất nước, ông đã cùng Đoàn Văn 

công giải phóng miền Nam thăm và biểu diễn tại 7 nước xã hội 

chủ nghĩa với tư cách là một nghệ sĩ đơn ca, kêu gọi sự ủng hộ 

của bạn bè quốc tế trong cuộc chiến tranh giải phóng của dân 

tộc. 

Năm 1967, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước ra Hà Nội đưa cho Quang 

Hưng bản nhạc Tiến về Sài Gòn yêu cầu ông ghi âm, một bản 

hát bằng tiếng miền Bắc, một bản nhất thiết phải hát bằng 

giọng miền Nam. Băng cát-xét được mang vào Sài Gòn, sau đó 

bị thất lạc. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước phải cất cuộn băng thứ hai 

vào hộp đạn, giấu trong thùng gạo chuyển vào mặt trận. Mùa 

xuân 1975, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước trao lại cho cánh quân 

đánh chiếm Đài Phát thanh. Trưa 30/4/1975, nghệ sĩ Quang 

Hưng theo dõi Đài Phát thanh Sài Gòn, vào lúc 12 giờ 15 phút, 

tiếng nhạc hùng tráng bài Tiến về Sài Gòn vang lên khắp thành 

phố. 

Quang Hưng đã từng được tặng Huy chương Lê-nin do Hội 

đồng Xô-viết Tối cao Liên Xô tặng nhân 100 năm ngày sinh 

Lê-nin, Huân chương Chiến thắng hạng ba, Huân chương 

Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì và rất nhiều giải thưởng khác. 

Là một người đa tài ngoài giọng hát trời phú, Quang Hưng còn 

có khả năng viết báo với những kiến thức sâu sắc. Ông từng 

tham gia viết cho các báo: Nhân dân, Văn nghệ, Quân đội nhân 

dân, Văn nghệ Quân đội.. 
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Năm 1957, nghệ sĩ Quang Hưng gặp nghệ sĩ múa Hoàng My. 

Năm 1959, hai người tổ chức lễ cưới ở khu tập thể 17 Lý Nam 

Đế. Đám cưới giản dị trong trang phục văn công quân đội, có 

kẹo bột ngọt bùi, thuốc lá Tam Đảo, nước chè xanh và lời ca 

tiếng hát của bạn bè. Sau ngày cưới một tháng, ông sang Liên 

Xô học tập 5 năm tại Nhạc viện Trai-cốp-xki, trở về công tác 

tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Việt Nam, đến năm 1990 

thì nghỉ hưu. 

Ông mất ngày 20-1-2014 tại Hà Nội, sau một thời gian đổ bệnh 

từ cuối năm 2013. Dù được các bác sĩ Bệnh viện 198 tận tình 

chăm sóc, do tuổi già sức yếu, ông không qua khỏi. Thọ 81 

tuổi. 

Tài liệu tham khảo: 

- Quang Hưng Web: Wikipedia 

Ca khúc Anh Quân bưu vui tính - Đàm Thanh do Quang Hưng 

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pkQo6zpugM0 

https://www.youtube.com/watch?v=pkQo6zpugM0
https://www.youtube.com/watch?v=pkQo6zpugM0
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23. Thái Thanh 

 
(1934-20  ) 

Ca sĩ Thái Thanh tên thật là Phạm Thị Băng Thanh, sinh 

ngày 5 tháng 8 năm 1934 tại Hà Nội, trong một gia đình có 

truyền thống văn nghệ, thân phụ của bà là Phạm Đình Phụng, 

có 2 vợ, vợ trước sinh ra Phạm Đình Sỹ và Phạm Đình Viêm, 

vợ sau sinh ra Phạm Thị Quang Thái nghệ danh Thái Hằng, 

Phạm Đình Chương nghệ danh Hoài Bắc và con út là Phạm Thị 

Băng Thanh. 

Năm 1946, gia đình ông bà Phạm đình Phụng tản cư ra Sơn 

Tây. Tại đây người con gái đầu lòng của ông bà bị trúng đạn tử 

thương. Ông bà đưa các con chạy xuống vùng xuôi, mở một 

quán phở đặt tên là Thăng Long. Tại quán Thăng Long, các 

văn nghệ sĩ kháng chiến thường dừng chân, ăn phở và nghe 

nhạc. Canh Thân đã sáng tác ca khúc Cô hàng cà phê vì trồng 

cây si ở quán nầy. 

Đầu năm 1949 anh chị em quán Thăng Long gia nhập các ban 

văn nghệ quân đội của liên khu IV. Phạm Thị Băng Thanh bắt 

đầu đi hát theo chị là ca sĩ Thái Hằng ở các chiến khu Việt 

Minh với các bài tân nhạc thời kỳ đầu, hay các bài dân ca mới 

của Phạm Duy. Sự nghiệp ca hát của Băng Thanh bắt đầu từ 

năm lên 13-14 tuổi.  

Bà sở hữu một giọng hát cũng như lối hát đặc biệt, mang tính 

chất opera nhưng chịu nhiều ảnh hưởng của Chầu văn, Quan 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_nh%E1%BA%A1c_Vi%E1%BB%87t_Nam
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họ, Chèo là những bộ môn nghệ thuật được bà tự rèn luyện, 

học tập từ thuở nhỏ tại quê hương miền Bắc. Do lúc đó Việt 

Nam chưa có trường âm nhạc, bà tự học nhạc bằng cách đặt 

mua các sách luyện thanh bằng tiếng Pháp từ Pháp. Giọng hát 

của bà có âm vực rộng, nằm giữa nữ trung và nữ cao, nên thể 

loại nhạc bà hát cũng rất đa dạng, phong phú. 

Quán Thăng Long dời về chợ Neo, Thanh Hóa. Tại đây Thái 

Hằng kết hôn với Phạm Duy và hành trình âm nhạc của gia 

đình từ nay sinh nở thêm những tài năng mới, với Duy Quang 

là con đầu lòng sinh năm 1950 ở Hà Nội. 

Năm 1951, Phạm Duy đưa Thái Hằng với Duy Quang vào 

Sàigòn, tạm cư ở Thị Nghè. Phạm Đình Viêm, Phạm Đình 

Chương và Phạm Thị Băng Tâm cũng theo chân gia đình Phạm 

Duy vào Nam. Ban ca nhạc gia đình được thành lập, lấy tên 

Thăng Long để ghi kỷ niệm quán Thăng Long xưa, Phạm Đình 

Viêm lấy nghệ danh Hoài Trung để gợi nhớ về Liên khu 4 ở 

miền Trung, Phạm Đình Chương lấy nghệ danh Hoài Bắc để 

gợi nhớ về đất Bắc, còn Băng Thanh theo chị Thái Hằng lấy 

nghệ danh là Thái Thanh. Ban nầy hát trên đài Pháp Á rất 

thành công, sau phụ diễn văn nghệ ở các rạp chiếu bóng tại 

Sàigòn và lưu diễn từ Nam ra Bắc trong ban Sầm Giang của 

Trần Văn Trạch. 

Năm 1956, Thái Thanh kết hôn với tài tử Lê Quỳnh tại Sài 

Gòn. Bà sống ở khu vực gần ngã sáu Sàigòn, gần góc đường 

Ngô Tùng Châu và Đinh Công Tráng. 

Năm 1965 bà ly dị Lê Quỳnh sau khi đã có chung với nhau 5 

người con: con cả là Lê Thị Ý Lan sinh năm 1957, Lê Xuân 

Việt sinh năm 1958, Lê Thị Quỳnh Dao sinh năm 1960, Lê Thị 

Thanh Loan sinh năm 1962 và Lê Đại sinh năm 1964. Trong số 

đó, Lê Thị Ý Lan sau này trở thành ca sĩ nổi tiếng Ý Lan, còn 

Lê Thị Quỳnh Dao cũng đi hát với nghệ danh Quỳnh Hương. 
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Các cháu ngoại của bà cũng có nhiều người đi theo con đường 

ca hát như Mai Linh, Ý Thi, Thanh Hương, Quỳnh Trang.
 

Bà thật sự nổi tiếng trong thập niên 1950, được rất nhiều giới 

yêu thích từ giới trí thức cho tới bình dân. Bà được coi như một 

diva tầm cỡ nhất của Việt Nam thời đó. Tiếng hát của bà ngự 

trị trên khắp các chương trình ca nhạc truyền thanh, truyền 

hình của Việt Nam Cộng Hòa. Trong giai đoạn đầu thập niên 

1970, bà cùng với ban hợp ca Thăng Long thường xuyên biểu 

diễn tại vũ trường ăn khách Đêm màu hồng. 

Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, Thái Thanh ở lại Việt Nam. 

Ban đầu bà được nhà cầm quyền mời biểu diễn các ca khúc 

cách mạng, nhưng Thái Thanh không chấp nhận. Do không có 

thái độ hợp tác, bà bị cấm hát suốt 10 năm, cho đến khi rời 

khỏi Việt Nam. 

Năm 1985, Thái Thanh sang Hoa Kỳ định cư cùng với gia 

đình. Tại đây bà tiếp tục đi diễn, thâu âm, tham gia những đêm 

nhạc lớn cho mình. Bà là khách mời danh dự của nhiều đêm 

nhạc hội lớn của Paris By Night. Bà cũng được mời thu thanh 

trên nhiều CD của trung tâm Diễm xưa. Tại quận Cam, bà cùng 

với nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi từng mở ra một lớp dạy hát, đào 

tạo ra một số ca sĩ trẻ. 

Năm 2000 Thái Thanh bị tai biến mạch máu não phải vào bệnh 

viện. Sau tuy hồi phục nhưng năm 2002, bà chính thức tuyên 

bố giải nghệ sau một đêm diễn cùng với các con cháu. Tuy 

nhiên khoảng thời gian sau đó, thỉnh thoảng bà vẫn tham gia 

giọng hát của mình vào các đêm diễn với vai trò đặc biệt. 

Năm 2005, một đêm nhạc thính phòng nhằm mang tên "Vinh 

danh Thái Thanh, tiếng hát vượt thời gian" được tổ chức tại 

Montreal, Canada, với sự tham gia của Thái Thanh cùng nhiều 

ca sĩ nổi tiếng của thế hệ sau như Tuấn Ngọc, Ý Lan, Trần Thu 

Hà,... Trong đêm nhạc này màn trình diễn của bà được đánh 
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giá là xuất sắc, dù trước đó đã có nhiều nghi ngờ về tuổi tác, 

cũng như sức khỏe của bà. 

Năm 2006, bà trở lại là nhân vật chính trong đêm nhạc "Thái 

Thanh và ba thế hệ". 

Từ khoảng cuối thập niên 1950 đến 1975, Thái Thanh thu âm 

rất nhiều trên đĩa than 78 vòng, đĩa nhựa 45 vòng, băng reel 

của các hãng đĩa và sau nầy trong DVD của Trung Tâm Thúy 

Nga. 

Nhiều nhà phê bình, văn nghệ sĩ có những bài nhận định về 

Thái Thanh, những bài này thường mang tính ca ngợi, như 

Thái Thanh - tiếng hát trên trời của Thụy Khuê, Thái Thanh - 

tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi của Đỗ Việt Anh, Nụ tầm thanh 

của Hoàng Hải Thủy...Giọng hát Thái Thanh được nhà văn Mai 

Thảo tặng cho một biệt danh mà sau này thường được người ta 

nhắc đến, một cách trân trọng, bên nghệ danh của bà: Tiếng hát 

vượt thời gian. 

Tài liệu tham khảo: 

- Thái Thanh Web: Wikipedia 

Liên khúc Ngày xưa Hoàng Thị, Trả lại em yêu, Kỷ vật cho em, 

Tình ca - Phạm Duy do Thái Thanh trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lv6gtghMrR4 

https://www.youtube.com/watch?v=lv6gtghMrR4
https://www.youtube.com/watch?v=lv6gtghMrR4
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24. Thúy Nga 

  
(1936-2010) 

Ca sĩ Thúy Nga tên thật là Nguyễn Thúy Nga sinh ngày 20 

tháng 8 năm Bính Tý 1936 tại Hải Phòng. 

 

Lớn lên và ăn học ở Hà Nội với song thân. Thân phụ là 1 công 

chức ở Hà Nội Ông Nguyễn Giao và thân mẫu là bà Hoàng 

Thúy Tố, một giai nhân của tỉnh Ninh Bình. Ngoài việc học 

văn hóa bà còn được học nhạc, học piano và Accordeon. 

 

Năm 1954, Thúy Nga cùng gia đình di cư vào Nam. Cuối năm 

1954 Thúy Nga dự thi Tuyển lựa Ca Sĩ do Đài phát thanh Pháp 

Á tổ chức tại rạp Norodom. 

 

Tự đệm đàn Accordeon với mái tóc thề duyên dáng với giọng 

hát trầm ấm của thiếu nữ 18 tuổi, Thúy Nga đã đoạt giải nhất 

của cuộc thi cùng với hàng tràng pháo tay không dứt của khán 

giả. 

 

Trong những buổi tuyển lựa ca sĩ ban tổ chức vẫn xen vào 

những tiết mục văn nghệ phụ diễn, trong đó có 2 tiết mục do 2 

chú cháú N.S Hoàng Thi Thơ và Hoàng Thi Thao đảm trách. 

 

Nhận ra một tài năng có nhan sắc, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã 

làm quen và sau một thời gian rất ngắn, nhạc sĩ đã trở thành 

người thầy của Thúy Nga. 
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Bắt đầu từ năm 1954 ca sĩ Thúy Nga với chiếc đàn Phong Cầm 

với giọng hát Alto trầm, đã nhanh chóng chinh phục hàng ngàn 

con tim khán, thính giả yêu tân nhạc tại Saigon cũng như các 

thành phố miền Nam. Tên tuổi ca sĩ Thúy Nga cứ thể tăng lên 

đưa đến đỉnh cao danh vọng và sự nghiệp. 

 

Mối tình giữa đôi trai tài gái sắc chớm nở và đến ngày 9 tháng 

9 năm 1957 ca sĩ Thúy Nga chính thức thành hôn cùng nhạc sĩ 

Hoàng Thi Thơ. Sau khi cưới xong nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã 

đưa cô dâu mới về trình làng trong một đêm Đại nhạc hội tại 

tỉnh Quảng Trị và giới thiệu Thúy Nga với tư cách là ca sĩ con 

dâu Quảng Trị, đêm hôm đó ca sĩ Thuý Nga đã hát một lúc ba 

ca khúc: Đường xưa lối cũ, Các anh về và Đôi mái chèo trăng 

của Hoàng Thi Thơ. Ca sĩ Thúy Nga được người yêu nhạc của 

tỉnh nhà chồng thời bấy giờ rất ngưỡng mộ, sau đó họ nhận 

nuôi dưỡng hai người cháu là Hoàng Kiều (tức Hoàng Hữu 

Kiều) Hoàng Thi Thao cháu gọi ông bằng chú và cũng là người 

theo sát chân ông trong nhiều năm hoạt động văn nghệ, từ 

trong nước và tại hải ngoại.  

Trước khi Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ gặp ca sĩ Thúy Nga. Thúy 

Nga là người tình đơn phương của nhạc sĩ Lam Phương. Thúy 

Nga là một ca sĩ đẹp, có tài sử dụng đàn Phong cầm tuyệt vời 

thời bấy giờ, có chất giọng rất trầm ấm trên làn sóng của Đài 

phát thanh Sài Gòn.  

Sau khi lập gia đình một thời gian, Thúy Nga không còn trình 

diễn nữa. 

Tháng 8 năm 1958 bà hạ sinh người con trai đầu lòng là nhạc sĩ 

Hoàng Thi Thi và sau đó thêm 3 trai 1 gái. Trong số đó có một 

người con đi theo sự nghiệp của ông bà. Đó là nhạc sĩ Hoàng 

Thi Thi cũng là kỷ sư điện tử tại Hoa Kỳ. 

 

Suốt từ khi đảm trách Trưởng Đoàn Văn Nghệ Việt Nam, với 

hơn 100 ca nhạc sỹ, vũ công diễn viên, qua nhiều năm trình 
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diễn ở ca vũ trường Maxim Saigon, hơn 20 lần xuất ngoại trình 

diễn... bà âm thầm một tay quán xuyến công việc hậu đài phụ 

giúp chồng. 

 

Với người chồng tài hoa bà luôn luôn là một hiền thê đảm 

đang, còn với 5 con bà là một hiền mẫu. 

 

Ngày 12 tháng 3 năm 1975, Thúy Nga cùng nhạc sĩ Hoàng Thi 

Thơ với một số nghệ sĩ xuất ngoại qua Nhật trình diễn, rồi bị 

kẹt luôn ở đó, cuối cùng đôi vợ chồng nghệ sĩ Hoàng Thi Thơ 

lần lượt cùng được đoàn tụ với các con tại Hoa Kỳ. 

 

Vào lúc 5 giờ sáng ngày Rằm tháng 7, dịp lễ Vu Lan năm Canh 

Dần, nhằm ngày 24 tháng 8 năm 2010, ca sĩ Thúy Nga ra đi êm 

ả nơi tư gia tại Glendale California, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 75 

tuổi. 

 

Tài liệu tham khảo: 

 

- Hoàng Hữu Quyết. Thương tiếc nữ ca sĩ Thúy Nga Blog: 

hoanghuuquyet.vnweblogs.com 

 

Ca khúc Tình dang dỡ - Hoàng Thi Thơ do Thúy Nga trình bày 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LApgA2JOWnE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LApgA2JOWnE
https://www.youtube.com/watch?v=LApgA2JOWnE
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25. Hùng Cường 

 
(1936-1996) 

Nghệ sĩ Hùng Cường, tên thật là Trần Kim Cường, sinh ngày 

21 tháng 12 năm 1936, tại tỉnh Bến Tre, sau theo gia đình về 

sinh sống ở Sài Gòn. Ngay từ khi còn là học sinh Trường 

Trung học Trần Hưng Đạo, ông đã có thể tự sáng tác và biểu 

diễn những bài hát học sinh trong các lần hội diễn của trường. 

Sau khi học xong “tú tài”, ông chính thức theo nghiệp ca hát tại 

các vũ trường Kim Sơn, Baccara… 

Ngay từ những năm 1954-1955, Hùng Cường đã nổi tiếng với 

các nhạc phẩm “tiền chiến” như : Ông lái đò, Vọng ngày xanh, 

Sơn nữ ca, Đường xưa lối cũ… Tất cả đều được thu đĩa và đạt 

số bán kỷ lục ở Sài Gòn bấy giờ. Hùng Cường làm thơ và sáng 

tác một số ca khúc như Trăng Cam Ly, Về thăm xứ lạnh, Khúc 

tù ca VN, Xuân Cali…. 

Năm 1957, Hùng Cường lập gia đình với cô Huỳnh Thị Bê, 

trên giấy tờ là Phạm Thị Huỳnh Liên sinh năm 1938, sinh quán 

tại Ninh Thuận, theo cha mẹ sinh sống ở Đà Lạt. Họ lần lượt có 
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5 mặt con, theo thứ tự ca sĩ Quang Bình sinh năm 1957, đạo 

diễn Quang Đại sinh năm 1959, ca sĩ Phương Giao sinh năm 

1961, ca sĩ Phương Huy sinh năm 1963 lập gia đình rồi đi Pháp 

sinh sống, và sau cùng là Phương Uyên sinh năm 1965, đã mất 

vào tháng 8 năm 1975.  

 

Do Hùng Cường là ca sĩ hào hoa, được nhiều khán giả mến mộ, 

nên năm 1972 bà Bê đưa Hùng Cường ra tòa ly dị.     

Về sân khấu cải lương, chưa có ai làm được chuyện “kinh thiên 

động địa” như Hùng Cường. Đó là vào năm 1959, một nghệ sĩ 

chưa từng được biết trong giới cải lương, chưa từng đảm nhận 

bất cứ vai phụ nào, bỗng bất ngờ xuất hiện trong vai chính và 

thành công vang dội. 

Đó là điều không thể hiểu nổi, bởi một người theo nghề cải 

lương phải mất ít nhất 2-3 năm làm “giàn bao” mới lên được 

vai phụ, rồi cũng mất chừng ấy thời gian mới lên được vai 

chính nếu thực sự có tài và khổ luyện. Người làm chuyện 

“động trời” ấy là ca sĩ tân nhạc Hùng Cường. 

Trước đó, dù là ca sĩ tân nhạc nổi tiếng, nhưng Hùng Cường rất 

yêu thích cải lương, nên bỏ công sức nghiên cứu, học hỏi. Với 

một nền móng nhạc lý vững vàng, cộng với chất giọng đã được 

trui rèn và sự kiên trì, cố gắng khổ luyện, ông đã mạnh dạn 

bước lên sân khấu cải lương và khẳng định ngay tên tuổi của 

mình. 

Đoàn cải lương Ngọc Kiều như đánh cược với chén cơm manh 

áo của mấy chục con người khi chấp nhận cho ca sĩ tân nhạc 

Hùng Cường chưa hề hát cải lương đóng vai chính Roméo 

trong vở mới dựng “Mộng đẹp đêm trăng”. Một giàn diễn viên 

gạo cội thời đó của đoàn Ngọc Kiều như Ngọc Đáng, Ngọc 

Giàu, Hoàng Kinh, Thanh Sang, Kim Nguyên, Thanh Kỳ… đã 

chấp nhận làm “giàn bao” cho Hùng Cường. 
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Kể từ đó, trên bầu trời cải lương miền Nam xuất hiện một ngôi 

sao rực sáng, Hùng Cường đã giúp cho tiếng tăm và doanh thu 

của đoàn Ngọc Kiều cải thiện đáng kể. Với vóc dáng “sáng” 

sân khấu, chất giọng tenor khỏe, lối diễn xuất vừa tự nhiên vừa 

tự tin và rất hợp lý, cùng những bài bản cải lương đã được 

luyện tập kỹ càng, Hùng Cường đã thành công vang dội ngay 

từ vai diễn đầu. 

Tức thì, chủ đoàn Ngọc Kiều ký tiếp hợp đồng với Hùng 

Cường để hát vai chính trong kịch bản mới “Tuyết phủ chiều 

đông” khai trương tại rạp Viễn Trường (Mỹ Tho, Tiền Giang) 

sau một tháng tập dượt. Hùng Cường đã mướn riêng một nhạc 

sĩ cổ nhạc đến nhà ông luyện tập ngày đêm. Ngoài ra ông rất 

nhạy bén, biết được sở đoản, sở trường của mình, nên đã phối 

hợp với soạn giả cải lương lồng vào kịch bản khá nhiều đoạn 

tân nhạc, khai thác đúng tài năng của ông. 

“Tuyết phủ chiều đông” của soạn giả Bạch Yến Lan và giọng 

hát mới toanh Hùng Cường đã tạo nên một sự kiện chấn động 

“thánh địa cải lương” Mỹ Tho. Rạp Viễn Trường đầy kín từ 

chỗ ngồi đến chỗ đứng, bên ngoài còn dư khán giả gần nửa rạp. 

Tiếp theo, đoàn Ngọc Kiều dựng tiếp vở cải lương “Màu tím 

đèn hoa giấy”, khai trương từng bừng tại rạp hát Nguyễn Văn 

Hảo năm 1960, rồi tiếp tục lưu diễn nhiều tỉnh, thị xã lớn ở 

miền Tây. Hùng Cường đóng vai Kha Phong – một kiếm sĩ Phù 

Tang điêu luyện, bên cạnh tài danh Ngọc Đáng. ”Ngôi sao” cải 

lương Hùng Cường rực sáng từ dạo đó 

Năm 1966, Hùng Cường rời đoàn Kim Chung, gia nhập đoàn 

Dạ Lý Hương của ông Bầu Xuân, Hùng Cường với Bạch Tuyết 

tạo thành 1 cặp đào kép sáng chói chẳng những tại đoàn Dạ Lý 

Hương nói riêng mà về sân khấu cải lương miền Nam nói 

chung.  
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Đầu năm 1971, cặp Hùng Cường-Bạch Tuyết tách ra lập đoàn 

cải lương Hùng Cường - Bạch Tuyết, đã có những kịch bản khá 

ăn khách là “Trăng thề vườn Thúy,” “Má hồng phận bạc,” 

“Cung thương sầu nguyệt hạ.” Được khoảng 1 năm thì đoàn 

hát rã. 

Những vai để đời của Hùng Cường có lẽ là vai tướng cướp 

Bạch Hải Đường, vở hát cùng tên, hay vai công tử Vân Châu, 

vở “Yêu người điên,” là một trong số tuồng khán giả đánh giá 

cao tài năng của Hùng Cường. Anh hóa thân xuất sắc vai 1 

người điên vì mất của, mất tình yêu, và hết sức ngọt ngào trong 

từng lời ca tiếng hát, làm nổi lên cá tính nhân vật diễn viên 

muốn thể hiện. 

Sau khi bước sang cải lương và thành công vang dội, Hùng 

Cường vẫn tiếp tục gắn bó với sân khấu ca nhạc và lại làm 

người hâm mộ quay cuồng theo ông với một thể loại nhạc mới 

lạ lần đầu tiên xuất hiện ở Sài Gòn – nhạc giật, như cách gọi 

lúc đó là nhạc “kích động”, một dạng pop-rock đã được Việt 

Nam hóa. Nhạc “kích động” với giọng ca Hùng Cường chỉ 

thực sự đạt đỉnh cao khi phối hợp cùng Mai Lệ Huyền – một 

nữ ca sĩ cũng “quậy” không kém. 

Những ca khúc tươi vui và “kích động” như : Hai trái tim 

vàng, Vì chưa ngỏ ý, Túp lều lý tưởng… đã từng làm sôi động 

giới trẻ miền Nam cuối thập niên 1960 – đầu 1970. 

Sau ca nhạc, cải lương, Hùng Cường tiếp tục “lấn sân” sang 

điện ảnh. Hàng loạt các phim do Hùng Cường thủ vai chính 

được người xem chú ý thời bấy giờ như : “Chân trời tím”, 

“Mãnh lực đồng tiền”, “Còn gì cho nhau”, “Nắng chiều”, “Ly 

rượu mừng”, “Vết thù trên lưng ngựa hoang”… Lúc mới bước 

sang điện ảnh, Hùng Cường bị châm chích rất ác ý, chê bai là 

“cải lương”. 
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Thế nhưng, sau khi thành công với phim đầu tiên “Chân trời 

tím”, nhiều hãng phim đã mời Hùng Cường cộng tác và phim 

nào có tên ông cũng ăn khách. Hãng phim Kim Thân đã trả thù 

lao khá cao để mời Hùng Cường và Mai Lệ Huyền đóng cặp 

trong phim “Mãnh lực đồng tiền”. 

Theo chân Hùng Cường, nhiều đào kép cải lương khác ở Sài 

Gòn cũng tham gia đóng phim, mà nổi hơn cả là Thanh Nga và 

Mộng Tuyền. Lúc đầu, các nữ tài tử điện ảnh rất ngại đóng cặp 

với kép hát cải lương, trong đó có Hùng Cường. Theo báo chí 

thời ấy, công ty phim truyện Liên Ảnh trước khi mời Kim Vui 

đã có ngỏ ý mời Thẩm Thúy Hằng đóng cặp với Hùng Cường, 

nhưng Thẩm Thúy Hằng từ chối, có lẽ do “định kiến” ấy. 

Nhưng sau đó “người đẹp Bình Dương” Thẩm Thúy Hằng mới 

tiếc rẻ, khi thấy Kim Vui nổi bật bên Hùng Cường trong phim 

“Chân trời tím” và phim vừa thành công về tài chính vừa đoạt 

Giải văn học nghệ thuật Sài Gòn năm 1971, lại vinh dự là lần 

đầu tiên một cuốn phim Việt Nam phụ đề Pháp ngữ được gửi 

đi trình chiếu tại Ðại hội điện ảnh tổ chức ở Dianard, Anh 

Quốc. 

Vào những năm 1960, khi cải lương đang chiếm lĩnh Sài Gòn, 

một nhóm “kịch sĩ” đứng đầu là Vân Hùng, La Thoại Tân, 

Hùng Cường hợp cùng kỳ nữ Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng 

và ca sĩ Túy Hồng tạo nên một “đặc chủng” nghệ thuật mới 

mang tên “Kịch nghệ Sài Gòn”. Kịch Sài Gòn ra đời muộn, 

không ồn ào, không thu hút ngay được nhiều khán giả tới rạp, 

nhưng dần dần cũng tạo được chỗ đứng. 

Ngoài kỳ nữ Kim Cương vốn là con nhà nòi về kịch nói, số còn 

lại đều từ điện ảnh, ca nhạc sang. Có thể nói, chính những cái 

tên như Thẩm Thúy Hằng, Hùng Cường đã lôi kéo một lượng 

khán giả không nhỏ, giúp sân khấu kịch Sài Gòn có chỗ đứng 

và phát triển dần. 
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Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, ông nhiều lần vượt biên 

nhưng bị bắt và bỏ tù, tuy nhiên cuối cùng ông cũng sang được 

Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 2 năm 1980. Ông cư ngụ tại Garden 

Grove, California, tiếp tục hoạt động âm nhạc và chống cộng.  

Hùng Cường  qua đời ngày 1 tháng 5 năm 1996 tại bệnh viện 

Fountain Valley, Quận Cam, California, hưởng thọ 60 tuổi. 

Hùng Cường là một thi sĩ, nhạc sĩ, kịch sĩ, tài tử. Ông là một 

nghệ sĩ, thành công nhất trên lãnh vực trình diễn tân nhạc, cải 

lương và điện ảnh. Ông đã nằm xuống từ lâu, nhưng tên tuổi 

ông vẫn còn sáng chói trong lòng người mộ điệu ở miền Nam 

trước những năm 1975. 

Tài liệu tham khảo: 

- Hùng Cường Web: Wikipedia 

- Nhạc sĩ Lê Minh. Nghệ sĩ Hùng Cường (1936-2003) Blog: 

nhacsileminh.wordpress.com 

Ca khúc Ông lái đò - Hiếu Nghĩa do Hùng Cường trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kq5Baaegyr0 

https://www.youtube.com/watch?v=Kq5Baaegyr0
https://www.youtube.com/watch?v=Kq5Baaegyr0
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26. Duy Khánh 

 
(1936-2003) 

Duy Khánh tên thật Nguyễn Văn Diệp, còn có nghệ danh 

Tăng Hồng, Hoàng Thanh, sinh năm 1936 tại Làng An Cư, 

Xã Triệu Phước, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị, là con áp út 

trong một gia đình vọng tộc gốc thuộc dòng dõi Quận công 

Nguyễn Văn Tường, Phụ chánh đại thần triều Nguyễn.  

Năm 1952, Duy Khánh đoạt giải nhất cuộc thi tuyển lựa ca sĩ 

của đài Pháp Á tại Huế với bài hát Trăng thanh bình. Sau đó 

ông chuyển vào Sài Gòn để theo đuổi nghề ca hát. 

Vào Sài Gòn, ông bắt đầu ghi âm đĩa nhựa và đi diễn khắp nơi, 

dần dần nổi tiếng với tên Hoàng Thanh. Ông trở thành một 

trong ba giọng nam được yêu thích nhất, cùng với Duy Trác, 

Anh Ngọc. Thời kỳ này tên tuổi của ông gắn liền với những bài 

có âm hưởng dân ca và "dân ca mới" của Phạm Duy: Vợ chồng 

quê, Ngày trở về, Nhớ người thương binh, Tình nghèo, Quê 

nghèo, Về miền trung... rồi đổi nghệ danh là Duy Khánh. Chữ 

"Duy" trong Phạm Duy, còn "Khánh" là tên một người bạn 

thân của ông. 
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Ông bắt đầu viết nhạc từ năm 1959, nhạc ông thường nói về 

tình yêu quê hương, mang hơi dân ca xứ Huế và được đón nhận 

nồng nhiệt, ngay từ hai sáng tác đầu tay: Ai ra xứ huế, Thương 

về miền trung. Ngoài ra, từ những năm cuối thập niên 1960 cho 

đến năm 1975, Duy Khánh còn lập nhóm chủ trương xuất bản 

tờ nhạc mang tên “1001 Bài Ca Hay” quy tụ được nhiều tác 

phẩm của các nhạc sĩ như Trịnh Lâm Ngân, Đỗ Kim Bảng, 

Duy Khánh, Trúc Phương... Tờ nhạc do nhóm xuất bản được 

giới mộ nhạc đánh giá cao vì in ronéo bản đẹp và minh họa 

công phu do chính Duy Khánh chỉ đạo thực hiện. 

Năm 1964 ông thành hôn với Âu Phùng, một phụ nữ gốc Hoa, 

sinh ra 2 người con. Về sau hai người đã ly dị. 

Năm 1965, ông cùng với nữ danh ca Thái Thanh thu thanh bản 

trường ca Con đường cái quan của Phạm Duy. Sau đó cả hai 

người cùng hát trường ca Mẹ Việt Nam. Cho đến nay, hai bản 

trường ca này vẫn gắn liền với giọng hát Thái Thanh, Duy 

Khánh. 

Sau 30 tháng 4 năm 1975, ông bị cấm hát một thời gian dài, 

sau đó thành lập đoàn nhạc Quê Hương, quy tụ các nhạc sĩ 

Châu Kỳ, Nhật Ngân, các ca sĩ Ngọc Minh, Nhã Phương, Bảo 

Yến...  

Giữa thập niên 1980 ông cưới bà Thúy Hoa rồi sống tại Vũng 

Tàu. 

Đến 1988, ông được bảo lãnh sang Hoa Kỳ, tại đây ông hát độc 

quyền cho trung tâm Làng Văn, và xuất hiện trên một số cuốn 

video của trung tâm Asia, sau đó, thành lập trung tâm Trường 

Sơn tiếp tục ca hát và dạy nhạc cho đến cuối đời. 

Ông mất vào 12 giờ trưa ngày 12 tháng 2 năm 2003 tại bệnh 

viện Fountain Valley, Quận Cam, California. Thọ 68 tuổi. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_Ng%C3%A2n
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Tài liệu tham khảo: 

- Duy Khánh Web: Wikipedia 

Ca khúc Những ngày xưa thân ái - Duy Khánh do tác giả  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gxPRb5cg2qw 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gxPRb5cg2qw
https://www.youtube.com/watch?v=gxPRb5cg2qw


 Ca sĩ  Việt Nam  

99 
 

27. Duy Trác  

 
(1936-20  ) 

Ca sĩ Duy Trác tên thật là Khuất Duy Trác, sinh năm 1936, 

tại Sơn Tây, xuất thân trong một gia đình Nho giáo truyền 

thống. Nghề nghiệp chính của ông là luật sư. Ngoài ra ông còn 

tham gia viết báo và cũng là một dịch giả.  

Năm 1954, Duy Trác di cư vào Nam bắt đầu đi hát từ những 

năm còn là sinh viên, khoảnh cuối thập niên 1950, đầu thập 

niên 1960 nhờ sự giới thiệu của ca sĩ Quách Đàm với nhạc sĩ 

Dương Thiệu Tước. Ông vừa đi hát, vừa đi học tại Đại học 

Luật khoa. 

Năm 1961, Duy Trác là Luật sư, được gia nhập Luật sư đoàn 

Sàigòn, đồng thời trong năm nầy, ông cũng lập gia đình. 

Năm 1962, Duy Trác bị gọi nhập ngũ vào Trường Sĩ Quan Trừ 

Bị Thủ Đức, sau khi ra trường, ông phục vụ trong Quân lực 

VNCH cho đến ngày tàn chiến cuộc. 

Năm 1975, ông bị đi học tập cải tạo cho đến năm 1986 mới 

được tạm tha. 

Tuy giọng ca của ông được rất nhiều người mến mộ, nhưng 

trước 1975 ở Sài Gòn, Duy Trác gần như không bao giờ trình 
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diễn ở phòng trà hay các chương trình nhạc hội. Ông chỉ hát 

trên đài phát thanh và thu âm cho các hãng băng đĩa, vì vậy nhà 

văn Duyên Anh đã đặt cho ông biệt danh "chàng ca sĩ cấm 

cung". Duy Trác cũng có sáng tác một vài bài hát như Tiếng 

hát đêm Noel, Sài Gòn chỉ vui khi các anh về... 

Năm 1992 ông rời Việt Nam theo diện HO, định cư tại 

Houston, Hoa Kỳ. Tại đây ông có tham gia trình diễn ở một vài 

chương trình ca nhạc và phát hành hai CD riêng Còn tiếng hát 

gửi người và Giã từ. Trong CD Giã từ ông đã nói lời từ biệt 

với âm nhạc. Từ đó Duy Trác không còn hát và hiện nay ông 

hợp tác với đài phát thanh VOVN - Tiếng nói Việt Nam tại 

Houston phụ trách một vài chương trình. 

Tài liệu tham khảo: 

- Duy Trác Web: Wikipedia  

- Duy Trác. Tuổi già của tôi Web: luanhoan.net 

Ca khúc Hướng về Hà Nội – Hoàng Dương do Duy Trác  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cfbzmWscOPI 

https://www.youtube.com/watch?v=cfbzmWscOPI
https://www.youtube.com/watch?v=cfbzmWscOPI
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28. Trần Hiếu 

 
(1936-20  ) 

Ca sĩ Trần Hiếu sinh ngày 23 tháng 4 năm 1936 tại Tam Hiệp, 

Quốc Oai, Hà Tây nay là Phúc Thọ, Hà Nội. Ông là cha đẻ của 

nữ ca sĩ Trần Thu Hà, là anh trai của nhạc sĩ Trần Tiến. 

Từ năm 11 tuổi, ông đã bắt đầu đi hát. Năm 1954, ông tốt 

nghiệp khoa thanh nhạc Trường âm nhạc Việt Nam, nay là 

Nhạc viện Hà Nội. Sau đó ông về làm ca sĩ đơn ca tại Nhà hát 

Ca múa nhạc Trung ương. Ông đã từng đi học ở Nhạc viện 

Sofia ở Bulgaria trong ba năm. Từ năm 1986 đến 1991, ông là 

ca sĩ ở Nhà hát Tuổi trẻ. 

Trần Hiếu sở hữu một giọng nam trầm ít ỏi ở Việt Nam. Ông 

thể hiện nhiều ca khúc trữ tình, cách mạng với sự hài hước, 

duyên dáng và sâu lắng. Những ca khúc thành công có thể kể 

đến như Con voi của Nguyễn Xuân Khoát, Hò kéo pháo của 

Hoàng Vân, Lãnh tụ ca của Lưu Hữu Phước, Tôi là Lê Anh 

Nuôi, Anh quân bưu vui tinh của Đàm Thanh... Ông còn đóng 

vai chính trong nhiều vở nhạc kịch của Việt Nam và nước 

ngoài như: Người tạc tượng, Eugene Oneguine, Ruồi Trâu... 

Ông cũng đã đi lưu diễn ở nhiều nước trên thế giới. 
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Từ năm 1991 đến năm 1998, ông về làm công tác giảng dạy 

thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội. Ông là một giảng viên kinh 

nghiệm trong lĩnh vực này. Nhiều học trò của ông đã thành 

danh, đạt được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi hát thính 

phòng trong nước và khu vực như Trọng Tấn, Tấn Minh... Ông 

cũng đã cho ra đời công trình nghiên cứu Sức mạnh của ngôn 

ngữ trong tiếng hát Việt Nam in năm 1981 và nhiều công trình 

khác về dân ca Việt Nam, về hát cho trẻ em và nhiều giáo trình 

về nhạc cổ điển và nhạc nhẹ.  

Năm 1997, ông được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. 

Từ năm 2000, ông cùng gia đình chuyển về Tp. HCM. Tuy đã 

nghỉ hưu nhưng ông vẫn xuất hiện trong các chương trình phát 

thanh, truyền hình, các sân khấu ca nhạc và tiếp tục làm công 

tác giảng dạy. Ông đã từng làm người dẫn chương trình trong 

chương trình Lăng kính thông minh và giám khảo trong chương 

trình Ngôi sao tiếng hát truyền hình. Ông đã cùng hát với con 

gái ca khúc Bình yên rất được công chúng yêu thích trong 

album vol.3 Bình yên của nhạc sĩ Quốc Bảo. 

Trần Hiếu là anh cả trong một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng. Em 

trai ông là nhạc sĩ Trần Tiến. Ông đã kết hôn 3 lần. Người vợ 

đầu tiên là nhà giáo ưu tú Vũ Thúy Huyền, cũng là một ca sĩ và 

là giảng viên của Nhạc viện Hà Nội. Ông có hai người con, 

một trai một gái – Trần Thu Hà là cô con gái út. Bà đã mất năm 

1991, khi Trần Thu Hà 14 tuổi. Người vợ thứ hai là Trần Thị 

Minh Huệ – một học trò của bà Vũ Thúy Huyền. Hai người đã 

li hôn vào năm 2005. Năm 2006, ông cưới người vợ thứ 3 là 

Minh Ngà. 

Tác phẩm: 

- Sức mạnh của ngôn ngữ trong tiếng hát Việt Nam (1981) 

Tài liệu tham khảo: 



 Ca sĩ  Việt Nam  

103 
 

- Trần Hiếu Web: Wikipedia 

Ca khúc Anh Quân bưu vui tính - Đàm Thanh do Trần Hiếu 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=79Qr1uZji_4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=79Qr1uZji_4
https://www.youtube.com/watch?v=79Qr1uZji_4
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29. Quý Dương 

 
(1937-2005) 

Ca sĩ Quý Dương, tên thật là Phạm Quý Dương, sinh năm 

1937 tại Hải Dương, Quê gốc ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, song 

lại được sinh ra ở Hải Dương, cha mẹ ông chọn tên gọi Quý 

Dương để đặt cho con với hàm nghĩa "Quý tử" sinh ở đất "Hải 

Dương". 

Năm 1956, ông tốt nghiệp Trung học phổ thông Chu Văn An, 

Hà Nội, và thi vào khoa Thanh Nhạc trường Âm nhạc Việt 

Nam. Sau khi tốt nghiệp năm 1959, ông được giữ lại làm giảng 

viên Thanh Nhạc của trường. Sự nghiệp ca hát của ông bắt đầu 

từ đây. 

Năm 1960, ông đã được các chuyên gia âm nhạc Xô Viết chọn 

vào vai chính của vở opera kinh điển Epghenhi Onhegin của 

Tchaikovsky, dựa theo thi phẩm của Puskin khi lần đầu tiên họ 

sang Việt Nam dựng opera. 

Từ năm 1979-1983, học thanh nhạc ở Bungaria. 

Vào giữa những năm 80 của thế kỷ XX, ông làm Phó Giám đốc 

rồi Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam. 

Ông đóng vai chính trong các vở nhạc kịch: Ruồi trâu, 

Madame Butterfly,... Suốt thời chiến tranh, giọng hát được 

nhiều người hâm mộ với các ca khúc bất hủ như Tình Ca của 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_L%C3%A2m
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%B4_vi%E1%BA%BFt
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Hoàng Việt, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Tình em của 

Huy Du, Bài ca bên cánh võng của Nguyên Nhung,... Ông hát 

trên sóng phát thanh, hát ngay trên trận địa. 

Cùng với Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu và Nghệ sĩ Nhân dân 

Trung Kiên, tham gia nhóm tam ca mà công chúng gọi là 3C 

tức 3 cụ, chuyên hát các bài hát cách mạng và ca khúc lãng 

mạn châu Âu cho đến khi bệnh tật không cho phép ông lên sân 

khấu nữa. 

Ông có hai đời vợ và có 4 người con. Vợ hai là ca sĩ Lê Anh 

Thư, ca sĩ Đoàn Văn công Đường sắt thời kỳ ông Tạ Đình Đề; 

Con gái đầu là Phạm Thu Hương, giảng viên dạy piano, con 

thứ hai là Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, con thứ ba là Phạm Quỳnh 

Trang, thạc sĩ piano, giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia 

Việt Nam và con trai út học piano jazz tại Mỹ.
 

Ca sĩ Quý Dương qua đời vào lúc 13h45 phút, ngày 26 tháng 8 

năm 2011, khi trên đường đi đến bệnh viện để thay máu thận. 

Ca sĩ Quý Dương hưởng thọ 75 tuổi. 

Tài liệu tham khảo: 

- Quý Dương Web: Wikipedia 

Ca khúc Bài ca bên cánh võng - Nguyên Nhung do ca sĩ Quý 

Dương trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xHZEyyRlo30 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%ACnh_em&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=xHZEyyRlo30
https://www.youtube.com/watch?v=xHZEyyRlo30
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30. Hà Thanh 

 
(1937-2014) 

Ca sĩ Hà Thanh tên thật là Trần Thị Lục Hà, sinh ngày 25 

tháng 7 năm 1937 tại quê ngoại là làng An Đô, huyện Hương 

Trà, tỉnh Thừa Thiên, nguyên quán là Liễu Cốc Hạ, huyện 

Hương Trà, nay thuộc xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên - Huế. Bà là con thứ tư trong một gia đình gia giáo 

có mười anh chị em mà không một người nào đi theo con 

đường văn nghệ, ngoài một người anh tỏ ra khuyến khích bà 

khi nhận thấy cô em mình có biệt tài ca hát. Hà Thanh là một 

người theo đạo Phật thuần thành, quy y với Hòa thượng Thích 

Tịnh Khiết với Pháp danh Tâm Tú và tham gia sinh hoạt Gia 

đình Phật tử Hương Từ tại Huế. Ngày nhỏ Lục Hà theo học 

Trường Nữ Trung học Đồng Khánh và đã hát trong chương 

trình Tiếng nói học sinh Quốc Học - Đồng Khánh trên Đài phát 

thanh Huế. 

Năm 1953, trong cuộc tuyển lựa ca sĩ do Đài phát thanh Huế tổ 

chức, Lục Hà khi đó mới 14 tuổi, do không đủ tuổi tham dự 

nên Lục Hà đã khai thêm 1 tuổi. Lục Hà đạt giải nhất với sáu 

nhạc phẩm rất khó, trong đó có bài Dòng sông xanh tiếng Đức 

là An der schönen blauen Donau, nhạc của Johann Strauss II, 

và tên bài hát đó đã trở thành nghệ danh của bà: Hà Thanh. Hà 

Thanh tiếp tục học và đi hát cho Đài phát thanh Huế. 
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Năm 1963, trong chuyến vào thăm Sài Gòn để thâu thanh cho 

hãng Sóng Nhạc, bà được nhạc sĩ Mạnh Phát giới thiệu rằng 

nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông muốn gặp gỡ và mời bà đến hát với 

ban nhạc Tiếng thời gian. Phần trình bày ca khúc Về mái nhà 

xưa của bà khiến toàn ban hài lòng. Sau đó, bà lại về Huế. 

Không muốn để tài năng của Hà Thanh bị tàn phai, Nguyễn 

Văn Đông bèn viết thư mời bà trở vào Sài Gòn cộng tác với 

hãng đĩa Continental. Năm 1965, Hà Thanh chính thức gia 

nhập sinh hoạt ca nhạc ở Sài Gòn. Bà trở thành một trong 

những giọng ca hàng đầu của Sài Gòn khi đó. Vào giữa thập 

niên 1960, tiếng hát Hà Thanh thường xuyên hiện diện trên các 

Đài phát thanh Sài Gòn, Quân đội, Tự Do, trong các chương 

trình Đại nhạc hội... Bà rất thành công với những nhạc phẩm 

của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông như Hàng hàng lớp lớp, Chiều 

mưa biên giới... Nhạc sĩ nhận xét: "Tôi cho rằng Hà Thanh 

không chỉ hát mà còn sáng tạo trong khi hát. Hà Thanh đã tạo 

thêm những nốt luyến láy rất truyền cảm, rất mỹ thuật làm cho 

bài hát của tôi thêm thăng hoa, trong giai điệu cũng như trong 

lời ca.... Hà Thanh có giọng hát thiên phú, cô hát rất thoải mái, 

dễ dàng, không cầu kỳ, không cường điệu, không gò bó nhưng 

nó cuốn hút ta đi trong cái bềnh bồng không gò ép đó." Năm 

1969, ca sĩ Hà Thanh là một trong những nghệ sĩ được chính 

phủ miền Nam Việt Nam cử sang biểu diễn tại Pháp. 

Trong giới văn nghệ Sài Gòn trước 1975, có nhiều người yêu 

thích Hà Thanh. Nhà thơ Bùi Giáng từng làm nhiều thơ và viết 

sách ca ngợi nhan sắc của bà. Nhà văn Mai Thảo là một người 

rất si mê Hà Thanh, ông đã từng từ Sài Gòn ra Huế để xin cưới 

Hà Thanh. Năm 1970, Hà Thanh kết hôn với Trung tá Bùi Thế 

Dung của Binh chủng Thiết Giáp. Năm 1972, hai người có một 

con gái là Bùi Kim Huyên. 

Trong khoảng thời gian từ 1965 tới 1975 ở Sài Gòn, Hà Thanh 

thâu âm rất nhiều cho các hãng đĩa Việt Nam, Sóng Nhạc, 

Shotguns, Trường Sơn, Premier, Continental, Sơn Ca,... 
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Sau năm 1975, chồng Hà Thanh bị bắt đi học tập cải tạo. Năm 

1984, bà cùng con gái được gia đình bảo lãnh sang định cư tại 

miền Đông Hoa Kỳ. Năm 1990, vợ chồng Hà Thanh sum họp 

nhưng tan vỡ hai năm sau đó. Tại hải ngoại, Hà Thanh không 

trình diễn thường xuyên, lần cuối cùng bà xuất hiện trên trung 

tâm Asia. Thúy Nga và có ghi âm một số CD. 

Sau một thời gian bị ung thư máu, ca sĩ Hà Thanh qua đời vào 

lúc 19h30' ngày 1 tháng 1 năm 2014 tại thành phố Boston, tiểu 

bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Thọ 77 tuổi. Lễ an táng được tổ 

chức vào gần trưa ngày 12 tháng 1 năm 2014 tại chùa Việt 

Nam (Vietnamese Pagoda), Roslindale, quận Suffolk, 

Massachusetts. 

Tài liệu tham khảo: 

- Hà Thanh Web: Wikipedia 

Ca khúc Chiều mưa biên giới - Nguyễn Văn Đông do Hà Thanh  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aaI81di4FEw 

https://www.youtube.com/watch?v=aaI81di4FEw
https://www.youtube.com/watch?v=aaI81di4FEw
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31. Kiều Hưng  

  
(1937-20  ) 

Ca sĩ Kiều Hưng tên thật là Kiều Tất Hưng, sinh năm 1937 

tại làng Thường Xuyên, bên bờ sông Nhuệ, thuộc huyện Phú 

Xuyên, tỉnh Hà Đông, nay thuộc Hà Nội, trong một gia đình 

địa chủ. Thuở nhỏ, cha mất sớm, ông được người anh nuôi 

dưỡng. Đến tuổi thiếu niên, gia đình đưa ông ra Hà Nội. 

Ông có dự thi vào khóa thanh nhạc đầu tiên của Nhạc viện Hà 

Nội, mặc dù được giám khảo khen ngợi nhưng không được 

nhận vào trường. Sau đó, ông được nhận vào làm hợp xướng 

viên của Đoàn Ca múa nhạc Trung ương. 

Ca khúc đơn ca được ghi âm đầu tiên của Kiều Hưng là bản 

Bài ca trên núi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, 

trong bộ phim Vợ chồng A Phủ năm 1961. Ông cũng trở thành 

nghệ sĩ hát đơn ca từ đó. 

Từ năm 1968 đến năm 1972, Kiều Hưng được cử đi học tại 

Nhạc viện Kiev, Liên Xô cũ, nay thuộc Ukraina, đồng thời học 
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cùng thầy dạy với Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên, ông đã tốt 

nghiệp năm 1972.  

Sau đó, ông về nước công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc nhân 

dân TW, ông được mời dạy thêm hệ tại chức khoa Thanh nhạc, 

tại Nhạc viện Hà Nội do Nghệ sĩ Mai Khanh là Trưởng khoa. 

Năm 1985, Kiều Hưng thành hôn với Việt Bắc, đến năm 1987 

Kiều Hưng đến tuổi nghỉ hưu. 

Năm 1988, gia đình ông vào sống tại Tp. HCM, ông tham gia 

giảng dạy lớp Đại học Thanh nhạc Dân tộc của trường Nghệ 

thuật Sân khấu 2. Trong số học trò của ông có các nghệ sĩ như 

Mạnh Hưng, Tiến Hỷ sau này cũng được Nhà nước tặng danh 

hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. 

Năm 1991, vợ ông trúng tuyển Nghiên cứu sinh tại Liên Xô, 

cũng trong năm nầy, ông cùng 2 con sang thăm. Nhờ được bà 

giáo cũ ở Kiev giới thiệu, ông được nhận làm thực tập sinh 

thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Moskva, Nga, khi đó còn thuộc 

Liên Xô. Năm 1994, trong chuyến đi Châu Âu dự thi ca nhạc, 

ông bị kẹt tại Đức, nên ông xin tị nạn tại đây.  

Ở trại tị nạn được khoảng 4 - 5 tháng, người ta đưa ông về 

thành phố Landshut, cách Munich khoảng 70 - 80km. Tại đây, 

ông làm ở nhà máy bánh kẹo Brand, chuyên sản xuất kẹo 

Chocolate. Sau có người khuyên ông về miền Bắc nước Đức, ở 

đấy nhà rộng, giá cả sinh hoạt rẻ, công việc cũng nhiều, nên 

ông dời đến ở Hannover sinh sống. 

Từ năm 1995, gia đình ông sống tại Đức. Thời gian đầu, ông 

vẫn tham gia đều đặn các chương trình âm nhạc cộng đồng 

phục vụ bà con người Việt xa xứ ở Đức, Pháp, Tiệp và Mỹ.  

Con trai ông là Kiều Hải tốt nghiệp Sư phạm âm nhạc 

Onsavich tại Đức, hiện vừa dạy học, vừa mở trường dạy nhạc 
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jazz. Con gái Mỹ Hương học Quản trị kinh doanh ở Mỹ và đã 

có gia đình riêng.  

Ngày con còn bé, ông hay chở con gái đi học piano và cũng 

muốn cho con theo con đường nghệ thuật, nhưng Mỹ Hương 

con gái ông bày tỏ: Thôi bố đi hát, anh đánh đàn, còn con sẽ 

bán vé thu tiền. Hiện tại, ông bà sống cùng con trai cả ở thành 

phố Berlin. 

Vào một đêm của năm 2008, nghe ông gọi ú ớ bên cạnh, vợ 

ông cứ nghĩ chồng mình ngủ mê nên không để ý. Đến sáng 

hôm sau, không thấy ông dậy cùng như thường lệ, bà gọi thì 

người ông đã lạnh ngắt, tay chân liệt, miệng cứng không nói 

được dù vẫn còn tỉnh táo. Con trai ông là nhạc sỹ Kiều Hải vội 

vàng gọi xe cấp cứu, đưa ông vào bệnh viện. 

Khi vào bệnh viện, ông đã bị liệt hoàn toàn tay và chân bên 

phải, mất hoàn toàn trí nhớ, vì bị tắc một mạch máu ở phía sau 

gáy bên trái. Phải hơn 10 ngày sau, nhờ sự tích cực chữa trị của 

các bác sỹ, ông đã dần hồi phục, nhưng trí nhớ không thể trở 

lại như xưa. 

Đến năm 2011, thấy sức khỏe của ông tạm thời ổn định nên gia 

đình quyết định đưa ông về nước chữa trị bằng vật lý trị liệu. 

Ông được đích thân GS Nguyễn Tài Thu châm cứu và bốc cho 

100 thang thuốc. 

Cũng trong dịp này, Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương tổ chức 

kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và mời ông đến dự, NSƯT 

Kiều Hưng là một trong những thế hệ đầu của nhà hát. Hôm 

đó, lần đầu tiên ông trở lại với sân khấu sau 6 năm ngã bệnh. 

Năm 2014, Ca sĩ Kiều Hưng đã về Việt Nam để ghi hình cho 

chương trình Giai điệu tự hào số tháng bảy. Trong dịp nầy, ông 

thố lộ tâm tình: “Tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời tôi, là lúc 
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muốn hát mà không được hát. Tới lúc được phép hát rồi, thì 

chẳng còn nhiều sức khỏe để hát thật hay...”. 

Tài liệu tham khảo: 

- Kiều Hưng Web: Wikipedia 

Ca khúc Hà Giang quê tôi – Thanh Phúc do Kiều Hưng trình 

bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eAy5uo4TOAo 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eAy5uo4TOAo
https://www.youtube.com/watch?v=eAy5uo4TOAo
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32. Khánh Ngọc 

 
(1938-20  ) 

Ca sĩ Khánh Ngọc sinh năm 1937 hay 1938 ở miền Bắc, cô 

thích ca nhạc nên năm 12 tuổi theo học nhạc với đôi vợ chồng 

Dương Thiệu Tước và Minh Trang, rồi cô được hát trên đài 

phát thanh Pháp Á. 

Khoảng 1953, 1954 Khánh Ngọc đi hát trong ban nhạc kịch 

Sầm Giang của Trần Văn Trạch, nơi đây có cả Ban hợp ca 

Thăng Long tham gia nên sau đó cô thành hôn với nhạc sĩ 

Phạm Đình Chương. 

Duyên điện ảnh cũng đến với Khánh Ngọc nhờ tài năng ca sĩ. 

Vào năm 1955 có đoàn làm phim ngoại quốc Mỹ, Phi đến Sài 

Gòn để tìm các diễn viên cho bộ phim Ánh sáng miền Nam. 

Đạo diễn phim này là  người Phi Luật Tân cũng chọn nhiều 

diễn viên, nhưng qua một chương trình nhạc cảnh Được mùa 

do Ban hợp ca Thăng Long trình diễn tại rạp Việt Long, đạo 

diễn “chấm” Khánh Ngọc và người nữ ca sĩ khả ái này đã đóng 

vai cô thôn nữ cũng là vai chính trong phim. 

Với bộ phim Ánh sáng miền Nam nữ diễn viên Khánh Ngọc đã 

đoạt giải Oscar của Đại hội Điện ảnh Phi Luật Tân vào năm 

1956.Vinh quang trong điện ảnh đến với Khánh Ngọc một cách 
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thật bất ngờ. Phim thứ hai của ca sĩ Khánh Ngọc là Đất lành 

của Hãng Đông Phương. Phim thứ ba của Khánh Ngọc là Ràng 

buộc- hãng phim Alpha. 

Theo lời tâm sự của Khánh Ngọc trên báo chí sau này thì 

bộ  phim Ràng buộc là bộ phim cô hài lòng nhất -  Đây là bộ 

phim tình cảm, tâm lý xã hội rất ăn khách mà Khánh Ngọc diễn 

cùng cố tài tử tài hoa bạc mệnh Anh Tứ. Diễn xuất của Khánh 

Ngọc được đánh giá cao. Đây cũng là bộ phim cuối cùng của 

Khánh Ngọc trước khi rời Việt Nam sang Mỹ du học. 

Đến năm 1960, do sự kiệm ăn chè ở Nhà Bè với nhạc s ĩ Phạm 

Duy, gây ra sự đổ vỡ gia đình, để lại cho nhạc sĩ Phạm Đình 

Chương vết thương lòng đã viết nên các ca khúc nổi tiếng là 

Người đi qua đời tôi và nhất là Nửa hồn thương đau. 

Năm 1961, Khánh Ngọc sang Hoa Kỳ để học thêm về ngành 

điện ảnh. Bỏ hết những vinh quang, những yêu thương, những 

lầm lỡ tại Việt Nam, Khánh Ngọc vượt qua những nỗi đau, 

những thị phi, những cám dỗ để “sống” với tình yêu nghệ thuật 

theo kiểu riêng mình khi đang là danh ca và minh tinh sáng 

chói của miền Nam Việt Nam. Khánh Ngọc theo học ngành 

Điện ảnh tại Mỹ. Sau bốn năm tu nghiệp tại một truờng đại học 

kịch nghệ ở Hoa Kỳ, Khánh Ngọc có tham gia một phim của 

Hollywood, phần lớn thời gian cô dành để đi hát rất nhiều ở 

các tiểu bang của Mỹ . 

  

Trong một chuyến lưu diễn, Khánh Ngọc gặp một du học sinh 

Việt Nam, hai người đã kết hôn và họ có tới ba người con. 

Khánh Ngọc trở nên bận rộn việc nhà, điều này đã ngăn cản 

con đường nghệ thuật của cô.  

Hiện nay Khánh Ngọc sống ở Los Angeles, bà rất bằng lòng 

với đời sống hiện tại, lâu lâu bà lại thu xếp thời gian đi hát cho 

các hội từ thiện và  bạn bè  ở  các tiểu bang cho vui. Khánh 
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Ngọc ước mong một ngày không xa bà sẽ  trở về Việt Nam 

sống cho hết quãng đời còn lại. 

Tài liệu tham khảo: 

 - Lê Quang Thanh Tâm. Danh ca Khánh Ngọc – nàng thơ của 

những bản tình ca. Web: maskonline.vn 

- Tuyết Mai. Minh Tinh Khánh Ngọc Bây Giờ Ra Sao? Blog: 

vietbao.com 

Ca khúc Phiên gác đêm xuân - Nguyễn Văn Đông do  

Khánh Ngọc trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9iAm9aaOzys 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9iAm9aaOzys
https://www.youtube.com/watch?v=9iAm9aaOzys
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33. Kim Tước 

 
(1938-20  ) 

Ca sĩ Kim Tước tên thật là Nguyễn Kim Tước, sinh năm 1938 

tại Nam Định trong một gia đình có 6 người con. Khi còn nhỏ, 

Kim Tước được theo học chương trình Pháp tại Hà Nội và 

Huế. Sau đó cô theo học trung học tại trường Lycée Français 

De Hue, rồi trường Marie Curie ở Sài Gòn và đậu tú tài Pháp 

năm 1957. 

Từ khi còn đi học, Kim Tước đã được học về âm nhạc và 

piano. Trong một cuộc thi tuyển ca sĩ của đài phát thanh Hà 

Nội, Kim Tước ghi tên và đạt giải nhất của giọng ca nữ. Sau đó 

Kim Tước tiếp tục học thanh nhạc với một nữ giáo viên người 

Pháp trong Hội khuyến nhạc. Năm 14 tuổi, cô bắt đầu bước 

vào ca hát chuyên nghiệp. 

Năm 1954, Kim Tước cùng gia đình di cư vào Huế và tiếp tục 

hát cho đài phát thanh ở đây. Hơn một năm sau, gia đình cô 

chuyển vào Sài Gòn, Kim Tước hát trên đài Pháp Á và theo 

học tại trường Marie Curie. Cô cũng tham gia ban nhạc giao 

hưởng đầu tiên tại Sài Gòn do nhạc sĩ Nguyễn Phụng thành lập. 

Năm 1958, ban nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Phụng giải tán. Một 

thời gian sau, Kim Tước tham gia ban đại hòa tấu của nhạc sĩ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BA%BF
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Vũ Thành. Cô cùng với Mộc Lan và Châu Hà hợp thành một 

ban tam ca nổi tiếng. Bộ ba này đã hợp tác với nhau một thời 

gian dài trong những chương trình phát thanh và truyền hình - 

nhiều hơn cả trong chương trình của các nhạc sĩ Hoàng Trọng 

và Văn Phụng - nhưng ít khi họ trình diễn trên sân khấu. Với 

khả năng vững vàng về nhạc, Mộc Lan, Kim Tước và Châu Hà 

đã giữ phần hát bè cho rất nhiều ca sĩ, trong số có Thái Thanh, 

Khánh Ly, Hoàng Oanh, Thanh Tuyền, Thanh Vũ,... để thu âm. 

Tuy vậy ban tam ca Mộc Lan, Kim Tước và Châu chưa từng 

thu thanh chung với nhau trên một đĩa nhạc nào và riêng Kim 

Tước khi còn ở Việt Nam cũng chỉ thu thanh một vài nhạc 

phẩm. 

Do chuyên trình bày các nhạc phẩm mang âm hưởng cổ điển 

với phần nặng về kỹ thuật, nên Kim Tước tự nhận xét là tên 

tuổi của mình không được biết tới nhiều trong tầng lớp khán 

giả ưa thích loại nhạc phổ thông: "Tôi nhận thấy ở Sài Gòn, tên 

tuổi tôi không được mến chuộng nhiều trong đại chúng tại vì 

lối hát của tôi hơi cứng quá và nhất là hơi nặng về vấn đề kỹ 

thuật. Về sau này những người sau tôi như Hà Thanh hay 

những người khác, họ hát uyển chuyển hơn cho nên dễ đi vào 

quần chúng nhiều hơn và dễ được thông cảm hơn." 

Ngoài phần cộng tác về nghệ thuật với các đài phát thanh Quân 

đội, Sài Gòn, Tiếng Nói Tự Do và Mẹ Việt Nam cho đến khi 

rời khỏi Việt Nam vào năm 1975, Kim Tước đã từng một thời 

gian làm biên tập viên cho đài Tiếng Nói Tự Do cùng thời kỳ 

với các nghệ sĩ nổi tiếng như Từ Công Phụng, Hồ Đăng Tín, 

Lê Gia Thẩm và Hoàng Quốc Bảo trong thời gian từ năm 1961 

đến 1964. 

Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, Kim Tước cùng chồng và 

hai con rời khỏi Việt Nam định cư ở Hawaii. Một thời gian sau, 

họ về sống tại California. Ở đây, Kim Tước tiếp tục đi trình 

diễn tại một số tiểu bang ở Hoa Kỳ và tại một vài quốc gia 

châu Âu. Năm 1987, Kim Tước thực hiện CD đầu tiên của 
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mình là Gió thoảng hương duyên. Mười năm sau, Kim Tước 

thu âm CD thứ hai Sau lũy tre xanh. CD năm 2003 của Kim 

Tước là Ngàn năm mây bay. 

Tài liệu tham khảo: 

- Kim Tước Web: Wikipedia 

Ca khúc Suối mơ - Văn Cao do Kim Tước trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mKvnNw7ShCs 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mKvnNw7ShCs
https://www.youtube.com/watch?v=mKvnNw7ShCs
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34. Tường Vi 

  
(1938-20  ) 

Ca sĩ Tường Vi tên thật là Trương Tường Vi, được đặt theo 

tên của loài hoa tường vi. Tường Vi sinh ngày 19 tháng 8 năm 

1938, tại Tam Kỳ, Quảng Nam.  Bà sinh ra trong một gia đình 

không có ai làm nghệ thuật: ông bà ngoại là phú nông, cha là 

nhà giáo. Năm 16 tuổi, sau khi bà ngoại bà mất do bị trúng 

bom của Pháp, Tường Vi đã xin nhập ngũ rồi trở thành y tá tại 

Viện quân y 108.  

Năm 1956, Bà chuyển sang đoàn ca múa Tổng cục chính trị và 

bắt đầu được học thanh nhạc. 

Năm 1962, bà thi đỗ vào khoa thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội 

và tốt nghiệp vào năm 1967. Sau đó bà còn theo học một lớp 

sáng tác ngắn hạn do Bộ Văn hóa thông tin tổ chức.  

Năm 1974, bà theo học 4 năm tại nhạc viện Sofia, Bulgaria. 

Trong những năm chiến tranh, bà đã theo đoàn văn công đi 

biểu diễn nhiều nơi trên các chiến trường. Tường Vi nổi tiếng 

với nhiều ca khúc trên sóng phát thanh của Đài tiếng nói Việt 

Nam, như Tiếng đàn Ta Lư của Huy Thục, Cô gái vót chông 

của Hoàng Hiệp, thơ Molovklavi, Em là hoa Pơ Lang của Đức 

Minh, Người con gái sông La của Doãn Nho, Cánh chim báo 
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tin vui của Đàm Thanh, Người lái đò trên sông Pô Cô của Cẩm 

Phong, thơ Mai Trang, Bóng cây Kơ-nia của Phan Thanh Nam, 

thơ Ngọc Anh, Suối Lenin, Con suối và mặt trời, Hà Nội có ta 

trong tiếng hát.... Tường Vi còn đi biểu diễn nhiều nước như 

Liên Xô, Ba Lan, Chile, Cuba... Bà cũng là một trong số ít ca sĩ 

được nhiều lần biển diễn trước Chủ tịch HCM. 

Tường Vi có chất giọng nữ cao, sáng, mang giọng Trung Bộ. 

Bà hát được nhiều thể loại như dân ca, nhạc cách mạng, nhạc 

thính phòng. Một trong những ca khúc làm nên tên tuổi của bà 

là Cô gái vót chông, trong ca khúc này, bà có hát thêm một 

đoạn staccato giả tiếng chim hót rất nổi tiếng, sau này các ca sĩ 

đều phải hát thêm đoạn này như điều bắt buộc. Ngoài ca khúc 

cách mạng Cô gái vót chông, Tường Vi còn thành công với ca 

khúc Tiếng đàn Ta Lư, Bóng cây Kơ-nia của Phan Thanh Nam. 

Ngoài ca hát, Tường Vi là một nhạc sĩ. Bà sáng tác nhiều ca 

khúc như Phi đội ta xuất kích, Quê hương anh là biển cả, Em 

lắng nghe tiếng đời..., những ca khúc thiếu nhi như Đời cho em 

những nốt nhạc vui, Trái tim ơi đừng buồn, Ước mơ của bé là 

hoà bình... 

Năm 1992, khi gặp một số trẻ em mồ côi, bà bắt đầu mở một 

lớp dạy nhạc cho những trẻ này. Sau đó được sự ủng hộ và 

quyên góp của nhiều mgười, bà lập nên Trung tâm Nghệ thuật 

tình thương. Trung tâm trực thuộc Hội chữ thập đỏ Việt Nam, 

với mục đích nuôi dưỡng và đào tạo nghệ thuật cho trẻ em bị 

khuyết tật, mồ côi. Hiện nay trung tâm có 3 cơ sở tại Hà Nội, 

Tp. HCM và Đà Nẵng, do Tường Vi làm giám đốc. Những trẻ 

em tại trung tâm đã được đi biểu diễn nhiều nơi, nhiều em thi 

đỗ vào các trường nghệ thuật trong cả nước. Hà Chương, một 

học viên khiếm thị tại đây, đã đỗ thủ khoa Khoa đàn bầu Nhạc 

viện Hà Nội. 

Tường Vi đã chia tay với chồng là nhạc sĩ Trần Chương. Con 

trai và con dâu bà đều là nhạc sĩ. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3ng_c%C3%A2y_K%C6%A1-nia
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Bà đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào năm 

1993. 

Tài liệu tham khảo: 

- Tường Vi Web:Wikipedia 

Ca khúc Xa khơi - Nguyễn Tài Tuệ do Tường Vi trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hSsWW6RdRYg 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hSsWW6RdRYg
https://www.youtube.com/watch?v=hSsWW6RdRYg
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35.  Túy Phượng 

 
(1939-2001) 

Ca sĩ Túy Phượng tên thật là Nguyễn Thị Kim Phụng, sinh 

năm 1939 tại Bạc Liêu, cùng tuổi với các nữ tài tử: Thẩm Thúy 

Hằng, Kiều Chinh, Kim Vui và nữ nghệ sĩ Bích Sơn.  

Túy Phượng là con của Túy Hoa nhưng được Anh Lân hết lòng 

thương yêu và bồi đắp trên bước đường nghệ thuật trình diễn. 

Túy Phượng giống mẹ như đúc , nhưng nõn nà và bốc lửa hơn 

mẹ. Vóc mình cô nhỏ nhắn, cân đối, tay chân xinh xắn. Khuôn 

mặt cô kết hợp bởi những đường nét cong, mềm và thanh tú. 

Đó là một vẻ đẹp chanh cốm, mũm mĩm làm say lòng người. 

Cô đoạt giải Hoa Hậu Đông phương trong đó có Kiều Chinh 

tham dự. 

Tuổi thơ của Túy Phượng thật là gian nan vất vả, phải cùng mẹ 

bôn ba khắp nơi. Năm 1945, hai mẹ con do tránh chiến tranh và 

bom đạn đã sang Campuchia sinh sống. Bà Túy Hoa đã theo 

nghề ca hát để nuôi con, bà hát trong ban nhạc Tony Murena ở 

vũ trường Rex tại Nam Vang. Trong một lần tình cờ khi gánh 

Mộng Vân sang diễn cải lương tại Nam Vang, nhớ quê hương 

và được bầu gánh mời ký hợp đồng, cô Túy Hoa đã bồng con 
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theo gánh về nước. Về lại Sài Gòn, Túy Phượng được mẹ cho 

theo học trường nhà trắng Tân Định rồi Chí Thanh học hiệu, 

Đông Tây học đường…. Có gien ca nhạc trong người, Túy 

Phượng cũng đam mê nghiệp cầm ca như Mẹ. Năm 15 tuổi, cô 

chính thức gia nhập làng nghệ sĩ. Với sự dìu dắt của mẹ Túy 

Hoa và cha dượng Anh Lân, lúc này là bầu gánh Dân Nam. 

Túy Phượng dần dần khẳng định vị trí của mình tại đoàn nhà. 

Ở tuổi 14, 15 Tuý Phượng đã được khán giả yêu thích qua 

những vai nhí nhảnh, hồn nhiên, đến tuổi 16,17 khi nghề 

nghiệp đã định hình, diễn xuất có chiều sâu, thì Túy Phượng 

thu hút người xem trong những vai thương cảm. Thời đó, Túy 

Phượng diễn với các Nghệ sĩ Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng, 

má Túy Hoa, ba Anh Lân và các anh Vân Hùng, Ngọc Đức. 

Đáng nhớ nhất là những vai diễn nội tâm sâu sắc nhất trong vở 

“Trà Hoa Nữ”, “Người mẹ tội lỗi”, “Đứa con chị bếp”, “Ảo 

ảnh”, “Yêu trong bóng tối” , “Nhạc lòng năm cũ”, “Áo người 

trinh nữ”.  

Trong cuộc bình chọn diễn viên được yêu thích do báo Công 

Nhân của ông Trần Tấn Quốc tổ chức, Túy Phượng và Vân 

Hùng đã được khán giả bầu chọn là “đôi diễn viên trẻ tài năng 

được yêu thích nhất”. Đây là vinh dự lớn trong nghề của Túy 

Phượng vì nhà báo Trần Tấn Quốc, rất có uy tín trong báo chí 

và kịch trường. Ông Trần Tấn Quốc là người sáng lập giải 

Thanh Tâm, bầu chọn những tài năng của sân khấu cải lương, 

mà mở đầu là nghệ sĩ Thanh Nga đoạt huy chương vàng với 

danh hiệu nghệ sĩ triễn vọng năm 1958. 

Sáng chói từ cuộc thi Hoa hậu Đông Phương của hãng phim 

Đông Phương vào năm 1957, lúc cô vừa tròn 17 tuổi. Biệt danh 

“Hoa hậu Đông Phương” gắn liền với cô từ đó. Điện ảnh đã 

làm cho cô được chú ý ngay từ giai đoạn này. Trong năm 1958, 

Túy Phượng tham gia liên tục các phim như: vai Cúc trong 

“Tình quê ý nhạc” của hãng Mỹ Vân, Công chúa trong ‘Thạch 

Sanh Lý Thông” của Văn Thế Phim, Thị Lụa trong “Bích Câu 
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Kỳ Ngộ” của hãng Alpha… Tuý Phượng đóng rất nhiều phim, 

trong đó có phim hợp tác với điện ảnh Philippine như “Ánh 

sáng đô thành”. 

Túy Phượng được nghệ sĩ Bích Thuận nhận làm mẹ đỡ đầu. Cô 

lại được nữ ca sĩ Mộc Lan luyện giọng. Giọng hát của cô 

không có gì đặc biệt. Cô lại hát bằng cách phát âm người miền 

Nam như Túy Hoa, Ngọc Hà. Tuy nhiên đây là một giọng có 

kỹ thuật cao, ngân nga rất vững. Những bản slow chẳng hạn 

như bản Sương Thu của Văn Phụng được cô diễn tả rất nghề, 

làm thỏa mãn khách sành điệu. Bản Mộng Đẹp Ngày Xanh của 

Hoàng Trọng, dù gặp chỗ lên cao vượt ngoài âm vực của giọng 

cô hát, vậy mà cô hát vẫn không gãy, vẫn ngọt ngào làm cho 

nhiều người thán phục. Cũng như giọng Mai Hương, Hồng 

Phúc, giọng Túy Phượng không thích hợp với sân khấu mà chỉ 

thích hợp trên làn sóng điện mà thôi. Nhưng khi cô xuất hiện 

trên sân khấu, chính thân hình nhỏ nhắn và bốc lửa, cùng 

khuôn mặt mũm mĩm của cô làm say mê khán thính giả nhiều 

hơn là giọng hát .  

Năm 1959, Sài Gòn xuất hiện phòng trà Hòa Bình. Túy 

Phượng  mặc chiếc robe bằng nhung đen xẻ đùi và hở ngực hở 

vai khá rộng. Cô mang găng tay bằng nhung đen dài đến khuỷu 

tay, đeo những món nữ trang lấp lánh và cài vương miện trên 

tóc. Cô hát bài “Mambo Italiano” bừng bừng phấn khởi, như 

rải cơn bão lửa khắp phòng trà Hoà Bình. Về sau, khoảng 

1961-63, Túy Phượng xoay qua hát nhạc Twist và trở thành 

“Nữ Hoàng Nhạc Twist”. Nhưng cô chỉ nổi tiếng trong một 

thời gian ngắn ở lĩnh vực mới này. Rất tiếc, Túy Phượng có 

biệt tài trình diễn nhạc hay, nhưng khán thính giả chỉ say mê cô 

qua sắc đẹp chói chang, qua những điệu hát nhún nhẩy mà 

không tìm được cái nội lực chân truyền cùng kỹ thuật thâm hậu 

trong giọng hát của cô. Cho nên cô phải dùng nhạc Twist, trổ 

nhiều quái chiêu để thu phục khán giả.  
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Túy Phượng đóng kịch rất hay. Sau khi Kim Cương, Vân Hùng 

và Túy Hồng tách rời khỏi ban Dân Nam thì cô thay thế Kim 

Cương thủ những vai thương cảm nòng cốt của vở kịch.  

Tùng Lâm, Túy Phượng và Tùng Giang hợp với nhau thành 

một ban hợp ca, nằm trong đoàn Dân Nam, lấy tên là “ban tam 

ca Muôn Phương”,  ăn mặc theo kiểu Nam Mỹ và hát nhạc 

châu Mỹ La Tinh được dịch lời Việt. Nghệ sĩ Tùng Lâm chơi 

guitar, Tùng Giang chơi congo, còn Túy Phượng lắc tamburan. 

Trong lĩnh vực hài, Túy Phượng thừa hưởng cái “gien” của mẹ, 

nên cũng rất duyên dáng đem đến khán giả những trận cười 

thoải mái. Tuý Phượng từng được yêu thích qua băng hài “Đắc 

Kỷ ho gà”, “Hai Nhái khoái vợ bé”, “Con Tấm – Con Cám” 

gợi nhớ một thời chị diễn hài kịch cùng mẹ là Túy Hoa và 

những “Cây Cười” Thanh Việt, Phi Thoàn, Tùng Lâm, Thanh 

Hoài, Hoàng Mai, Khả Năng, Bé “Bự” trên nhiều sân khấu. 

Sau năm 1975, Tuý Phượng vẫn tiếp tục con đường nghệ thuật 

trên sân khấu kịch “Tân Dân Nam”, Tuý Phượng còn là ca sĩ, 

một thời nổi tiếng “Nữ hoàng Twist”, nên thời điểm miền Nam 

giải phóng giọng ca của chị nổi bật trong các đoàn “Ca múa 

nhạc Hậu Giang”, “Tiếng Ca Minh Hải” lưu diễn khắp miền 

đất nước. Tuý Phượng cũng là một giọng ca trình diễn ở sân 

khấu nhà hát Hoà Bình, Tp. HCM sớm nhất, cùng với Cẩm 

Vân, Thu Cúc, Bảo Yến, Nhã Phương, Thanh Hoa, Hồng 

Hạnh. 

Nụ cười của Túy Phượng vẫn tròn đầy, từ năm 1995, sau 

những ngày đau buồn chịu tang mẹ là Nghệ sĩ Tuý Hoa, người 

ta không thấy Túy Phượng lưu diễn nữa. Túy Phượng vẫn hoạt 

động nhưng chỉ nhận những diễn trong các vở kịch video.  

Túy Phượng qua đời tại Sàigòn, ngày 13-11-2001. Thọ 62 tuổi. 

Đám tang của nữ nghệ sĩ Túy Phượng được chồng chị đứng ra 

lo chu tất và hỏa thiêu ở Bình Hưng Hòa. 
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Tài liệu tham khảo: 

- Lê Quang Thanh Tâm. Túy Phượng: Từ Hoa hậu Đông 

Phương đến vinh quang của “Nữ Hoàng Twist" Web: 

sankhaucailuong.com 

Ca khúc Let’s twist again – Chubby Checker do Túy Phượng 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r8IdX5cYng8 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r8IdX5cYng8
https://www.youtube.com/watch?v=r8IdX5cYng8
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36. Trung Kiên 

  
(1939-20  ) 

Ca sĩ Trung Kiên tên thật là Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 

1939 tại Kiến Xương, Thái Bình, là con trai của nhà cách mạng 

Nguyễn Danh Đới. 

Trời ưu ái cho ông chất giọng sáng khỏe, phù hợp cả với opera 

cũng như romance cổ điển. Tuy nhiên, chính những năm tháng 

rèn luyện vất vả trên ghế nhà trường đã rèn giũa và giúp ông 

trưởng thành trong nghề. Là học sinh khóa 3, Học viện Âm 

nhạc nhưng ngày đó, NSND Trung Kiên không theo học thầy 

giáo Việt Nam mà làm học trò của các thầy giáo Nga. Sau đó, 

ông được tạo điều kiện sang Nga học tập. 

Năm 1970, tốt nghiệp ra trường rời nước Nga về nước, ông đi 

vào chiến trường, biểu diễn rất nhiều nơi và cất cao tiếng hát 

trên sóng phát thanh. Đấy là khoảng thời gian trưởng thành cả 

về con người và giọng hát của những lứa nghệ sĩ tài danh đầu 

tiên của âm nhạc cách mạng Việt Nam. Biểu diễn trong cảnh 

bom đạn và không có các phương tiện dàn nhạc, micro nhưng 

tình cảm của những người lính không thể nào quên trong lòng 

các nghệ sĩ. Đến khi trở thành diễn viên của Nhà hát Nhạc Vũ 

Kịch Việt Nam, Trung Kiên vẫn luôn song hành biểu diễn và 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_X%C6%B0%C6%A1ng
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tham gia công tác giảng dạy. Lao động không mệt mỏi, sự 

nghiệp âm nhạc của ông có những bước tiến dài.  

Năm 1992, ông đảm nhận chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa - 

Thông tin, phụ trách mảng Văn hóa - Nghệ thuật, đến năm 

2001 mới nghỉ hưu.  

Năm 2001, ông được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân về ca sĩ. 

Đáng lẽ về hưu được hưởng nhàn, nhưng ông lại phải đứng lớp 

giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Việt Nam, để trao truyền kinh 

nghiệm, đào tạo thế hệ tiếp nối. 

Về vấn đề biểu diễn hiện nay, ông cho biết: “Tôi vẫn biểu diễn 

cùng dàn nhạc đấy chứ, chỉ là không tham gia đơn ca nữa thôi. 

Bây giờ mình già rồi, để cho các em thể hiện, mình cứ ra lấn át 

chúng, vừa buồn cười lại vừa vô duyên. Thời điểm này, tôi vẫn 

có sức khỏe, có giọng hát nên rất nhiều chương trình mời biểu 

diễn. Tuy nhiên, tôi vẫn phải cảm ơn và nói thôi xin đừng mời 

tôi. Tôi già rồi, xuất hiện một tí thôi rồi đi vào”. 

Ông kết hôn với ca sĩ - giảng viên Nhạc viện Hà Nội, Thanh 

Nga, đã qua đời vì bệnh, và có con trai là nhạc sĩ Quốc Trung, 

lập gia đình với ca sĩ Thanh Lam, họ có đứa con trai nhưng đã 

chia tay. Hiện tại Trung Kiên đang sống với người vợ thứ hai là 

Nghệ sĩ Nhân dân, Nhà giáo Nhân dân Trần Bạch Thu Hà. 

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên là giọng ca nam cao nổi tiếng 

của dòng nhạc cách mạng với các ca khúc nổi tiếng như: Đất 

nước trọn niềm vui, Phất cờ nam tiến, Cô lái tàu, Tình ca, Gặp 

nhau trên đỉnh Trường Sơn. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trung Kiên Blog: baicadicungnamthang.net 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A5t_c%E1%BB%9D_nam_ti%E1%BA%BFn
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Ca khúc Chiều nay không có mưa bay - Châu Minh Tuấn do 

Trung Kiên trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ij4zHqEWOk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ij4zHqEWOk
https://www.youtube.com/watch?v=0ij4zHqEWOk
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Tiết hai: Những chiếc bóng còn vang âm hưởng 

Có những ca sĩ tên tuổi bên cạnh chồng như Minh Diệu bên 

cạnh nhạc sĩ Mạnh Phát, Châu Hà bên cạnh nhạc sĩ Văn Phụng 

đã làm cho tên tuổi của người ca sĩ bị lu mờ, như Châu Hà 

ngày nay còn đó nhưng khó tìm sự nghiệp ca hát của bà, Minh 

Diệu thì “biệt vô âm tín”, mặc dù cuộc đời, sự nghiệp của Văn 

Phụng lẫn Mạnh Phát, chúng ta có thể tìm thấy dễ dàng. 

Một số ca sĩ khác như Linh Sơn thành danh từ giữa thập niên 

1950, rồi Ánh Tuyết, Lệ Thanh, hình bóng đó, giọng ca đó vẫn 

còn trong lòng khán thính giả, nhưng họ đã bỏ hết sự nghiệp, 

danh vọng văn nghệ để chăm bón hạnh phúc gia đình, họ 

không muốn làm kiếp con tằm để nhả tơ, hay họ muốn lưu lại 

một chút hương vị cho đời … 
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37. Linh Sơn 

 
(19 ? -  ?  ) 

Ca sĩ Linh Sơn thành danh từ giữa thập niên 1950, thường 

trình diễn trên đài phát thanh Sàigòn và trong Ban kịch Vũ 

Huân - Vũ Huyến. Cô thành hôn với Vũ Huyến nhưng cuộc 

hôn nhân nầy không bền. 

Từ đầu thập niên 1960, đã vắng bóng Linh Sơn trên làn sóng 

điện truyền thanh cũng như trình diễn văn nghệ. 

Ca khúc Thuyền trăng-Nhật Bằng & Thanh Nam  

do Linh Sơn trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aDyOC-U3Eqc 

https://www.youtube.com/watch?v=aDyOC-U3Eqc
https://www.youtube.com/watch?v=aDyOC-U3Eqc
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38. Ánh Tuyết 

 
(19 ? -  ? ) 

Ca sĩ Ánh Tuyết, chưa rõ năm sinh, quê quán Hải Phòng. Năm 

1954, di cư vào Nam, thành danh từ thập niên 1960, cùng thời 

với nhng danh ca Minh Trang, Minh Diệu, Tuyết Nhung, Ngọc 

Cẩm .. 

Cô được thính giả yêu thích qua các nhạc phẩm Ánh đèn màu - 

nhạc ngoại lời Việt của Nguyễn Xuân Mỹ, Trăng sang vườn 

chè của Văn Phụng, Giấc mơ hồi hương của Vũ Thành. 

Cô lập gia đình rồi theo chồng định cư ở Mỹ từ trước năm 

1975, sau nầy không thấy cô xuất hiện trên sân khấu ca nhạc 

nữa. 

Ca khúc Ánh đèn màu - Nguyễn Xuân Mỹ do Ánh Tuyết trình 

bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2suD2qrwT8 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2suD2qrwT8
https://www.youtube.com/watch?v=Z2suD2qrwT8
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39. Lệ Thanh 

 
(19  -20  ) 

Vào thập niên 1960 thời còn phòng trà Anh Vũ, Kim Sơn, Hòa 

Bình ở Sàigòn đêm nào cũng có mặt người thư sinh Đỗ Lễ rất 

yêu tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thanh. Một ca sĩ có bàn tay 

không mấy đẹp với sắc vóc trung bình nhưng giọng ca nồng 

nàn với những nốt vuốt độc đáo mà hình như cho tới bây giờ 

chưa có người thay thế. Có người cho rằng tiếng hát ca sĩ Xuân 

Thu hơi giông giống Lệ Thanh, nhưng chỉ giống ở phần láy 

âm. 

Nhạc sĩ Đỗ Lễ đã để lòng mình mở rộng đón tiếng hát Lệ 

Thanh đi sâu vào cõi thầm kín nhất của tình si. Từ tiếng ca chất 

chứa nỗi lòng tan tác bởi chia ly của người nữ ca sĩ tài hoa này 

đã dẫn Đỗ Lễ vào bến si mê. Yêu giọng ca, yêu cả con người. 

khoảng năm 1963 - 1964 cũng là lúc Lệ Thanh lên xe hoa với 

một người khác. Trước tin này, Đỗ Lễ thất điên bát đảo trong 

tâm hồn. Anh thường trực tìm đến men rượu để chia sầu ca 

khúc Sang Ngang ra đời trong trạng thái đó với tấm lòng tan 

nát, ôm mối tình của hai con đường song song không bao giờ 

gặp nhau. 

Sự nghiệp ca hát của Lệ Thanh chỉ vỏn vẹn có khoảng 10 năm, 

kéo dài từ năm 1955 cho đến khoảng năm 1965, nhưng Lệ 

Thanh đã chinh phục được trọn vẹn cảm tình của khán thính 

giả đương thời. Lệ Thanh và Thanh Thuý là 2 ngôi sao ăn 
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khách nhất của các phòng trà và đại nhạc hội, có nguy cơ lấn át 

các bậc đàn chị như Thái Thanh, Thúy Nga, Ánh Tuyết. Lệ 

Thanh có một chất giọng nghẹt mũi thật đặc biệt, phát ra những 

âm thanh tựa như người bị nghẹt mũi mà giọng vẫn vang lộng 

và chắc nịch mê hoặc lòng người. Phong cách trình bày bản 

nhạc của Lệ Thanh cũng đặc biệt không kém: Lệ Thanh không 

hát liên tục một câu hát mà hay chia câu hát ra làm hai đoạn để 

ngừng và láy ở giữa câu rồi mới tiếp tục hát cho đến hết câu. 

Lệ Thanh còn láy qua láy lại tiếng cuối của câu hát, tạo nên 

cảm giác mới lạ cho nhạc phẩm được trình bày.  

 

Đang lúc danh vọng lẫy lừng như vậy, Lệ Thanh bỗng nhiên bỏ 

nghiệp ca hát và đi lấy chồng, để lại nhiều nuối tiếc trong lòng 

khách mộ điệu. Từ khi Lệ Thanh giã từ sân khấu, có nhiều ca sĩ 

đã bắt chước cách hát đặc biệt của nàng để quyến rũ thính giả 

như Hà Thanh, Xuân Thu, hoặc Ngọc Lan tại hải ngoại sau 

này.  

Tạp chí Maclean’s tại Canada, số đầu tháng 2/1976, đăng một 

bài tường thuật về cái Tết của cộng đồng người Việt ở 

Montreal vào mùa xuân tha hương đầu tiên của những người 

bỏ nước ra đi sau tháng Tư năm 1975. Trong chương trình ca 

nhạc sau đó, người ta giới thiệu một nữ ca sĩ tên tuổi ngày 

trước, trình bày bài hát Đêm đông của Nguyễn Văn Thương. 

Giọng hát rưng rưng cảm xúc. 

Đêm đông / xa trông cố hương buồn lòng chinh phu… 

Đêm đông / ta mơ giấc mơ… gia đình yêu thương… 

Giọng hát như nghẹn lại. Tiếng hát đổi thành tiếng nấc… Cô ca 

sĩ không hát tiếp được, ngập ngừng nói lời xin lỗi khán giả, lau 

vội ngấn nước mắt, bước vội vào hậu trường. Bên dưới, mọi 

người cũng lặng đi một lúc vì cùng chung một nỗi đau, một nỗi 

mất mát, ngậm ngùi. Nhiều người hôm ấy nghe giọng hát quen 

thuộc, nhận ra được cô ca sĩ ấy là ai. Đó là lần “trình diễn” đầu 

tiên của Lệ Thanh ở hải ngoại.        
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Ngày 20 tháng 9 năm 1980, Lệ Thanh có trở lại sân khấu một 

lần nữa, trong buổi ra mắt các sáng tác của nhạc sĩ Vy Hùng tại 

Montreal. Sau đó, Lệ Thanh có cho thu âm một nhạc phẩm của 

Vy Hùng để làm kỷ niệm và được phát hành ra băng nhạc.... 

 

Thời của Lệ Thanh là thời của những giọng hát thực sự là 

giọng hát, là thời người ta “nghe” hát hơn là “xem” hát, và 

người ta yêu thích một giọng hát mà có khi chỉ biết tên, chưa 

hề biết mặt.  

 

Không chỉ đặc biệt ở giọng hát thôi, còn phải kể thêm một cái 

“đặc biệt” nữa ở Lệ Thanh: đang lúc giọng hát của Lệ Thanh 

rất là “ăn khách”, đang lúc sự nghiệp ca hát của chị lên đến “tột 

đỉnh danh vọng”, theo cách nói thời ấy, Lệ Thanh bất ngờ... 

biến mất, bất ngờ quay lưng với “ánh đèn màu” lung linh để 

đổi lấy hạnh phúc êm đềm dưới một mái ấm gia đình, 

Tài liệu tham khảo: 

- Hồ Trường An. Ca sĩ Lệ Thanh -một thời rồi rơi vào quên 

lãng Blog: phiendasau-vongngayxanh.blogspot.com 

- Lê Hữu Lệ Thanh, còn “nhớ một chiều xuân” Web: 

cothommagazine.com 

Ca khúc Biệt kinh kỳ - Minh Kỳ & Hoài Linh do Lệ Thanh trình 

bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YJkcXR-m1Vo 

https://www.youtube.com/watch?v=YJkcXR-m1Vo
https://www.youtube.com/watch?v=YJkcXR-m1Vo
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Tiết ba: Những ca sĩ tên tuổi lừng danh 

Trong thập niên 1960-1970 một số ca sĩ trình bày các tác phẩm 

của các nhạc sĩ Trúc Phương, Lam Phương, Nguyễn Văn 

Đông, Duy Khánh, Trần Thiện Thanh, Trịnh Công Sơn là 

những ca khúc một thời thanh bình, rồi chiến tranh rồi phản 

chiến đã lột cả cảnh đồng quê, thân phận con người.  

Những ca sĩ như là Phương Dung, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, 

Minh Hiếu, Hoàng Oanh, Khánh Ly … họ được ca tụng nào là 

con nhạn trắng Gò Công, tiếng hát liêu trai… 

Nam ca sĩ có Sĩ Phú, Nhật Trường, Chế Linh, Giang Tử …. đã 

tạo cho văn nghệ miền Nam một thời vàng son chói lọi, nhạc 

êm dịu, còn gọi là nhạc nhẹ, nhạc xanh. 

Trong khi ở miền Nam với nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc trữ tình 

thì ở miền Bắc với dòng nhạc với sự chỉ đạo, chủ trương của 

đảng Cộng sản Việt Nam là ca tụng lãnh tụ, xây dựng hậu 

phương vững mạnh để tiền tuyến quyết chiến chống Mỹ xâm 

lược, nhạc phải hùng mạnh, luôn có dũng khí tiến bước, để 

sớm chiếm lấy miền Nam, tiến lên xã hội chủ nghĩa. Thời gian 

nầy có những ca sĩ như Trần Khánh, Quý Hương, Tường Vy, 

Mạnh Hà, Thanh Huyền, Thanh Hoa, Bích Liên, Vũ Dậu… 

 

Nhạc hát giọng cao, nhanh, được gọi là nhạc đỏ. 
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40. Mai Hương 

 
(1941-20  ) 

Ca sĩ Mai Hương tên thật là Phạm Thị Mai Hương sinh năm 

1941 tại Đà Nẵng là một ca sĩ nổi tiếng, thành công với nhiều 

nhạc phẩm tiền chiến. Xuất thân trong một gia đình nghệ sĩ, 

cha mẹ cô là Phạm Đình Sỹ và Kiều Hạnh, hai tên tuổi lớn 

trong giới sinh hoạt văn hóa nghệ thuật ở Sài Gòn trước 1975. 

Ông Phạm Đình Sỹ là anh trai của các ca sĩ Thái Hằng, vợ của 

nhạc sĩ Phạm Duy, ca sĩ Hoài Trung, nhạc sĩ Phạm Đình 

Chương, ca sĩ Thái Thanh. Bà Kiều Hạnh là một kịch sĩ, diễn 

viên nổi tiếng, diễn viên đoàn kịch Sao Vàng của Thế Lữ, chị 

gái của nhạc sĩ Lương Ngọc Trác. 

Thời thơ ấu Mai Hương sống ở nhiều nơi, Huế, miền Bắc, Hà 

Nội. Cô theo học ở các trường công giáo, tiểu học Thánh Linh 

và trung học Nguyễn Bá Tòng. Đến 1952 Mai Hương cùng gia 

đình chuyển vào Sài Gòn. 

Mai Hương tỏ ra có năng khiếu rất sớm và đến với âm nhạc từ 

khi còn trẻ. Năm 1953, cô tham dự thi cuộc tuyển lựa ca sĩ của 

đài phát thanh Pháp Á tại rạp Norodom. Sau khi phần Việt Ngữ 

của đài này ngưng hoạt động, Mai Hương sang cộng tác với 

chương trình nhi đồng của nữ ca sĩ Minh Trang trên đài Phát 
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Thanh Sài Gòn, lúc đó còn được gọi là Đài Phát Thanh Quốc 

gia. 

Song song với thời gian cộng tác với các chương trình thiếu 

nhi, Mai Hương theo học trường Quốc gia Âm nhạc được 

khoảng 3 năm. Ở đấy Mai Hương đã học violon, ký âm pháp, 

đàn tranh và hợp xướng. Sau đó vì bận thi tú tài 1 nên cô phải 

bỏ dở. 

Trước 1975 Mai Hương đã là một giọng ca nổi tiếng nhưng cô 

ít xuất hiện trước khán giả. Tên tuổi cô được biết đến nhiều từ 

các chương trình phát thanh và truyền hình. Ngoài đài phát 

thanh Pháp Á và Đài Phát Thanh Sài Gòn, Mai Hương còn hát 

trên những đài Quân đội và Tiếng Nói Tự Do cùng trên đài 

Truyền hình Việt Nam. Mai Hương đã cộng tác với hầu hết 

những chương trình ca nhạc nổi tiếng vào thời đó với các 

trưởng ban như Nghiêm Phú Phi, Nguyễn Quý Lãm, Võ Đức 

Tuyết, Y Vân, Hoàng Trọng, Vũ Thành... Mai Hương còn đảm 

nhiệm cả phần đọc truyện và làm phát thanh viên. 

Mai Hương trình diễn trên sân khấu lần đầu tiên trong vở kịch 

thơ Tấm gương nhi nữ chung với các cô chú Thái Thanh, 

Khánh Ngọc, Hoài Trung và Hoài Bắc. Về ca hát, khi còn 

trong lứa tuổi nhi đồng vào năm 1954, 1955 Mai Hương đã hát 

một mình lần đầu tiên trước khán giả nhạc phẩm Hận ly hương 

của Anh Hoa. Trong lãnh vực vũ trường, Mai Hương chỉ ký 

một giao kèo duy nhất dài 6 tháng với vũ trường Tự Do vào 

năm 1970 qua lời mời của Khánh Ly, lúc đó phụ trách chương 

trình cho vũ trường này. Đêm cuối cùng trước khi mãn hạn 

giao kèo thì vũ trường Tự Do bị nổ vì nạn khủng bố, trong khi 

Mai Hương đang trình bày nhạc phẩm Love story. Và sau đó 

Mai Hương không bao giờ dám bước lên các phòng trà hoặc vũ 

trường. 

Ngày 22 tháng 4 năm 1975, Mai Hương cùng chồng và bốn 

người con rời Việt Nam. Sau một tuần ở đảo Guam, cả gia đình 
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đến Nam California, tạm trú tại trại Pendleton một thời gian 

ngắn. Chỉ một năm sau, Mai Hương đã được mời đi trình diễn. 

Buổi trình diễn đầu tiên của cô trước khán giả Việt Nam tại hải 

ngoại diễn ra ở thành phố New Orleans. 

Vào năm 1980, Mai Hương phát hành băng nhạc đầu tiên của 

mình tại hải ngoại mang tên Giấc mơ hồi hương. Sau đó Mai 

Hương tiếp tục thu âm và có nhiều CD thành công như Nhặt 

cánh sao rơi, Serenade, Vàng phai mấy lá... 

Từ năm 1989 Mai Hương sống ở Rowland Heights, nam 

California và làm việc cho ngân hàng Bank Of America. Hiện 

nay Mai Hương đã về hưu và ít tham gia ca hát. 

Tài liệu tham khảo: 

Mai Hương Web: Wikipedia 

Ca khúc Khúc nhạc buồn - Chopin do Mai Hương trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aXIcNhwkt6c 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aXIcNhwkt6c
https://www.youtube.com/watch?v=aXIcNhwkt6c
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41. Sĩ Phú 

 
(1942-2000) 

Ca sĩ Sĩ Phú tên thật là Nguyễn Sĩ Phú, sinh ngày 09 tháng 1 

năm 1942 tại Bonneng Thakhet, Lào. 

Ông theo gia đình di cư vào Nam năm 1954, và cư ngụ tại Sài 

Gòn cho đến năm 1975. Ông tốt nghiệp trung học lúc chưa đầy 

16 tuổi rồi nhập học Trường Đại học Khoa học. 

Năm 18 tuổi, ông đã là giáo sư trung học đệ nhất cấp, nay là 

cấp 2, dạy toán và lý hoá ở hai trường Trung học La San Nghĩa 

Thục và Thăng Long tại Sài Gòn. 

Ông là một sĩ quan của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, gia nhập 

Không Quân vào năm 1962 và từng mang tới cấp Thiếu tá. 

Năm 1968, Sĩ Phú bắt đầu sự nghiệp ca hát khi trình bày một 

nhạc phẩm trên đài truyền hình Việt Nam trong dịp kỷ niệm 

ngày thành lập binh chủng Không quân. 

Chỉ sau một thời gian ngắn, ông trở nên nổi tiếng với những 

nhạc phẩm tình cảm lãng mạn, trong số có những nhạc phẩm 

tiền chiến như: Tà áo xanh, Trở về bến mơ, Em tôi, Hoài cảm, 

Cô láng giềng... Đến nay một số ca khúc như Mắt biếc, Chuyện 

tình buồn, Niệm khúc cuối, Chiếc lá cuối cùng... có người cho 
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rằng không có ca sĩ nào để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc như 

giọng hát của Sĩ Phú. 

Mặc dù nổi tiếng, nhưng coi việc ca hát chỉ là nghề phụ, Sĩ Phú 

rất ít xuất hiện trong các sân khấu nhạc hội hay vũ trường ở Sài 

Gòn, nhưng ông thường hát trong những chương trình ca nhạc 

tổ chức tại Câu lạc bộ Không quân ở phi trường Tân Sơn Nhất. 

Năm 1975, Sĩ Phú rời Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ. Ông đã 

tốt nghiệp ngành kỹ sư viễn thông và làm việc toàn thời gian 

cho một công ty Mỹ. Người chung đường đời với ông lúc bấy 

giờ là ca sĩ Uyên Ly. 

Tại hải ngoại, ông đã đi lưu diễn ở nhiều nơi tại Canada, Úc, 

Pháp, Bỉ... Sau đó, trong khoảng 10 năm, Sĩ Phú hầu như 

không tham gia các hoạt động văn nghệ. Năm 2000, trong cuộc 

phỏng vấn do Nam Lộc thực hiện trên đài Truyền hình Văn 

nghệ Việt Nam, ông cho biết vì "biến cố" con gái ông mất năm 

1983, nên ông sinh ra chán nản và "bỏ nghề không muốn hát 

nữa, vì không thể nào hát nổi khi trái tim đã bị rướm máu." 

Đến năm 1995, ông mới tái xuất hiện trên một chương trình do 

trung tâm Trường Thanh sản xuất và xuất bản hai CD của ông 

là Tà áo xanh và Trái tim hững hờ. 

Ông mất ngày 19 tháng 7 năm 2000 tại bệnh viện UCI, nam 

California do ung thư phổi. Trước đó ba tuần, Sĩ Phú đã cho ra 

mắt CD cuối cùng của mình là Còn chút gì để nhớ tại vũ 

trường Majestic, ở nam California. 

Người bạn tri kỷ cuối đời của ông là Ngọc Lan, không phải ca 

sĩ Ngọc Lan. Sau khi ông qua đời, Ngọc Lan đã gom góp 

những kỷ niệm viết thành hồi ký Biết bao giờ nguôi, theo đài 

BBC: "Đó có thể nói là một sự trải nghiệm ngợi ca lòng can 

đảm, tình nghĩa vợ chồng sắt son và trên hết là tình yêu thương 

cao cả của con người với nhau, cho nhau và vì nhau." 

https://vi.wikipedia.org/wiki/BBC
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Tài liệu tham khảo: 

- Sĩ Phú Web: Wikipedia 

Ca khúc Tuyết trắng - Trần Thiện Thanh do Sĩ Phú trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6omxLhXp3OY&index=1

0&list=RDTk8XJDjh9fM 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6omxLhXp3OY&index=10&list=RDTk8XJDjh9fM
https://www.youtube.com/watch?v=6omxLhXp3OY&index=10&list=RDTk8XJDjh9fM
https://www.youtube.com/watch?v=6omxLhXp3OY&index=10&list=RDTk8XJDjh9fM
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42. Thanh Phong 

 
(1942-20  ) 

Ca sĩ Thanh Phong, tên thật là Đào Công Thanh. Anh sinh 

ngày 3 tháng 5 năm 1942 cùng tuổi với những ca nhạc sĩ, tài tử 

Nhật Trường, Bích Chiêu, Trần Quang, Bạch Yến, Chế Linh, 

Trúc Mai, Nhật Ngân, Sĩ Phú, Từ Công Phụng, Giang Tử..  

Thuở nhỏ, Thanh Phong đã có khiếu về nhạc, nhà lại gần với 

nhạc sĩ Nguyễn Đức, nhờ một cơ duyên, nên khi lò dạy nhạc 

Nguyễn Đức vừa mở, cậu học trò Đào Công Thanh đã nhanh 

chóng ghi danh, lúc đó là năm 1952, anh mới tròn 10 tuổi. Học 

với thầy được vài năm, anh lại có một dịp may khác, được 

cộng tác với vài vũ trường lớn ở Saigon, trong đó có Olympia, 

và đặc biệt có nhạc sĩ Võ Đức Tuyết chỉ dẫn rất nhiệt tình. Lúc 

đó, thầy Nguyễn Đức đã đặt cho anh một nghệ danh đi hát, 

chính là Thanh Phong.  

Thời gian hoạt động sôi nổi nhất, là lúc anh cộng tác với đoàn 

Văn Nghệ Bảo An - Địa Phương Quân - và Biệt Đoàn Văn 

Nghệ Trung Ương.. Cũng thời gian này, Thanh Phong quen 

được 2 giọng ca mới, đó là Phương Đại và Duy Mỹ. Cả ba đều 

có chất giọng hay, và khi cùng cất lên giọng hát, những ca 

khúc như Chúng mình 3 đứa, Gót phiêu du, Thôi, Tôi trở về 

thành phố.. đều được khoác lên những chiếc áo mới vô cùng 

sôi động. Khi được đích tai nghe 3 cậu trẻ này trình bày, chính 



 Huỳnh Ái Tông  

144 
 

thầy Nguyễn Đức đã đặt cho nhóm cái tên Tam Ca Sao Băng. 

Từ ngày đó, nhóm tam ca này trở thành một hiện tượng ăn 

khách vô cùng trong những lần trình diễn tại các tiền đồn, Đại 

Nhạc Hội, Phòng Trà.. và ngay cả nhiều lần được mời đi hát ở 

nước ngoài. Thời gian này, anh thỉnh thoảng viết một số ca 

khúc khá ăn khách như Anh buồn em thương, Hợp tan với bút 

hiệu Nguyễn Đào Nguyễn và theo lời anh tâm sự: Đào là họ 

anh, còn Nguyễn là họ của một người nữ ca sĩ mà hai người rất 

yêu nhau thời gian đó. 

Sau biến cố năm 1975, Thanh Phong ở lại quê nhà và cộng tác 

với đoàn Kim Cương. Cuối tháng 4 năm 1979, anh vượt biển 

và đến trại Pulau Bidong đúng ngày sinh nhật của Anh, ngày 3 

tháng 5 năm 1979. Khi nghe tin anh tới đảo, Thanh Tuyền, 

Băng Châu, Alim Bảo là những người đón anh và mừng rỡ ôm 

chặt khi Thanh Phong vừa đặt chân tới cổng trại. Trên đường 

vượt biển, tàu anh bị hải tặc cướp nhiều lần, tài sản duy nhất 

mà Thanh Phong còn dấu được, đó là chiếc đồng hồ kỷ niệm 

Longines nhưng sau này vào trại, túng thiếu quá, Thanh Phong 

cũng phải cắn răng bán đi. Trên đảo, anh cố gắng mở cho mình 

một quán café nhỏ, lấy tên café Phong, dân trên đảo biết quán 

café của ca sĩ Thanh Phong, thế là trưa chiều sáng tối vào ủng 

hộ tới tấp. 

Ở đảo một thời gian ngắn, Thanh Phong sang Pháp định cư. 

Nhờ một cơ duyên, anh sang lại một tiệm bán mè xửng sau khi 

được truyền nghề kỹ càng. Năm 1986 đến 1988, Anh được 

nhiều trung tâm như Thanh Lan, Làng Văn, Người Đẹp Bình 

Dương, Thanh Thúy mời thu băng rất nhiều. Các nhà sản xuất 

băng nhạc này còn đề nghị Anh ở lại Mỹ nhưng lúc ấy công 

việc làm ăn của Thanh Phong rất thành công nên anh đành phải 

trở về Pháp. Thanh Phong có 3 cô con gái đều có khiếu về ca 

hát. Cô con gái lớn là Thanh Thanh, vừa đẹp, vừa hát hay hiện 

đi hát rất thường xuyên tại Pháp. Thanh Mỹ cũng vậy, rất giỏi 

âm nhạc. Cô út Thanh Vy, vẫn thỉnh thoảng đi hát và hiện sống 

tại San Diego, Hoa Kỳ. Một trong những ca sĩ rất thân với 
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Thanh Phong, đó là Pauline Ngọc. Năm 1985, Anh có mở một 

phòng trà tại Pháp, Pauline Ngọc thường xuyên cộng tác tại đó 

cũng như theo lời nhà văn Hồ Trường An, thì “Pauline Ngọc và 

Thanh Phong cùng đi lưu diễn ở nhiều nơi trong các thành phố 

phụ cận kinh thành Paris và một vài nơi trên xứ Pháp”. 

Vào mùa Hè năm 2014 Thanh Phong góp tiếng hát đêm nhạc 

chủ đề Saigon Màu Kỷ Niệm kỳ 5 tại California do Trần Quốc 

Bảo tổ chức với những tiếng hát Thanh Phong, Phương Hồng 

Quế, Pauline Ngọc .... Thanh Phong cùng Phương Đại có lần 

cùng trình diễn trên băng nhạc Thúy Nga  và Thanh Phong 

cũng trình diễn trên băng nhạc Asia. 

Ca sĩ Thanh Phong hiện sinh sống tại Pháp. 

Tài liệu tham khảo: 

Trần Quốc Bảo. Ca sĩ Thanh Phong (Tam Ca Sao Băng) từ 

Pháp ghé Hoa Kỳ Blog: tranquanghai1944.com 

Ca khúc Ly cà phê cuối cùng - Minh Kỳ & Thế Vinh do Thanh 

Phong trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yrPxMUi-K6E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yrPxMUi-K6E
https://www.youtube.com/watch?v=yrPxMUi-K6E
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43. Nhật Trường 

 
(1942-2005) 

Ca sĩ Nhật Trường tức nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, tên thật 

cũng là Trần Thiện Thanh sinh ngày 12 tháng 6 năm 1942 tại 

Phan Thiết. Một số bút hiệu khác của ông là Anh Chương, tên 

con trai của ông, Trần Thiện Thanh Toàn tên em trai của 

ông, đã tử trận, Thanh Trân Trần Thị.  

Năm 1958, ông vào Sài Gòn, sau khi học xong thì làm giáo 

viên trung học. Sau đó, ông tốt nghiệp trường Hạ sĩ quan năm 

1965, phục vụ tại Cục Tâm lý chiến Bộ Tổng tham mưu Quân 

lực Việt Nam Cộng Hòa cho đến cuối tháng tư năm 1975. Ông 

cũng làm việc tại Ðài Phát thanh và Truyền hình Quân Ðội, 

từng là Trưởng ban văn nghệ của đài và sau năm 1968 còn phụ 

trách thêm chương trình phóng sự chiến trường. 

Đầu thập niên 1960, Nhật Trường lập ban Tứ Ca Nhật Trường 

gồm ông và 3 nữ ca sĩ: Như Thủy  là em gái của ông, Vân 

Quỳnh và Diễm Chi "nữ hoàng" của phong trào du ca chuyên 

hát nhạc Nguyễn Đức Quang, Ngô Mạnh Thu, Miên Đức 

Thắng, Bùi Công Thuấn. Ngoài ra, ông còn điều hành trung 

tâm phát hành nhạc và thu băng tên là "Tiếng Hát Đôi Mươi". 

Trong những năm cuối thập niên 1960, Hùng Cường, Chế Linh 

và Nhật Trường thường mặc quân phục lên sân khấu để hát 
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nhạc lính. Ông hoạt động rất nhiều với các đài phát thanh 

VTVN và đài Truyền hình Việt Nam thời đó. Trong các phim 

kịch với đề tài người lính, Nhật Trường hay diễn chung với 

Thanh Lan. 

Đầu thập niên 1970, ông thực hiện một số nhạc cảnh về Đại úy 

Nguyễn Văn Đương trong đó ông đóng vai người lính còn 

Thanh Lan đóng vai người vợ hậu phương Nguyễn Thị Lệ. Đây 

là một tiết mục thu hút nhiều khán giả xem TV thời kì đó và 

loạt nhạc cảnh này đã được chuyển thành phim với tên Trên 

đỉnh mùa đông. 

Sau 1975, ông nằm trong danh sách những nghệ sĩ bị Nhà nước 

CHXHCN Việt Nam cấm hoạt động. Năm 1984, Trần Thiện 

Thanh được phép hoạt động lại. Nhưng ông từ chối làm việc 

dưới chế độ mới mặc dù ông vẫn soạn nhạc. 

Năm 1993, ông di cư sang Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ gia đình, 

ODP. Sau một thời gian sống tại Mỹ thì ông kết hôn với nữ ca 

sĩ Mỹ Lan. 

Tại Mỹ ông lập hãng đĩa riêng Nhật Trường Productions và 

đồng thời cộng tác với Trung tâm Asia, Trung tâm Làng Văn, 

Mây Productions, Hoàn Mỹ Productions... 

Trần Thiện Thanh gom bài Người bên lề cõi sống cùng với các 

bản khác như Đôi tiếng tự do, Từ nửa vòng Trái Đất, Ở giữa 

muộn phiền, Trại cấm,... để làm thành CD Đôi tiếng tự do. 

Năm 2006, Trung tâm Asia có thực hiện chương trình đặc biệt 

“Nhật Trường Trần Thiện Thanh - Anh không chết đâu anh”  - 

Asia DVD 50 - và năm 2009 thực hiện chương trình "Nhật 

Trường - Trần Thiện Thanh 2" - Asia DVD 61 - để vinh danh 

ông. 
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Hiện nay, chỉ có một số ít ca khúc của ông được phép lưu hành 

chính thức trong nước như Chiếc áo bà ba, Tình đầu tình cuối, 

Gặp nhau làm ngơ, Bảy ngày đợi mong... 

Hai chủ đề lớn trong sáng tác của Trần Thiện Thanh là tình yêu 

và tình lính. Ông sáng tác nhiều nhạc về lính, nhưng nhạc lính 

của ông không có thù hận, gay gắt, kích động hoặc u uất, bi 

thảm mà thường là trong sáng vui tươi làm thi vị hóa và lãng 

mạn hóa đời lính gian khổ. 

Nhật Trường thường trình bày những ca khúc do chính ông 

sáng tác. 

Ca sĩ Nhật trường tức Trần Thiện Thanh qua đời vào ngày 13 

tháng 5 năm 2005 tại nhà riêng ở thành phố Westminster, Quận 

Cam do bệnh ung thư phổi.Thọ 63 tuổi. 

Tài liệu tham khảo: 

- Nhật Trường Web: Wikipedia 

Ca khúc Biển mặn - Trần Thiện Thanh do Nhật Trường trình 

bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R3mqTPJtJ18 

https://www.youtube.com/watch?v=R3mqTPJtJ18
https://www.youtube.com/watch?v=R3mqTPJtJ18
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44. Chế Linh 

 
(1942-20  ) 

Ca sĩ Chế Linh tên thật là Chà Len (Jamlen), tên Việt là Lưu 

Văn Liên, sinh ngày 3 tháng 4 năm 1942 tại Paley Hamu 

Tanran, gần Phan Rang, nay thuộc Làng Hữu Đức, xã Phước 

Hữu, Ninh Phước - Ninh Thuận. Khi viết nhạc ông có nghệ 

danh là Tú Nhi. 

Tháng 8 năm 1959, Chế Linh vào Sài Gòn làm việc cho một 

chủ người Hoa rất tốt bụng – ông chủ này đã giúp đỡ Chế Linh 

đi học và trả lương rất hậu cho Chế Linh giúp việc trong nhà 

như nấu ăn và coi con cho ông ta. Sau chín tháng làm việc, 

dành dụm được một số tiền, Chế Linh quyết định vào trường 

Bồ Ðề rồi sau đó là trường Nguyễn Công Trứ để tiếp tục việc 

học. 

Cũng trong thời gian này, Ðoàn văn nghệ Biệt Chính Biên Hòa 

cần tuyển ca sĩ để theo đoàn đi hát trong các miệt làng xa tại 

Biên Hoà. Chế Linh tham dự và đoạt giải Nam Ca xuất sắc 

nhất. Hoàn toàn không nghĩ là mình sẽ theo nghề ca hát, nhưng 

Chế Linh đã theo đoàn này hát cùng với Châu Kỳ, Trúc 

Phương vì tiền lương rất lớn. Hai năm sau, đoàn văn nghệ tan 
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rã, Chế Linh bắt đầu làm nghề tài xế chở xe đá tại Biên Hòa 

chung với Bằng Giang. Vừa làm việc, vừa luyện giọng và viết 

nhạc – tình yêu âm nhạc đã bắt đầu nảy nở trong Chế Linh. 

Nhiều bài hát nổi tiếng được ông cùng Bằng Giang sáng tác 

trong thời gian này như Bài ca kỷ niệm, Đêm buồn tỉnh lẻ, 

Đoạn tái bút... Năm 1964, Chế Linh hợp tác với công ty 

Continental ra đời dĩa nhạc đầu tay “Vùng Biển Trời Và Màu 

Áo Em” và sau đó ký hợp đồng công ty Dĩa Hát Việt Nam. 

Dù không phải nhập ngũ vì là người dân tộc thiểu số, Chế Linh 

thường hát về nhạc chiến tranh của những người lính trong 

Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Tuy vậy, mùa hè đỏ lửa 1972, 

Chế Linh bị chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cấm hát vì tiếng 

hát không phù hợp với anh em chiến sĩ.
  

Năm 1972, ông đoạt Huy chương vàng đệ nhất hạng nam ca, 

do nhật báo Trắng Đen tổ chức. 

Năm 1975, ông bị chính quyền mới bắt tại Sông Mao, Mỹ Đức 

vì tội "phản động". Năm 1980, sau 28 tháng biệt giam, ông 

vượt biên thành công sang Malaysia, sau đó định cư tại 

Toronto, Canada.  

Năm 2007, lần đầu tiên ông theo một đoàn văn hóa của 

UNESCO về thăm và biểu diễn tại Việt Nam. Năm 2011, ông 

tổ chức liveshow 30 năm tái ngộ tại Hà Nội. Dự định tổ chức 

liveshow tại Tp. HCM đêm 19-11-2011, nhưng không được 

cấp phép trình diễn. 

Năm 2014, Chế Linh có liveshow ở Tiền Giang đêm 23-12-

2014, tại Cần Thơ đêm 29-12-2014, tại Đà Lạt 31-1-2015. 

Năm 2016, Chế Linh có những liveshow tại Biên Hòa đêm 5-3-

2016, An Giang đêm 19-3-2016, Kiên Giang đêm 2-4-2016, 

Bạc Liêu đêm 15-4-2016. Ông mong muốn được tái ngộ khan, 

thính giả Tp. HCM sau 42 năm xa vắng. 
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Tài liệu tham khảo: 

- Chế Linh Web:Wikipedia 

- Sơn Tuyền, Chế Linh hát tình tứ ở Cần Thơ Blog: 

giaitri.vnexpress.net 

Ca khúc Quê hương bỏ lại – Tô Huyền Vân do Chế Linh trình 

bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PlNlh_33QYc 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PlNlh_33QYc
https://www.youtube.com/watch?v=PlNlh_33QYc
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45. Thanh Huyền 

 
(1942-20  ) 

Ca sĩ Thanh Huyền tên thật là Trương Thị Thanh Huyền, 

sinh ngày 10 tháng 10 năm 1942 tại Hà Nội. Bà sinh ra trong 

một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Với năng khiếu bẩm 

sinh, ngay từ nhỏ bà tham gia sinh hoạt trong đội đồng ca thiếu 

niên Ấu Trĩ Viên của thành phố. Sau đó, Thanh Huyền còn hát 

trong đội Sơn ca, dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Mộng Lân, 

Nguyễn Lân Tuất. Bà còn đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi 

ca hát thiếu nhi, liên tiếp trong hai năm 1955 và 1956, bà đã 

giành Giải nhất về hát đơn ca Thiếu nhi toàn Thành phố Hà 

Nội.  

Sau đó, bà theo học khoa Thanh nhạc của Trường Âm nhạc 

Việt Nam, sau này là Nhạc viện Hà Nội, dưới sự dẫn dắt của 

những nhà giáo, nghệ sĩ tên tuổi như Mai Khanh, Thúy 

Huyền... Bà còn học hát cả hát văn, ca Huế, dân ca Bắc Bộ, 

điều này đã giúp bà hát thành công nhiều thể loại thanh nhạc. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_vi%E1%BB%87n_%C3%82m_nh%E1%BA%A1c_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
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Năm 1963, sau khi tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, bà về công tác 

tại Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu. Bà 

cùng đoàn ca múa nhạc đi lưu diễn nhiều nơi, vào tận các chiến 

trường Nghệ An, Hà Tĩnh trong những năm chiến tranh, biểu 

diễn tại Pháp, Algérie, Italia phục vụ Hội nghị Paris. 

Thanh Huyền là một trong những giọng ca sáng nhất của nhạc 

cách mạng trong suốt những năm 1960-1970. Với giọng hát kết 

hợp nhuần nhuyễn giữa dân ca và kĩ thuật thanh nhạc cổ điển, 

bà được coi là giọng ca dân ca kế thừa của cố nghệ sĩ Thương 

Huyền, nữ nghệ sĩ hát dân ca rất nổi tiếng vào cuối những năm 

1940 - 1960, mất vào năm 1989.  

Thanh Huyền nổi tiếng với nhiều ca khúc được phát trên sóng 

phát thanh Đài tiếng nói Việt Nam thời đó, những ca khúc dân 

ca Bắc Bộ, đặc biệt là Quan họ Bắc Ninh như Bèo dạt mây trôi, 

Xe chỉ luồn kim, Người ở đừng về... và những ca khúc tân nhạc 

như Đường cày đảm đang của An Chung, Lời ca dâng Bác của 

Trọng Loan, Khi thành phố lên đèn, Rặng trâm bầu của Thái 

Cơ, Mẹ yêu con của Nguyễn Văn Tý... và đặc biệt với ca khúc 

Hát ru của Hoàng Vân, thơ Tố Hữu. Thanh Huyền còn là một 

trong những giọng ca từng nhiều lần biểu diễn trước chủ tịch 

Hồ Chí Minh. 

Thanh Huyền đã đoạt 3 Huy chương Vàng trong các kỳ Hội 

diễn chuyên nghiệp toàn quốc. Bà đã được tặng thưởng Huy 

chương kháng chiến chống Mỹ hạng III, Huân chương Lao 

động hạng II. 

Năm 1984, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân và 

là nữ ca sĩ đầu tiên được trao tặng danh hiệu này. 

Hiện nay bà đang sống cùng chồng là đạo diễn điện ảnh, Nghệ 

sĩ Nhân dân Thanh An. Gia đình bà có hai người con, con gái 

út là Thanh Hằng nối nghiệp mẹ. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A2n_ch%C6%B0%C6%A1ng_Lao_%C4%91%E1%BB%99ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A2n_ch%C6%B0%C6%A1ng_Lao_%C4%91%E1%BB%99ng
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Tài liệu tham khảo: 

- Thanh Huyền Web: Wikipedia 

Ca khúc Khi thành phố lên đèn - Thái Cơ do Thanh Huyền 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bDdrjcbIyLg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bDdrjcbIyLg
https://www.youtube.com/watch?v=bDdrjcbIyLg
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46. Bạch Yến 

 
(1942-20  ) 

Ca sĩ Bạch Yến tên thật là Quách Thị Bạch Yến sinh năm 

1942, tại Sóc Trăng. cha là người Triều Châu, Trung Quốc và 

mẹ là một người Kinh rất yêu âm nhạc. Lên 9 tuổi, Bạch Yến 

theo học tiểu học Trường La providence, Cần Thơ, gia nhập 

đoàn thánh ca nhà thờ để làm quen với âm nhạc. 

Mới 14 tuổi, Bạch Yến đã cố trang điểm cho già dặn hơn để lần 

mò đến các vũ trường, phòng trà xin làm ca sĩ, những mong 

kiếm tiền để phụ giúp mẹ. Nơi Bạch Yến đến gõ cửa đầu tiên là 

phòng trà Trúc Lâm trên đường Phạm Ngũ Lão. Từ phòng trà 

Trúc Lâm, Bạch Yến tiến lên phòng trà Hòa Bình, trước chợ  

Bến Thành, nay là công viên 2 tháng 9, được khán giả tán 

thưởng nồng nhiệt qua các ca khúc Bến cũ, Gái xuân… và một 

số bài hát Pháp: Tango Blue, Étoile Des Neiges… 

Bạch Yến trở nên nổi tiếng với ca khúc Đêm đông của nhạc sĩ 

Nguyễn Văn Thương, khi chỉ vừa tròn 15 tuổi và là ca sĩ đầu 

tiên đã chuyển ca khúc này từ điệu tango, điệu nhạc gốc của ca 

khúc, sang slow rock. 
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Năm 1961, Bạch Yến sang Pháp học thanh nhạc. Bạch Yến 

được ông Phạm Văn Mười thu nhận làm ca sĩ, hát tại nhà hàng 

La Table Du Mandarin do ông ta làm chủ trên đường Rue de 

l’Echelle, quận 1, Paris. Trong thời gian này, Bạch Yến được 

hãng Polydor của Pháp mời thâu đĩa và lưu diễn một số nước 

châu Âu. Năm 1963, Bạch Yến quay về Việt Nam và hát ở 

phòng trà Tự Do của ông Ngô Văn Cường. 

Năm 1965, Bạch Yến sang Mỹ hát cho Chương trình Ed 

Sullivan Show. Bạch Yến ở Mỹ 12 năm, đi lưu diễn trên khắp 

Hoa Kỳ và nhiều nước châu Mỹ: Canada, Mexico, Brasil, 

Venezuela, Colombia, Panama… 

Bạch Yến là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất xuất hiện 

trên chương trình Ed Sullivan Show nổi tiếng của Mỹ năm 

1965, là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất trình diễn cùng một 

chương trình với những tên tuổi nổi tiếng của Mỹ như Bob 

Hope, Bing Crosby, Pat Boone, Frankie Avalon… và là ca sĩ 

Việt đầu tiên và duy nhất hát nhạc phim Hollywood The Green 

Berets (Mũ nồi xanh). 

Theo Bạch Yến kể, ở Mỹ, có rất nhiều đàn ông đeo đuổi, Tây 

cũng có mà Việt cũng có. Bạch Yến cũng có yêu nhiều người, 

nhưng không đi đến kết hôn với ai. 

Năm 1978, lúc 36 tuổi Bạch Yến mới kết hôn sau khi gặp 

người chồng hiện tại 24 giờ. Sau đó Bạch Yến định cư tại 

Paris, Pháp. Bạch Yến cùng chồng là nhà nghiên cứu Trần 

Quang Hải, con trai của GS Trần Văn Khê đi hơn 70 nước trên 

thế giới để giới thiệu âm nhạc dân tộc Việt Nam. Bạch Yến 

không có con với Trần Quang Hải, nhưng sống với con riêng 

của chồng, Trần Quang Hải ly dị vợ và có con, gặp Bạch Yến 

và lấy nhau. 

Bạch Yến hay hát các ca khúc của Lam Phương, Trịnh Công 

Sơn, Bạch Yến có thể hát nhiều thứ tiếng. 
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Năm 1983, Bạch Yến – Trần Quang Hải được nhận giải 

“Grand Prix Du Disque De L” Académie Charles Cros”, giải 

thưởng tối cao của Hàn Lâm Viện đĩa hát Charles Cros. 

Năm 2009, lần đầu tiên Bạch Yến trở về Việt Nam sau 44 năm 

ở ngoại quốc. 

Tài liệu tham khảo: 

- Bạch Yến Web: Wikipedia 

Ca khúc Đêm đông - Nguyễn Văn Thương do Bạch Yến trình 

bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zztd7qshw2k 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zztd7qshw2k
https://www.youtube.com/watch?v=zztd7qshw2k
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47. Trúc Mai 

 

(1942-20  ) 

Ca sĩ Trúc Mai sinh năm 1942, tại Gia Định, lớn lên trong một 

gia đình nghèo nhưng không túng thiếu, ở trong một xóm đạo 

tại Thủ Đức, năm  12 tuổi gia nhập ca đoàn nhà thờ, biết chơi 

đàn mandolin với các anh trong nhà thờ, Khi học trung học, 

ông thầy Vĩnh Lợi dạy nhạc ở trường dạy cho một ít nhạc lý và 

tự học chơi đàn guitar để hát những bản nhạc cho mình. 

Năm 1958, đàn anh ở ca đoàn nhà thờ rủ đi hát cho Tâm Lý 

Chiến, nên gia nhập ban văn nghệ của Tâm Lý Chiến, nằm 

trong Quân khu Thủ Đô, tức trại Lê Văn Duyệt, nằm trên 

đường Lê Văn Duyệt, nay là đường Cách Mạng Tháng 8. 

Trong thời gian hát cho Tâm Lý Chiến, Trúc Mai vừa làm, vừa 

học hỏi thêm ở những  ca nhạc sĩ đàn anh đàn chị đi trước để 

trau dồi nghề nghiệp. 

Tháng 6 năm 1959, Trúc Mai rời khỏi Tâm Lý Chiến, đầu quân 

hát ở phòng trà ca nhạc Văn Cảnh, rồi Hòa Bình, vũ trường Đại 

Nam. Thời đó Trúc Mai hay hát các bản ngoại quốc như Dòng 
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Sông Xanh, Bambino, Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay của Đoàn 

Chuẩn, Con Thuyền Không Bến của Đặng Thế Phong, Đường 

Xưa Lối Cũ của Hoàng Thi Thơ, sau đó có Tôi Đưa Em Sang 

Sông của Y Vũ- Nhật Ngân ... Đến năm 1962, trong Đại nhạc 

hội do Duy Ngọc tổ chức, Trúc Mai làm rạng rở tên tuổi với ca 

khúc Hàn Mặc Tử của Trần Thiện Thanh. 

Sau khi lập gia đình, Trúc Mai ngưng sinh hoạt ca hát một thời 

gian, từ năm 1965 đến 1972. 

Năm 1972, Trúc Mai trở lại sân khấu Sài Gòn cho đến ngày 

mất nước. Ra đường gặp bạn bè văn nghệ như Nhật Trường rủ 

rê đi thu truyền hình, vì trước năm 1966  Sàigòn chưa có truyền 

hình. Do đó Trúc Mai góp phần trong lãnh vực ca hát ở truyền 

hình, tuần nào cũng có mặt 2 sô trên ti vi. 

Trước khi tạm nghỉ năm 1965, bản Hàn Mặc Tử của Trần 

Thiện Thanh và sau khi xuất hiện trở lại vào năm 1972 thì bài 

hát nổi tiếng là Nhà Anh Nhà Em, thơ của ký giả kịch trường 

Hà Liên Tử, do nhạc sĩ Anh Sơn phổ nhạc.  

Năm 1975, Trúc Mai và gia đình rời khỏi Việt Nam định cư ở 

Nebraska, Tết năm 1976, kịch sĩ Túy Hồng mời qua Virginia 

hát và bài hát đầu tiên trên sân khấu xứ Mỹ, Trúc Mai trình bày 

là bản Hàn Mặc Tử. Sau đó Trúc Mai thường đi hát với các 

kịch sĩ như Xuân Phát, Nhật Minh, La Thoại Tân cho những sô 

ca nhạc do Túy Hồng và Bảo Ân tổ chức, ở những nơi có đông 

người Việt Nam trên đất nước Mỹ, thời mới định cư như New 

Orleans, Virginia, New York; Carolina, thời này Quận Cam 

chưa có nhiều đồng hương. 

Năm 1982 cùng gia đình dọn về San Jose ở cho đến nay, vẫn 

được mời trình diễn ở nhiều nơi. Hát cho các vũ trường, các 

hội đoàn ở Bắc Cali. Đã thu băng cho trung tâm Dạ Lan,trung 

tâm Thanh Lan, thu hình cho Tiếu Vương Hội, trung tâm 

Giáng Ngọc, trung tâm Trường Hải, trung tâm Nhựt Thanh và 
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thỉnh thoảng thu hình cho trung tâm Asia 50, 52, 73, 74, Thúy 

Nga 76. Từ lúc qua Mỹ Trúc Mai chưa làm việc cho hãng Mỹ 

nào cả, chỉ toàn sống bằng nghề ca hát. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trần Chí Phúc. Ca sĩ Trúc Mai đã từng từ chối Nắng Thủy 

Tinh. Web: sbtn.tv 

Ca khúc Hàn Mặc Tử - Trần Thiện Thanh do Trúc Mai trình 

bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=APicG-jp-g4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=APicG-jp-g4
https://www.youtube.com/watch?v=APicG-jp-g4
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48. Túy Hồng 

 
(1942-20  ) 

Ca kịch sĩ Túy Hồng tên thật Trương Ánh Tuyết, sinh năm 

1942 tại Bình Dương và lớn lên tại Sàigòn. Thời trung học, 

Túy Hồng theo học tại Trung học Tư thục Kiến Thiết. 

Túy Hồng có người anh trai là bạn thân của Lam Phương, 

những ngày thứ bảy và chủ nhật, Lam Phương thường đến nhà 

bạn để hòa nhạc và dạy hát cho Túy Hồng. Túy Hồng rất 

ngưỡng mộ Lam Phương vì mới 15 tuổi mà đã sáng tác được 

bài Chiều thu ấy. Về phía Lam Phương, nhạc sĩ trẻ này cảm 

thấy chưa có cô gái nào hát nhạc mình hay bằng Túy Hồng. 

Thời điểm này, Lam Phương lại đang hợp tác với ban nhạc 

kịch lớn Dân Nam nên giới thiệu Túy Hồng vào ban kịch Dân 

Nam, để ca hát phụ diễn. Kể từ đó, Túy Hồng bắt đầu trình 

diễn các ca khúc của Lam Phương và rất thành công với các ca 

khúc: Đèn khuya, Kiếp nghèo, Kiếp ve sầu, Tiễn người đi, nhất 

là hai bản Chiều tàn và Phút cuối.  

 

Lam Phương -Túy Hồng cưới nhau năm 1959. Lúc đó, ngoài 

phần phụ trách nhạc cho ban kịch Dân Nam, Lam Phương còn 

viết nhạc nền cho các ban kịch lừng danh thời đó như: Kim 

Cương, Thẩm Thúy Hằng. 
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Túy Hồng vừa diễn kịch truyền thanh vừa ca hát chút ít. Thuở 

ấy, cô hát thua xa Tuý Phượng vì giọng hát cô chưa thuần thục 

lắm. Khi ông bầu Anh Lân của ban Dân Nam quyết lòng đem 

vở kịch "Áo Người Trinh Nữ" lên sân khấu có mời kỳ nữ Kim 

Cương vốn là đào hát cải lương để thủ vai chính trong thoại 

kịch ấy. Ông giao vai cô em gái của nữ nhân vật chính này cho 

Túy Hồng. Vỡ kịch thành công quá sức tưởng tượng. Kim 

Cương và Túy Hồng đã làm đổ lệ biết bao khán giả. Từ đó, 

Túy Hồng trở thành mục tiêu để cho báo chí và giới mộ điệu 

nhắc nhở tới. Thuở đó, cô xinh lắm, dáng dấp nữ sinh nhỏ 

nhắn, khuôn mặt mặn mà. Song song với công việc diễn kịch, 

cô còn ca phụ diễn tân nhạc. Vốn có tinh thần cầu tiến và ham 

học hỏi nên cô không ngớt luyện giọng và trao dồi diễn xuất 

nên chẳng bao lâu, cô có một giọng hát vững vàng về kỷ thuật 

và một tài năng diễn xuất điêu luyện. 

 

Đến năm 1968, với sự động viên của chồng, Túy Hồng đứng ra 

thành lập riêng một đoàn kịch - Đoàn kịch Sống.  

 

Tất cả những vở kịch của ban kịch Sống do Túy Hồng đóng 

chính, đều ghép nhạc của Lam Phương vào phần ngoại cảnh, 

làm cho vở kịch sống động hơn, truyền cảm hơn, thu hút người 

xem nhiều hơn.  

 

Túy Hồng cũng sánh ngang với những Kim Cương, Thẩm 

Thúy Hằng trên sân khấu kịch nghệ.  

Vợ chồng Lam Phương – Túy Hồng cất nhà lầu, sắm xe hơi, 

trở thành đôi vợ chồng nghệ sĩ giàu có bậc nhất lúc bấy giờ. 

Sáng 30.4.1975, vào phút chót Lam Phương – Túy Hồng đã 

nghe theo người bạn đem gia đình lên tàu Trường Xuân ra 

khơi. Vì trước đó không có ý định ra đi, nên Lam Phương 

xuống tàu với 2 bàn tay trắng. Túy Hồng cùng gia đình sang 

định cư tại Virginia, Hoa Kỳ. 



 Ca sĩ  Việt Nam  

163 
 

Năm 1976, đoàn kịch Sống Túy Hồng tái thành lập tại hải 

ngoại với những nghệ sĩ như Xuân Phát, Mai Hân, La Thoại 

Tân... Lúc đó đoàn kịch chỉ diễn những vở hài kịch ngắn như 

“Chiếc Áo Mới,” “Ghen,” “Bà Mẹ Quê”... 

Năm 1978, nghệ sĩ Túy Hồng và gia đình chuyển về tiểu bang 

Texas, lúc đó đoàn kịch bắt đầu gây dựng những chương trình 

đại nhạc hội, bên cạnh đó có những vở trường kịch như “Sông 

Dài” của soạn giả Hà Triều-Hoa Phượng... 

Năm 1981, nhạc sĩ Lam Phương và kịch sĩ Túy Hồng chia tay 

nhau. Từ đó Lam Phương sống với nhạc và Túy Hồng sống với 

kịch của mình.   

Chủ nhật 17-4-2016 tại rạp Saigon Performing Arts Center, 

16149 Brookhurst Street, Fountain Valley, CA 92708, đoàn 

kịch Sống của Túy Hồng trình diễn xuất cuối cùng vào lúc 6 

giờ 30 với 2 vở kịch, một là trích đoạn cuối cùng “Áo Người 

Trinh Nữ”, để nhắc  lại thời gian đầu tiên Túy Hồng bước vào 

nghề và vở kịch “Cuối Ðời Thương Nhớ” dựa theo tiểu thuyết 

Tỉnh Mộng của nhà văn Hồ Biểu Chánh, nói lên tâm tình của 

người nghệ sĩ cuối đời thương nhớ khán giả và ánh đèn sân 

khấu. 

Vở kịch có sự góp mặt của các nghệ sĩ từng có nhiều thời gian 

cộng tác với đoàn kịch Sống từ bấy lâu nay như Chí Tâm, 

Minh Phượng, Kim Hiền, Trang Thanh Lan, Anh Dũng, 

Trương Minh Quốc Thái, Ðoàn Thanh Tài, Ðức Tiến, Leon 

Vũ, Bích Thảo, Quang Duy, Vivien Thùy Vân, Phương Thoa, 

Minh Châu, Thanh Tâm, và Nguyễn Tiến Dũng, và đặc biệt là 

có sự tham dự của diễn viên điện ảnh Nhật Kim Anh. 

Vở kịch “Cuối Ðời Thương Nhớ” vừa chấm dứt. Bức màn 

nhung khép lại,  trên sân khấu chỉ còn kịch sĩ Túy Hồng ngồi 

lại. Vừa lúc đó đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc bước nhanh 

ra, bà cho biết chương trình biểu diễn của đêm nay hoàn tất, và 
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mời tất cả diễn viên cùng bước ra sân khấu để chào biệt khán 

giả... Trong khi đó, giọng nói của MC Đức Tiến làm cho nhiều 

người xúc động:  “Ðây là giây phút cuối cùng của đoàn kịch 

Sống - tạm biệt mãi mãi...” 

Tài liệu tham khảo: 

- Đức Tuấn. Kịch sĩ Túy Hồng giã từ sân khấu với “Cuối Ðời 

Thương Nhớ” Blog: nguoiviet.com 

- Thanh Thủy. Chuyện tình đẹp như thơ, buồn như nước mắt 

của nhạc sĩ Lam Phương - ca sĩ Túy Hồng Blog: 

laodong.com.vn 

Ca khúc Chiều hành quân – Lam Phương do Túy Hồng  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MEOkcCy_fQg 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MEOkcCy_fQg
https://www.youtube.com/watch?v=MEOkcCy_fQg
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49. Bùi Thiện 

 
(1942-20  ) 

Ca sĩ Bùi Thiện tên thật là  Bùi Văn Thiện, sinh năm 1942, tại 

Bắc phần. 

Năm 1965, tốt nghiệp trường ca múa trung ương ở Hà Nội. Sau 

đó gia nhập trung đoàn Quyết Thắng, làm văn công trung đoàn.  

Năm 1968 từ Bắc vào Sàigòn – Gia Định tham gia đợt hai trận 

Tết Mậu Thân. Ra hồi chánh vào giữa tháng 6 năm 1968 cùng 

với gần 100 người còn lại của trung đoàn này, trong đó có 

Đoàn Chính, con trai nhạc sĩ Đoàn Chuẩn.  

Sau đó làm ca sĩ, từng hát chung với Họa Mi, Thanh Tuyền, và 

đặc biệt là giọng ca được nhiều người ưa thích cặp song ca Sơn 

Ca – Bùi Thiện.  

Biến cố 30 tháng 4 năm 1975, Bùi Thiện rời Việt Nam, định cư 

ở Mỹ tham gia chương trình văn nghệ “Một Năm Xa Xứ” ở 

Los Angeles năm 1976. và đã cùng Sơn Ca góp mặt trong Thúy 

Nga Paris 47 với chủ đề Hoàng Thi Thơ 2, ca khúc Đưa em 

qua cánh đồng vàng. 



 Huỳnh Ái Tông  

166 
 

Tài liệu tham khảo: 

- Bùi Thiện Blog: hopampro.com 

Ca khúc Bên cầu biên giới - Phạm Duy do Bùi Thiện trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRlkLQ4kX5Q 

Ca khúc Tình ta với mình - Hoàng Thi Thơ do Sơn Ca &  

Bùi Thiện trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ns4Tgh9XLMI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRlkLQ4kX5Q
https://www.youtube.com/watch?v=ns4Tgh9XLMI
https://www.youtube.com/watch?v=bRlkLQ4kX5Q
https://www.youtube.com/watch?v=ns4Tgh9XLMI
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50. Lệ Thu 

 
(1943-20  ) 

Ca sĩ Lệ Thu tên thật là Bùi Thị Oanh, sinh ngày 16 tháng 7 

năm 1943 tại Hải Phòng, nhưng trải qua thời thơ ấu ở Hà 

Đông. Bố mẹ Lệ Thu sinh được tất cả 8 người con, nhưng 7 

người con đầu đều qua đời vào năm lên 3 tuổi. Do đó Lệ Thu là 

người con duy nhất còn lại trong gia đình. Mẹ Lệ Thu là người 

vợ thứ hai, vì những khó khăn do người vợ cả gây ra, nên năm 

1953 Lệ Thu theo mẹ vào miền Nam sinh sống. 

Trong khi đang theo học bậc trung học Pháp tại Sàigòn, vào 

năm 1959 trong một lần đến phòng trà Bồng Lai nghe nhạc, do 

sự khuyến khích của bạn bè, Lệ Thu bước lên sân khấu trình 

bày nhạc phẩm Dang dở. Ngay sau đó, ông chủ phòng trà đã 

mời Lệ Thu ký giao kèo biểu diễn. Cũng từ đó cô lấy nghệ 

danh Lệ Thu, trong một cuộc phỏng vấn, Lệ Thu trả lời: "Tôi 

lấy tên Lệ Thu vì tôi giấu gia đình. Thật ra tên đó nó không có 

trong tiềm thức của tôi nhưng tự nhiên nó bật ra, tôi không 

hiểu từ đâu". Sau khi nhận lời cộng tác với phòng trà Bồng Lai, 

Lệ Thu vẫn tiếp tục đi học nhưng một thời gian sau cô quyết 

định nghỉ học để theo đuổi con đường ca hát. 
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Theo sau Bồng Lai, Lệ Thu cộng tác với Trúc Lâm Trà Thất 

của nhạc sĩ Mạnh Phát và kế đó là vũ trường Tự Do vào năm 

1962. Thời kỳ đó, Lệ Thu thường trình bày những nhạc phẩm 

lời Pháp và Anh, nổi bật nhất là các bản như La Vie En Rose, A 

Certain Smile, La Mer, Love Is A Many Splendored Thing... 

Cũng thời gian đó Lệ Thu thành hôn với một người du học ở 

Pháp về tên Sơn. 

Lệ Thu dần dần nổi tiếng và trở thành một ca sĩ quan trọng của 

các vũ trường lớn ở Sài Gòn. Trong những năm 1968 đến 1971, 

tiếng hát Lệ Thu là một trong những yếu tố đưa khách đến với 

các vũ trường Queen Bee, Tự Do và Ritz. Năm 1968, Lệ Thu 

về cộng tác với chương trình Jo Marcel tại vũ trường Queen 

Bee. Ngoài việc đi hát hàng đêm cô còn ký giao kèo thu thanh 

băng nhạc cho Jo Marcel, khởi đầu cho một thời kỳ vàng son 

nhất trong cuộc đời đi hát. Đến giữa năm 1969, Lệ Thu theo 

chương trình Jo Marcel dời về vũ trường Ritz trên đường Trần 

Hưng Đạo. Năm 1970 Lệ Thu trở lại vũ trường Tự Do cho đến 

khi vũ trường này bị nổ hơn một năm sau. 

Lệ Thu tham gia các chương trình ca nhạc trên các đài phát 

thanh Sài Gòn, đài Quân đội và Mẹ Việt Nam, đã thu âm cho 

nhiều băng nhạc. Cùng với Thái Thanh, Thanh Thúy, Khánh 

Ly, Lệ Thu là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất của Sài Gòn 

cho tới 1975. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Lệ Thu kết hôn 

với ký giả Hồng Dương, nhưng hai người chia tay sau khi có 

một con gái là Thu Uyển. 

Trong sự kiện tháng 4 năm 1975, Lệ Thu quyết định ở lại Việt 

Nam vì còn mẹ, dù ngày 28 tháng 4 cô đã tới phi trường Tân 

Sơn Nhất, bước chân đến máy bay nhưng rồi quay về. Sau đó, 

Lệ Thu gia nhập đoàn kịch Kim Cương để đi trình diễn. Thời 

gian đó Lệ Thu hát những ca khúc nhạc mới và cũng có những 

thành công như bài Hà Nội niềm tin và hy vọng của Phan Nhân. 

Khoảng năm 1978, Lệ Thu có mở một hàng cà phê, mang tên 

https://vi.wikipedia.org/wiki/K%C3%BD_gi%E1%BA%A3
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con gái út là Thu Uyển trên đường Phan Tôn, Tân Định với sự 

cộng tác của Thanh Lan và nhạc sĩ Lê Văn Thiện. 

Tháng 11 năm 1979, Lệ Thu cùng con gái út vượt biển đến 

Pulau Bidong, sau đó sang Mỹ vào giữa năm 1980. Hai năm 

sau, hai người con gái lớn của Lệ Thu cũng vượt biên và đoàn 

tụ với Lệ Thu tại nam California. 

Tại Hoa Kỳ, Lệ Thu tiếp tục đi hát, tái ngộ với khán giả trong 

một buổi trình diễn đặc biệt do Nam Lộc tổ chức tại Beverley 

Hills. Sau đó cô cộng tác cùng các vũ trường như Tự Do, Làng 

Văn và Maxim's. Năm 1981 Lệ Thu thực hiện băng nhạc đầu 

tiên của mình ở hải ngoại mang tên Hát trên đường tử sinh. 

Tiếp theo là những băng Thu hát cho người gồm nhiều ca khúc 

đã gắn liền với tên tuổi của cô. 

Đến nay Lệ Thu vẫn tiếp tục ca hát. Sau khi con cái trưởng 

thành và lập gia đình, Lệ Thu sống một mình ở thành phố 

Fountain Valley. Ngày 22 tháng 6 năm 2007, Lệ Thu tham gia 

chương trình đêm nhạc Trịnh "Rơi lệ ru người" theo ý tưởng 

của Tib Hoàng, cháu gái Trịnh Công Sơn cùng với các ca sĩ 

Hồng Nhung, Mỹ Linh, Quang Dũng, Cẩm Vân, Thu Minh, 

Nguyên Thảo và đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Ngày 26 tháng 6 

năm 2009, Lệ Thu trở lại thăm Houston sau ba năm và cùng 

giọng ngâm Bạch Hạc tổ chức đêm nhạc thính phòng theo yêu 

cầu của khán thính giả ái mộ tại địa phương. 

Lệ Thu đã thâu đĩa 45 cho các hãng đĩa Việt Nam, Sóng Nhạc, 

Sơn Ca, Tình Ca Quê Hương, Dư Âm, Nhạc Ngày Xanh, 

Capitols. 

Thâu băng cho các chương trình Shotguns, Thanh Thúy, Phạm 

Mạnh Cương, Diễm Ca, Nhã Ca, Thương Ca, Việt Nam, Cỏ 

May-Duy Khánh, Sơn Ca-Continental-Premier, Nhạc Trẻ, 

Song Ngọc, Siêu Âm, Bảo Thu, Anh Việt Thu, Trần Ngọc 

Đức, Jo Marcel, Mây Hồng. 



 Huỳnh Ái Tông  

170 
 

Lệ Thu là một ca sĩ nổi tiếng, một trong những giọng ca lớn 

nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Tiếng hát của Lệ Thu tuy 

không gắn với một nhạc sĩ nào, nhưng bà là người trình bày rất 

thành công nhiều ca khúc của Phạm Duy, Cung Tiến, Đoàn 

Chuẩn, Trịnh Công Sơn, Phạm Đình Chương, Trường Sa... 

cũng như nhiều nhạc phẩm tiền chiến, tình khúc 1954-1975 

khác. 

Tài liệu tham khảo: 

- Lệ Thu Web: Wikipedia 

Ca khúc Nước mắt mùa thu - Phạm Duy do Lệ Thu trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2S0bfw6a9hc 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2S0bfw6a9hc
https://www.youtube.com/watch?v=2S0bfw6a9hc
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51. Mạnh Hà 

 

 
(1943-20  ) 

 

Ca sĩ Mạnh Hà tên thật là Đỗ Mạnh Hà, sinh ngày 1 tháng 12 

năm 1943, tại Đông Hưng tỉnh Thái Bình.  

 

Ông hoạt động ca hát từ khi còn là một công nhân xây dựng. 

Giành được nhiều giải thưởng trong các hội diễn văn nghệ, ông 

được tuyển vào Đoàn Văn công Tây Nguyên sau đó chuyển 

sang Đoàn Văn công Nhân dân Trung ương.  

 

Năm 1978, Mạnh Hà, Vũ Dậu, Ái Vân cùng đoàn Văn công 

công an Biên phòng đi dự festival thanh niên thế giới lần thứ 

11 ở Cu Ba. 

 

Đầu năm 1980, Mạnh Hà, Vũ Dậu, Quang Huy, Lệ Quyên 

được nhà nước cử đi học về nhạc nhẹ tại Ba Lan và Tiệp Khắc  

và dàn nhạc gồm 15 người. 

 

Thập niên 1990, Mạnh Hà là Giám đốc Đoàn Ca múa nhạc nhẹ 

Trung ương. Ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. 
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Là nghệ sĩ đơn ca với giọng hát ấm và trữ tình, ông dã biểu 

diễn nhiều nơi trong và ngoài nước, trên sóng phát thanh và 

truyền hình. Những tác phẩm ông trình bày gây ấn tượng mạnh 

mẽ cho khán thính giả là  Cùng anh tiến quân trên đường dài 

của Huy Du, Chiếc gậy Trường Sơn của Phạm Tuyên.  

 

Tài liệu tham khảo: 

 

- Mạnh Hà Blog: baicadicungnamthang.net 

 

Ca khúc Chiếc gậy Trường Sơn - Phạm Tuyên do Mạnh Hà 

trình bày 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jR4XwhzzGyQ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jR4XwhzzGyQ
https://www.youtube.com/watch?v=jR4XwhzzGyQ
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52. Thanh Thúy  

 
(1943-20  ) 

Ca sĩ Thanh Thúy tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh 

ngày 2 tháng 12 năm 1943 tại Thừa Thiên Huế, trong một gia 

đình có năm chị em, nhưng chỉ có mình cô là ca sĩ và người em 

tên Thanh Châu thỉnh thoảng cũng đi hát. 

Thiếu thời, đại gia đình Thanh Thúy sống ở thị xã Phan Thiết, 

Thanh Thúy học tiểu học tại đây, do đó là láng giềng của Trần 

Thiện Thanh. Do mẹ bị bệnh nan y, gia đình Thanh Thúy phải 

dời vào Sài Gòn để tiện bề chữa trị, nên thuê một căn nhà nhỏ, 

trong con hẻm trên đường Cao Thắng ở Quận 3. 

Để mưu sinh và kiếm thêm tiền phụ vào việc thuốc thang cho 

mẹ, Thanh Thúy bắt đầu đi hát từ năm 1958, khi mới được 15 

tuổi, với chất giọng trầm ấm hơi khàn, lối phát âm nhả chữ rất 

riêng và đầy cảm xúc, sâu lắng, nghẹn ngào và nức nở, với 

dáng dấp mảnh mai và mái tóc dài buông lơi trên đôi vai gầy 

trong tà áo dài, Thanh Thúy có thể được coi như là một trong 

những nữ ca sĩ gây được nhiều tiếng vang nhất trong làng âm 

nhạc Việt Nam trước năm 1975 và đã ngự trị trên các làn sóng 

phát thanh cũng như truyền hình tại miền Nam Việt Nam và trở 

thành một ngôi sao trên các sân khấu đại nhạc hội cũng như 

phòng trà. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
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Tháng 6 năm 1960, bà Tường Vi, thân mẫu của Thanh Thúy 

qua đời. Người ta nói có lẽ Thanh Thúy mang tâm trạng đau 

buồn vì thương nhớ mẹ, mà tiếng hát càng u sầu, não nùng, bi 

cảm, trong âm điệu mượt mà, ngọt ngào, du dương… khiến 

mọi người xúc động, tái tê từ phong cách trình diễn cho đến lời 

ca trầm mặc, thiết tha tạo nên nét độc đáo riêng biệt cho ngôi 

sao bồng bềnh giữa khói sương. 

Tháng 11 năm 1961, tài tử điện ảnh kiêm đạo diễn Nguyễn 

Long thực hiện cuốn phim Thúy đã đi rồi nói về bà, ca khúc 

nhạc phim do nhạc sĩ Y Vân sáng tác và do ca sĩ Hùng Cường 

trình bày. Ngoài bộ phim này, hình ảnh Thanh Thúy còn xuất 

hiện trên sân khấu kịch và truyền hình. Các nghệ sĩ Kim 

Cương, Bích Thủy, Xuân Dung... đều đã đóng vai Thanh Thúy. 

Năm 1962, Thanh Thúy được bầu chọn là Hoa hậu Nghệ sĩ 

Năm 1964, tên tuổi cô một lần nữa khắc sâu vào lòng khán giả 

mộ điệu, qua việc thể hiện thành công bản nhạc nổi tiếng 

Chuyến tàu hoàng hôn của Minh Kỳ và Hoài Linh. 

Năm 1970, cô đoạt giải thưởng Kim Khánh dành cho nữ ca sĩ 

ăn khách nhất với nhạc phẩm Tình đời, tức Duyên kiếp cầm ca 

của 2 nhạc sĩ Minh Kỳ và Vũ Chương. Ca khúc này 2 nhạc sĩ 

sáng tác nhân dịp Thanh Thúy trở lại nghiệp cầm ca sau vài 

năm vắng bóng. 

Năm 1972, Thanh Thúy đoạt 2 giải Kim Khánh dành cho nữ ca 

sĩ được ái mộ nhất trong năm và show truyền hình được yêu 

thích nhất trong năm do cô làm trưởng ban. 

Sau 30 tháng 4 năm 1975, Thanh Thúy sang định cư tại Hoa 

Kỳ và vẫn tiếp tục đi hát thường xuyên xuất hiện trên video 

trung tâm băng nhạc Asia cũng như trung tâm băng đĩa của 

chính cô. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_Ch%C6%B0%C6%A1ng
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Năm 1964, Thanh Thúy lập gia đinh với tài tử Ôn Văn Tài, 

Trung tá không quân của Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Hai 

người chung sống vô cùng hạnh phúc và hòa thuận, có thể nói 

là đôi Kim Đồng - Ngọc Nữ trong giới nghệ sĩ. 

Thời gian cao tuổi, Thanh Thúy chủ yếu tham gia các hoạt 

động từ thiện. 

Ca sĩ Thanh Thúy rất được văn nghệ sĩ mến mộ do tài năng và 

đức độ. Nhà thơ Nguyên Sa viết: Thanh Thúy là nữ ca sĩ được 

ngợi ca nhiều nhất trong văn, trong thơ. Thi sĩ Hoàng Trúc Ly, 

nhà văn Mai Thảo, nhà thơ Viên Linh, nhà văn Tuấn Huy…. 

Bởi vì Thanh Thúy chính là người yêu trong mộng của cả một 

thế hệ, trong đó có những nhà văn, nhà thơ …. Tiếng hát 

Thanh Thúy đã từng được nhà văn Mai Thảo mệnh danh là 

"Tiếng hát lúc 0 giờ"; giáo sư triết học Nguyễn Văn Trung gọi 

là "Tiếng hát liêu trai"; nhạc sĩ Tuấn Huy gọi là "Tiếng sầu ru 

khuya". 

Nhiều nhạc sĩ, thi sĩ sáng tác ca khúc, bài thơ để dành tặng 

riêng cho Thanh Thúy, như Trịnh Công Sơn viết bản nhạc đầu 

tay Ướt mi và Thương một người, Tôn Thất Lập sáng tác Tiếng 

hát về khuya Anh Bằng sáng tác ca khúc Tiếng ca u hoài để 

tặng bà, Y Vân với Thúy đã đi rồi, và rất nhiều sáng tác của 

Trúc Phương, đều lấy cảm hứng từ tình cảm của ông dành cho 

Thanh Thúy. 

Nhà thơ Hoàng Trúc Ly có bài thơ lục bát nổi tiếng, bày tỏ 

lòng giao cảm với tiếng hát Thanh Thúy, tựa đề Sầu ca sĩ 

Tặng Thanh Thúy 

 

Từ em tiếng hát lên trời  

Tay xoa vòng tóc tay vời âm thanh  

Sợi buồn chẻ xuống hồn anh  

Lắng nghe da thịt tan tành sau xưa. 
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Nhà thơ Vũ Hối, qua nét bút độc đáo như tranh vẽ dành tặng 

bốn câu thơ: 

Liêu trai tiếng hát khói sương 

Nghẹn ngào nhung nhớ giòng Hương quê mình 

Nghiên sầu từng nét lung linh 

Giọng vàng xứ Huế ấm tình quê hương. 

Tài liệu tham khảo: 

- Thanh Thúy Web: Wikipedia 

Ca khúc Một chuyến bay đêm – SongNgọc & Hoài Linh do 

Thanh Thúy trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CxJcoGF67KA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CxJcoGF67KA
https://www.youtube.com/watch?v=CxJcoGF67KA
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53. Trung Chỉnh 

   
(1943-20  ) 

Ca sĩ, bác sĩ Trung Chỉnh tên thật là Huỳnh Trung Chỉnh 

sinh năm 1943, tại thành phố Mỹ Tho, nay thuộc tỉnh Tiền 

Giang. Gia đình không khá giả, Trung Chỉnh mồ côi cha năm 

1950, khi đó anh được 7 tuổi. Trung Chỉnh có ba anh em trai 

mà Trung Chỉnh là út. 

Trung Chỉnh được mẹ buôn bán tảo tần, cho anh theo học tại 

tường tiểu học Cầu Bắc, rồi trung học tư thục Trúc Giang, sau 

đó được vào học những năm Đệ nhị cấp tại Trung học Nguyễn 

Đình Chiểu Mỹ Tho. 

Năm 1963, Trung Chỉnh thi đỗ Tú Tài toàn phần, thi đậu vào 

Trường Quân Y, ra trường năm 1971. 

Năm 1972, Trung Chỉnh  gia nhập binh chủng Thủy Quân Lục 

Chiến và tham dự ngay chiến trường Quảng Trị vào mùa Hè đỏ 

lửa năm 1972.  

Đến đầu năm 1975, Trung Chỉnh được thuyên chuyển về bệnh 

viện Long Khánh, ngày 9-4-1975, Cộng sản đánh tới Long 

Khánh, Trung Chỉnh chạy luôn về Sàigòn. 
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Ngày 26-6-1975, Trung Chỉnh trình diện đi học tập tại Trung 

học Võ Trường Toản, được đưa lên Trảng Lớn ở Tây Ninh, 

đến năm 1976 được đưa về Trại Sóng Thần Thủ Đức, vài tháng 

sau được cho về. 

Sau khi ra trại, Trung Chỉnh được nhận làm bác sĩ ở bệnh viện 

Phước Kiến, nay là bệnh viện Nguyễn Trải. 

Đến tháng 5 năm 1979, Trung Chỉnh vượt biên với vợ và 4 

con, theo diện bán chính thức ở Mỹ Tho. Trung Chỉnh và gia 

đình đến được đảo Galang Nam Dương cho đến tháng 11 năm 

1979, được chánh phủ Mỹ cho tỵ nạn tại Denver, Colorado. 

Sau đó Trung Chỉnh học và thi lại, rồi thực tập nội trú tại bệnh 

viện của thành phố Leuo, thuộc bang Louisiana. Sau khi tốt 

nghiệp, Trung Chỉnh làm việc cho một viện dưỡng lão Cựu 

Chiến Binh Hoa Kỳ. Sau giờ làm việc còn làm thêm ở phòng 

mạch, tại Oklohama City từ năm 1986 cho đến năm 2004 về 

hưu. 

Sau khi về hưu, Trung Chỉnh về Orange County mở phòng 

mạch gần Phước Lộc Thọ, khu Little Sàigòn, California. 

Ngày 13 tháng 11 năm 2011, tại nhà hàng Grand Garden, thành 

phố Westminster, thông qua chương trình kỷ niệm 45 năm ca 

hát và 40 năm hành nghề y khoa, lần đầu tiên Trung Chỉnh đã 

có cuộc hạnh ngộ với những ai từng yêu mến tiếng hát của ông 

và đây cũng là đêm nhạc "nhìn lại" chặng đường của ca sĩ- bác 

sĩ quân y Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa Trung 

Chỉnh. 

Từ khi còn là sinh viên Quân y, Trung Chỉnh đã trình diễn trên 

đài truyền hình và những Đại nhạc hội tại Sàigòn. Trung Chỉnh 

thường song ca với Hoàng Oanh, tính đến năm 2016 ông đã có 

50 năm ca hát. 
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Trung Chỉnh đã có một đời vợ trước, có con gái đầu lòng, nay 

đã xuất gia đầu Phật ở Canada, sau đó họ chia tay. Trung Chỉnh 

kết hôn với một người phụ nữ tên Phượng, họ có bốn người 

con, hai trai hai gái và tổng cộng năm cháu nội, ba cháu ngoại. 

Là một người với cá tính năng động và hết lòng với chiến hữu, 

BS Huỳnh Văn Chỉnh đã cùng với với một số cựu quân nhân 

QLVNCH đứng ra thành lập Ủy Ban Vận Động Xây Dựng 

Nghĩa Trang Biên Hòa Hải Ngoại với mục đích thành lập một 

nơi yên nghỉ cuối cùng và xứng đáng cho những người đã từng 

hy sinh cả cuộc đời cho chính nghĩa Tự Do. 

Tài liệu tham khảo: 

- Phỏng vấn BS Trung Chỉnh QYHD/18 Web: svqy.org 

Ca khúc Chuyến đi về sáng - Trần Thiện Thanh do Trung 

Chỉnh & Hoàng Oanh trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KRTpkINveOI 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KRTpkINveOI
https://www.youtube.com/watch?v=KRTpkINveOI
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54. Giang Tử 

 
(1944-2014) 

Ca sĩ Giang Tử tên thật Nguyễn Văn Giang, sinh ngày 1 

tháng 2 năm 1944 tại Hải Phòng. Gia đình ông có 8 anh chị em, 

bố mẹ là thương gia. Khi lên 12 tuổi, Giang Tử được bố cho 

theo học hát với nhạc sĩ Y Vân. Về sau, ông còn được ca sĩ 

Duy Trác hướng dẫn về lĩnh vực ca hát. 

Trong những năm 1960-1970, Giang Tử nổi tiếng ở trong nước 

với dòng nhạc boléro ngọt ngào.  

Năm 1968, ông nổi danh với Căn nhà màu tím - một sáng tác 

của nhạc sĩ Hoài Linh. Một số ca khúc khác gắn liền với tên 

tuổi của Giang Tử là Chuyến đi về sáng, Cô hàng xóm, Nhật ký 

đời tôi... Ông cũng được yêu mến với những ca khúc tiền chiến 

của các nhạc sĩ Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Hoàng Giác, Văn 

Phụng, Lê Trọng Nguyễn, Phạm Đình Chương…  

Năm 1969, ông được các hãng đĩa Dư Âm, Việt Nam ký độc 

quyền, được lăng xê song ca với nhiều nữ ca sĩ như: Hương 

Lan, Trang Mỹ Dung, Yến Linh, Giáng Thu…  
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Sau năm 1975, ca sĩ Giang Tử tham gia hầu hết các đoàn ca 

nhạc quốc doanh. Ông gắn bó lâu nhất với ba đoàn: Kịch nói 

Kim Cương, Hương Miền Nam, Xiếc Tuổi Trẻ...  

Ông lập gia đình với diễn viên múa Minh Thu, họ có một con 

gái và chính người con gái này đã bảo lãnh cho Giang Tử định 

cư ở Houston, Texas, Mỹ từ đầu năm 2010. Tại Mỹ, ông đã 

tham gia nhiều chương trình văn nghệ phục vụ đồng bào như 

Trung tâm Vân Sơn, Asia, Thúy Nga.  

Ca sĩ Giang Tử đã trút hơi thở cuối cùng lúc 15 giờ 35 phút 

ngày 16 tháng 9 năm 2014, tại Bệnh viện LBJ Houston, Texas. 

Thọ 71 tuổi. 

Tài liệu tham khảo: 

- Giang Tử Web: Wikipedia 

Ca khúc Đưa em vào Hạ - Trầm Tử Thiêng do Giang Tử trình 

bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BmAA7DuW0SI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BmAA7DuW0SI
https://www.youtube.com/watch?v=BmAA7DuW0SI
https://www.youtube.com/watch?v=BmAA7DuW0SI
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55. Bích Liên 

 
(1944-20  ) 

Ca sĩ Bích Liên tên thật là Nguyễn Bích Liên, sinh ngày 14 

tháng 7 năm 1944. Trong những năm đầu của thập niên 1960, 

bà theo học tại Nhạc viện Hà Nội. Sau đó Bích Liên công tác 

tại Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. 

Bích Liên được coi là một trong những ca sĩ nhạc cách mạng 

nổi tiếng nhất trong những năm chiến tranh. Bích Liên nổi 

tiếng với nhiều ca khúc cách mạng trong đó có: Nổi lửa lên em 

của Huy Du, Về đây với đường tàu của Lưu Cầu, Biết ơn chị 

Võ Thị Sáu của Nguyễn Đức Toàn, Tự nguyện của Trương 

Quốc Khánh, Tình ca Tây Bắc của Bùi Đức Hạnh - hát với 

nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng... và đặc biệt là những ca khúc về đề 

tài ca ngợi nông thôn: Cá lội đồng xanh của Vũ Thanh, Bài ca 

năm tấn của Nguyễn Văn Tý, Đường cày đảm đang của An 

Chung... 

Năm 1969, khi chủ tịch Hồ Chí Minh qua qua đời, đã có một 

cuộc thi để chọn ra một ca khúc phát trên sóng phát thanh trong 

lễ tang. Ca khúc Người là niềm tin tất thắng của Chu Minh đã 

được chọn, và Bích Liên chính là người thể hiện. 
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Ca sĩ Bích Liên đã có một đời chồng là nghệ sĩ Violon Đặng 

Trần Khuê và có một con trai với nghệ sĩ này. Sau nầy, Bích 

Liên là vợ của nghệ sĩ piano Hoàng My. 

Năm 1980, Bích Liên đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ 

ưu tú. Bích Liên chuyển ngành sang Bộ Giao thông vận tải nên 

không đủ số năm cống hiến để được phong Nghệ sĩ nhân dân. 

Tài liệu tham khảo: 

- Bích Liên Web: Wikipedia 

Ca khúc Bài ca năm tấn - Nguyễn Văn Tý do Bích Liên  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h2TNd6_XZTI 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h2TNd6_XZTI
https://www.youtube.com/watch?v=h2TNd6_XZTI
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56. Nguyễn Đức Quang 

 
(1944-2011) 

Du ca Nguyễn Đức Quang sinh năm 1944 ở Sơn Tây Bắc 

Việt. Năm 1954 khi Việt Nam bị chia đôi thì ông theo gia đình 

di cư vào Nam, định cư ở Đà Lạt. Ông nhập học và tốt nghiệp 

trường Đại học Đà Lạt phân khoa chính trị kinh doanh. 

Bắt đầu từ thập niên 1960, ông được biết đến qua nhiều nhạc 

phẩm với chủ đề thanh niên, tranh đấu, và cộng đồng. Tác 

phẩm đầu tay của ông là Gươm thiêng hào kiệt, viết vào năm 

1961 cho phong trào Hướng đạo.  

Cuối năm 1965, ông cùng các bạn thành lập ban Trầm Ca, phổ 

biến các bài hát có tinh nhận thức, nhạc tranh đấu xã hội và 

nhạc sinh hoạt thanh niên. Sau đó ông cùng với ban Trầm Ca 

và một số huynh trưởng hoạt động thanh niên thành lập phong 

trào Du ca Việt Nam vào cuối năm 1966 tại Miền Nam Việt 

Nam.  

Tác phẩm nổi tiếng của ông phải kể những bài Chiều qua Tuy 

hòa, Việt Nam Quê hương ngạo nghễ, Về với Mẹ Cha, Bên kia 

sông, Xin chọn nơi này làm Quê hương. Trong phong trào 

Hướng đạo tại Việt Nam, ông là một trưởng hướng đạo. 
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Năm 1979 ông vượt biên sang Hoa Kỳ tỵ nạn và định cư ở 

Little Saigon, California. Ông hợp tác với các Nhật báo Người 

Việt, Viễn Đông rồi sau đó đứng ra lập tuần báo Chí Linh và 

Nguyệt san Phụ nữ Diễn đàn. Một thời ông cũng đóng góp trên 

chương trình phát thanh và truyền hình VOC. Hướng đạo Việt 

Nam đã tặng ông giải thưởng cao quý nhất: Bắc đẩu huân 

chương. 

Sau một thời-gian lâm trọng bệnh sau khi bị tai biến mạch máu 

não, ông từ trần lúc 04:00 sáng ngày 27 tháng 3 năm 2011 tại 

tiểu bang California, Hoa Kỳ. 

Tài liệu tham khảo: 

- Nguyễn Đức Quang Web: Wikipedia 

Ca khúc Vì tôi là Linh mục - Nguyễn Đức Quang do tác giả 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z9AakbpFiUg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z9AakbpFiUg
https://www.youtube.com/watch?v=z9AakbpFiUg
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57. Khánh Ly 

 
(1944-20  ) 

Ca sĩ Khánh tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, sinh ngày 6 

tháng 3 năm 1945 tại Hà Nội, cũng có khi cô lấy tên Phạm Thị 

Lệ Mai theo họ Phạm của người cha dượng. Năm 1954, Lệ 

Mai theo mẹ di cư vào miền Nam. 

Khi còn ở Hà Nội, dù chưa tới 9 tuổi, Khánh Ly đã tham dự 

một cuộc thi hát với bài Thơ Ngây của nhạc sĩ Anh Việt nhưng 

không được giải gì. Cuối năm 1956, mới 11 tuổi, Khánh Ly 

một mình đi nhờ xe chở rau từ Đà Lạt về Sài Gòn tham dự 

cuộc thi tuyển lựa ca sĩ nhi đồng do đài Pháp Á tổ chức tại rạp 

Norodom. Lệ Mai hát bài Ngày Trở Về của nhạc sĩ Phạm Duy 

và đoạt giải nhì, sau "thần đồng" Quốc Thắng. 

Năm 1962, Khánh Ly thực sự bước chân vào sự nghiệp ca hát, 

cô hát cho phòng trà Anh Vũ trên đường Bùi Viện, Sài Gòn. 

Cuối năm đó cô chuyển lên sống tại Đà Lạt và hát cho các 

phòng trà ở đó. Năm 1964, Khánh Ly gặp nhạc sĩ Trịnh Công 

Sơn, lúc đó còn chưa nổi tiếng, ông mời cô về Sài Gòn biểu 

diễn. Lúc đó, vì không muốn rời Đà Lạt nên Khánh Ly từ chối 

lời đề nghị của người nhạc sĩ trẻ đó. 
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Năm 1967, do tình cờ cô gặp lại Trịnh Công Sơn tại Sài Gòn 

và từ đó, Khánh Ly cùng Trịnh Công Sơn đã trở thành một 

hiện tượng của tân nhạc Việt Nam. 

Khánh Ly và Trịnh Công Sơn đã có những buổi trình diễn 

ngoài trời không công và không thù lao cho sinh viên tại Quán 

Văn, theo Khánh Ly, đó là một quán lá sơ sài dựng trên một 

nền gạch đổ nát, nằm trên bãi đất rộng sau trường Đại học Văn 

Khoa Sài Gòn. Họ tiếp tục trình diễn khắp nơi ở miền Nam 

Việt Nam, nhất là trong sân cỏ trường đại học, nơi Khánh Ly 

được mệnh danh là "Nữ Hoàng Chân Đất" hay "Nữ Hoàng Sân 

Cỏ". Khánh Ly chính là ca sĩ Việt Nam đầu tiên tổ chức show 

diễn riêng của mình. 

Về biệt danh "Nữ hoàng chân đất", theo lời thuật lại của Khánh 

Ly trong băng Video Một đời Việt Nam thực hiện năm 1991, 

khi chưa có kinh nghiệm ca hát và lần đầu tiên xuất hiện trước 

một đám đông khoảng một ngàn người, Khánh Ly đã không 

giữ được bình tĩnh vá đứng không vững, phải vịn vào vai Trịnh 

Công Sơn. Trịnh Công Sơn nói "bỏ tay ra và đứng hát cho 

nghiêm chỉnh", vì run quá, nên Khánh Ly cởi bỏ đôi giày cao 

gót và đứng chân đất và nhờ đó, đã có thể bình tĩnh để trình 

bày hết bài hát của Trịnh Công Sơn trong suốt một đêm đó, 

khoảng 30 đến 40 bài hát trong 1 đêm. Khánh Ly kể về thời kỳ 

những năm 60 cơ cực, đói khổ nhưng đầy hạnh phúc ấy: "Thực 

sự tôi rất mê hát. Không mê hát thì tôi không có đủ can đảm để 

đi hát với anh Sơn mười năm mà không có đồng xu, cắc bạc 

nào. Thời ấy, tôi phải chịu đói, chịu khổ, chịu nghèo, không 

cần biết đến ngày mai, không cần biết đến ai cả, mà vẫn cảm 

thấy mình cực kỳ hạnh phúc, cảm thấy mình sống khi được hát 

những tình khúc của Trịnh Công Sơn". 

Từ năm 1967 đến 1975, Khánh Ly hợp tác với nhiều hãng đĩa 

tại Sài Gòn, thâu âm nhiều bài hát trong các dĩa nhạc của các 

hãng dĩa Việt Nam, Sóng Nhạc, Tình Ca Quê Hương, Dư Âm, 

Nhạc Ngày Xanh, Continental và thâu vào băng Akai của 
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Chương trình Phạm Mạnh Cương, Trường Sơn, Sơn Ca, Họa 

Mi, Jo Marcel... Năm 1968, Khánh Ly mở Hội Quán Cây Tre ở 

Đakao, số 2bis đường Đinh Tiên Hoàng, Sài Gòn. Đây là nơi tụ 

họp của các văn nghệ sĩ và các sinh viên học sinh yêu văn nghệ 

yêu tiếng hát Khánh Ly, và đây cũng là nơi tổng phát hành 

những cuốn băng nổi tiếng Trịnh Công Sơn - Khánh Ly Hát 

Cho Quê hương Việt Nam. 

Trong hai năm 1969, 1970, được sự tài trợ của chính phủ Việt 

Nam Cộng Hòa, Khánh Ly đã có nhiều cuộc trình diễn cho các 

sinh viên Việt Nam ở châu Âu, Mỹ và Canada. Năm 1970, 

nhận được lời mời của đài truyền hình NHK, Khánh Ly sang 

biểu diễn ở Nhật Bản. Khánh Ly đã ghi âm và trình diễn các ca 

khúc bằng cả hai thứ tiếng Việt và Nhật. 

Năm 1970, Chiến tranh Việt Nam lan rộng, Trịnh Công Sơn 

viết nhiều ca khúc phản chiến và được Khánh Ly hát trong 

những cuốn băng Hát Cho Quê Hương Việt Nam. Khánh Ly 

cũng tham gia hát trong những buổi ca nhạc gây dựng quỹ của 

các hội đoàn, hội Công giáo Việt Nam để xây chùa, nhà thờ, 

trại mồ côi, trại tị nạn. Năm 1972, cô mở một phòng trà ca nhạc 

mang tên Khánh Ly trên đường Tự Do, số 12 - 14 tại thành phố 

Sài Gòn. 

Sau năm 1975, Khánh Ly rời Việt Nam và định cư tại Cerritos, 

California, Hoa Kỳ, lập gia đình với nhà báo Nguyễn Hoàng 

Đoan. Năm 1979, một lần nữa Columbia Nippon lại mời 

Khánh Ly đến Nhật để thâu băng nhạc của Trịnh Công Sơn. 

Năm 1982, đài Bunka Honso Radio mời Khánh Ly tham gia 

Liên hoan Âm nhạc Châu Á với nhiều nghệ sĩ nhiều nước châu 

Á. Năm 1985, Khánh Ly cùng chồng mở hãng thu riêng Khánh 

Ly Productions. Năm 1987, Khánh Ly trở lại Nhật để thâu 

băng cho phim Thuyền Nhân (Boat Man). 

Từ sau năm 1975, bà về nước hai lần để thăm gia đình. Năm 

2005, trong một cuộc phỏng vấn trên đài BBC của Anh ở Mỹ, 
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Khánh Ly cho biết, về Việt Nam luôn là ước mơ nằm trong trái 

tim bà. 

Năm 1988, là một tín đồ Công Giáo mộ đạo, Khánh Ly được 

mời đến Vatican trong lễ tưởng niệm những tín hữu Việt Nam 

tử vì đạo. Trong sự kiện này, Khánh Ly đã gặp mặt Giáo 

Hoàng Jean Paul II. Năm 1989, sau khi bức tường Berlin bị phá 

bỏ, Khánh Ly và Thanh Tuyền đã hát trong chương trình nhạc 

đầu tiên ở Đông Đức. Năm 1992, Khánh Ly được mời đến Đại 

hội Giới trẻ Thế giới ở Denver, Colorado, Hoa Kỳ, và là lần 

thứ hai Khánh Ly được gặp Giáo Hoàng Jean Paul II. Năm 

1996, Đài truyền hình NKH ở Nhật Bản đã chọn Khánh Ly là 

một trong 10 nhân vật nổi tiếng để làm phim tài liệu về cuộc 

đời và gia đình Khánh Ly. 

Hiện nay Khánh Ly vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình và 

là một diva - nữ ca sĩ được mến mộ - trụ cột của Trung tâm 

Thúy Nga. 

Theo báo Công an Nhân dân, Khánh Ly lập gia đình lần đầu và 

có 2 con với một người có biệt danh là "Minh Đĩ". Lần thứ hai, 

có một người con với Mai Bá Trác, một Đại úy biệt kích của 

Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Lần thứ ba năm 1975, Khánh 

Ly lập gia đình với Nguyễn Hoàng Đoan, một nhà báo kiêm 

nhà văn viết tiểu thuyết phóng sự. Bà có tổng cộng bốn người 

con, hai trai và hai gái. 

Ngày 7-1-2015, chồng Khánh Ly là Nguyễn Hoàng Đoan đã 

nhắm mắt lìa đời. 

Trước năm 2014, Khánh Ly có về nước 2 lần, để thăm thân 

nhân, đến năm 2014 Khánh Ly về nước trình diễn lần đầu tiên 

đêm 9-5-2014, tại Trung tâm hội nghị Mỹ Đình, Năm 2015, về 

nước trình diễn 2 lần, lần đầu đêm 21-5-2015 là đêm trình diễn 

“Gọi tên bốn mùa” với Ánh Tuyết, Hồng Nhung, Mỹ Linh, 

Uyên Linh. Lần sau đêm 16-10-2015, với Elvis Phương, Lệ 
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Thu, Tuấn Ngọc, Lê Uyên (Phương). Năm 2016, để tưởng 

niệm Trịnh Công Sơn sau 15 năm nằm xuống -1 tháng 4 năm 

2001 – 1 tháng 4 năm 2016 - đêm nhạc “Đường xa vạn dặm” tổ 

chức vào đêm 2-4-2016 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, 

ngoài Khánh Ly còn có sự góp mặt của các giọng ca được yêu 

thích của dòng nhạc Trịnh như Hồng Nhung, Cẩm Vân, Ánh 

Tuyết, Quang Dũng, Khắc Triệu. 

Ngoài nhạc Trịnh Công Sơn, Khánh Ly cũng rất thành công 

với các nhạc phẩm tiền chiến và ca khúc của các nhạc sĩ khác 

như Trầm Tử Thiêng, Đoàn Chuẩn, Phạm Duy, Nguyễn Đình 

Toàn, Vũ Thành An,... Theo như Khánh Ly cho biết, nghệ 

danh Khánh Ly được cô ghép từ tên hai nhân vật Khánh Kỵ và 

Yêu Ly trong truyện Tàu Đông Chu Liệt Quốc. 

Tài liệu tham khảo: 

- Thông tin tiểu sử ca sĩ Khánh Ly Web: nguoinoitieng.vn  

Ca khúc Ru ta ngậm ngùi - Trịnh Công Sơn do Khánh Ly  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RSDKLauWxIg 

https://www.youtube.com/watch?v=RSDKLauWxIg
https://www.youtube.com/watch?v=RSDKLauWxIg
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58. Ngọc Minh 

 
(194X-20  ) 

Ca sĩ Ngọc Minh sinh vào thập niên 1940, người gốc Thái 

trắng, sinh ở Móng Cái, miền Thượng Du Bắc Việt. Sau khi 

cùng với gia đình bỏ miền Bắc ra đi vào năm 54, Ngọc Minh 

vào ở Đà Lạt một thời gian, sau đó về sống ở Kontum vài năm 

trước khi trở lại Đà Lạt sống cho đến khi thân sinh chị về hưu.  

Khởi đầu sự nghiệp ca hát, Ngọc Minh gia nhập Ban Tuyên 

Vận thuộc Bộ Thông Tin năm 1964, và cũng vào năm đó, chị 

đã ra mắt thính giả lần đầu tiên tại trường Quốc Gia Âm Nhạc 

với bài Tình Ca của Phạm Duy và Anh Về Một Chiều Mưa của 

Duy Khánh và Anh Thy. Trước đó chị đã có dịp theo học nhạc 

một thời gian ngắn với nhạc sĩ Mạnh Đạt, cho đến khi tương 

đối tạo được tên tuổi thì chị còn nhận được sự dìu dắt của 

những nhạc sĩ như Hoàng Nguyên, Nguyễn Hậu và Lan Đài.  

Ngọc Minh đến với lãnh vực phòng trà và vũ trường qua sự 

giới thiệu của nhạc sĩ Đan Phú. Cuộc đời ca hát với tính cách 

chuyên nghiệp của chị khởi đầu với phòng trà Bồng Lai sau khi 

lên hát giúp vui lần đầu tiên với một nhạc phẩm về đời lính là 

Anh Tiền Tuyến, Em Hậu Phương. Liền sau đó chị đã nhận 

được ngay lời mời cộng tác với phòng trà này.  

Một thời gian sau, Ngọc Minh được nhạc sĩ Huỳnh Anh mời 

cộng tác với vũ trường Văn Cảnh, rồi lại được nhạc sĩ Võ Đức 

Tuyết mời hát tại Olympia, qua đến những night club khác.  
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Từ khi đài truyền hình Việt Nam bắt đầu hoạt động Ngọc Minh 

đã góp mặt trong nhiều chương trình ca nhạc cũng như đã từng 

xuất hiện trong nhiều vở kịch của một số ban.  

Ngay từ năm 1970, Ngọc Minh đã cùng với Khánh Ly và em 

gái của Khánh Ly là Ngọc Anh sang trình diễn tại Hoa Kỳ 

trong dịp Tết Nguyên Đán, tại các tiểu bang có những sinh viên 

sĩ quan VNCH sang đây tu nghiệp. 

Tháng 11 năm 1978, Ngọc Minh cùng con trai vượt biển đến 

được đảo Tanganu trước, sau đó được đưa vào trại tỵ nạn Pulau 

Bidong và ở tại đây hơn một năm. 

Khi trở lại Mỹ 8 năm sau với tính cách tỵ nạn, Ngọc Minh đã ở 

trong một tâm trạng khác biệt hoàn toàn trong một xã hội quá 

xa lạ đối với mình. Tuy nhiên Ngọc Minh đã cố gắng để hội 

nhập song song với việc tiếp tục con đường nghệ thuật. Thế rồi 

tên tuổi của Ngọc Minh đã tìm được lại ngay sự thương mến 

của khán giả sau một thời gian không được thưởng thức tiếng 

hát của chị. Đến khi nhạc phẩm Anh Giải Phóng Tôi Hay Tôi 

Giải Phóng Anh của Nhật Ngân do Ngọc Minh trình bày được 

phổ biến thì tên tuổi của chị chiếm được một chỗ đứng cao tại 

hải ngoại. Cũng với nhạc phẩm này Ngọc Minh đã dùng làm 

tựa đề cho băng nhạc đầu tay của mình, được phát hành vào 

năm 81. Sáu tháng sau đó, Ngọc Minh tung ra băng nhạc thứ 

nhì mang tựa đề “Người Yêu Của Lính 1” và tính cho đến nay 

với CD “Người Yêu Của Lính 2” phát hành trong năm 1998, 

trung tâm riêng của cô là Ngọc Minh Productions đã thực hiện 

được 15 sản phẩm vừa băng nhạc vừa CD.  

Ngoài khả năng ca hát, khi còn ở trong nước Ngọc Minh còn là 

một diễn viên điện ảnh và chính trong lãnh vực này chị đã có 

những hoạt động mạnh mẽ cùng với những lần xuất hiện trên 

các chương trình truyền hình trong khi đó không có những hoạt 

động nào đáng kể trong lãnh vực thu băng nhạc.  
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Ngọc Minh còn có thêm một khả năng nữa là xướng ngôn viên. 

Chị từng là người thực hiện kiêm xướng ngôn viên cho một số 

đài phát thanh ở California với các mục như “Người Yêu Của 

Lính”, “Phụ Nữ”, “Tình Ca Kỷ Niệm”,… Hơn nữa, chị còn có 

tài viết báo, do đó từng được mời phụ trách những mục phỏng 

vấn nghệ sĩ hay tâm tình với nghệ sĩ cho một số tạp chí. Nếu 

nói rằng "Người Yêu Của Lính Ngọc Minh” là một người đa 

tài thì chắc không có gì quá đáng. Sau trên 50 năm đóng góp 

tiếng hát cùng những khả năng nghệ thuật khác của mình, 

Ngọc Minh nay đã giảm bớt đi nhiều hoạt động, tuy nhiên khán 

thính giả - nhất là những người đã từng sống trong quân ngũ - 

khó lòng quên được tiếng hát ngọt ngào pha một chút nũng nịu 

của chị.  

Tài liệu tham khảo: 

- Trường Kỳ Ngọc Minh Web: dactrung.net 

Ca khúc  Bài thánh ca buồn - Nguyễn Vũ do Ngọc Minh  

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=z5t9ZeG-6g4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z5t9ZeG-6g4
https://www.youtube.com/watch?v=z5t9ZeG-6g4
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59. Vũ Dậu 

  
(1945-20  ) 

Ca sĩ Vũ Dậu sinh năm 1945 tại Hà Nội trong một gia đình khá 

giả, cha là chủ một hãng buôn ngũ cốc. Từ năm 13 tuổi, bà đã 

tham gia Đội sơn ca của Đài tiếng nói Việt Nam. Năm 16 tuổi, 

khi đang học ở trường trung học Việt-Đức, Hà Nội, Vũ Dậu 

nhận được giấy gọi vào Đoàn ca múa nhạc trung ương và tham 

gia vào đoàn văn công đi chiến trường. Năm 20 tuổi, Vũ Dậu 

lấy nghệ sĩ đàn bầu Phạm Ngọc Hướng, người hơn bà 9 tuổi. 

Năm 1967, Vũ Dậu sinh con trai đầu lòng là nhạc sĩ Ngọc 

Châu. Năm 1983, bà sinh con thứ hai, sau này là nữ ca sĩ trẻ 

Khánh Linh. 

Vũ Dậu đi hát sớm tuy nhiên lại nổi tiếng muộn hơn nhiều so 

với những ca sĩ cùng thời như Bích Liên, Mỹ Bình, Diệu 

Thúy... Mặc dù có cả thanh lẫn sắc, nhưng do bản tính nhút 

nhát, Vũ Dậu chỉ dám hát tốp ca. Đến năm 1972, bà mới bắt 

đầu hát đơn. Ca khúc đầu tiên hát đơn ca là bản dân ca Trèo lên 

trái núi thiên thai do nghệ sĩ ưu tú Đinh Thìn đệm bằng sáo 

trúc. Năm 1980, bà cùng với một số bạn diễn được cử đi Tiệp 

Khắc tham dự Tài năng trẻ quốc tế và được mời vào ban giám 

khảo. 

Vào thập niên 1980, Vũ Dậu cùng với Mạnh Hà, Thúy Hà... là 

những ca sĩ đầu tiên hát nhạc nhẹ tại miền Bắc. Họ hát những 
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bài hát Việt Nam, Liên Xô, Đông Âu, Triều Tiên... với phong 

cách mới mẻ mà về sau thường được gọi là nhạc nhẹ. Vũ Dậu 

nổi tiếng với những ca khúc như Cô gái mở đường, Cô gái Sài 

Gòn đi tải đạn, Trường Sơn đông Trường Sơn tây, Đôi dép Bác 

Hồ... và đặc biệt là những ca khúc của Phan Huỳnh Điểu như 

Hành khúc ngày và đêm, Những ánh sao đêm, Đêm nay anh ở 

đâu... Bà đã được phong danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. 

Vũ Dậu còn là nghệ sĩ đầu tiên được quay phim màu và xuất 

hiện trên sóng truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam. Bà 

đã được mời quay một chương trình gồm các sáng tác của nhạc 

sĩ Phan Huỳnh Điểu. 

Năm 1989, Vũ Dậu về hưu khi mới 45 tuổi. Sau đó bà mở một 

cửa hàng vàng trên đường Đê La Thành. Sau 10 năm kinh 

doanh, bà nghỉ và về sống với gia đình con gái. 

Tài liệu tham khảo: 

- Vũ Dậu Web:Wikipedia 

Ca khúc Những ánh sao đêm – Phan Huỳnh Điểu do Vũ Dậu 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FV6WC89gWUQ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_X%C3%B4
https://www.youtube.com/watch?v=FV6WC89gWUQ
https://www.youtube.com/watch?v=FV6WC89gWUQ
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60. Elvis Phương 

 

(1945-20  ) 

Ca sĩ Elvis Phương, tên thật là Phạm Ngọc Phương sinh vào 

năm 1945 tại thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, quê quán ở xã 

Sơn An, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. 

Thời trung học, Elvis Phương theo học tại Lycée Jean 

Jacques Rousseau, nay là trường cấp 3 Lê Quý Đôn. 

Elvis Phương khởi nghiệp chuyên hát ca khúc nước ngoài, mê 

vua nhạc rock Elvis Presley, chính vì vậy Phạm Ngọc Phương 

đã lấy nghệ danh là Elvis Phương. 

Elvis Phương biểu diễn trước công chúng lần đầu vào năm 

1962 tại trường dòng Regina Pacis. Bài hát tiếng Việt đầu tiên 

Elvis Phương biểu diễn là Nửa đêm ngoài phố. Elvis Phương 

tham gia nhiều ban nhạc như Rockin' Stars, Les Vampires... Là 

một trong những tay khuấy động phong trào nhạc trẻ đầu tiên ở 

Sàigòn, trong ban nhạc trẻ Phượng Hoàng thời bấy giờ có 

Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà..., sau này trở thành một ca sĩ 

có thể hát nhiều thể loại từ rock, pop, trữ tình cho đến ca khúc 

trữ tình quê hương. 

Elvis Phương thu âm rất nhiều bài hát nổi tiếng, gắn liền với 

tên tuổi của ông phải kể đến: Vết thù trên lưng ngựa hoang, Áo 

anh sứt chỉ đường tà, Trả lại em yêu của Phạm Duy, Đàn bà 
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của Song Ngọc, Mười năm tình cũ, Mười năm yêu em của 

Trầm Tử Thiêng, Bài thánh ca buồn của Nguyễn Vũ, Xé thư 

tình của Trương Hoàng Xuân, Cô hàng cà phê của Canh Thân 

và tất nhiên là các ca khúc Phượng Hoàng. Các bản nhạc trữ 

tình của Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà như: Còn yêu em 

mãi, Yêu em, Tôi muốn...  

Elvis Phương thường xuyên trình bày các tác phẩm của 

Nguyễn Ánh 9: Không, Cô đơn, Buồn ơi chào mi, Tình khúc 

chiều mưa, của Vũ Thành An: Bài không tên số 5, Bài không 

tên cuối cùng, của Trịnh Công Sơn: Chiều một mình qua phố 

của Lam Phương: Duyên kiếp, cũng là tên một album của ông, 

Cỏ úa của Nguyễn Văn Tý: Dư âm, của Ngô Thụy Miên: Áo 

lụa Hà Đông, Paris có gì lạ không em... 

Elvis Phương còn nổi tiếng với tài huýt sáo ca khúc Vết thù 

trên lưng ngựa hoang. 

Elvis Phương có nhiều kết hợp với các ca sĩ nữ trên sân khấu, 

đặc sắc nhất có Ái Vân cả nhạc trẻ và nhạc quê hương,Thanh 

Lan các ca khúc ngoại quốc. 

Elvis Phương kết hôn 2 lần. Vợ đầu quê ở Đà Lạt, mất trong tai 

nạn giao thông năm 1970. Nhiều năm sau, sau khi định cư ở 

Hoa Kỳ, ông kết hôn với người vợ hiện tại Phan Lệ Hoa. 

Elvis Phương là anh trai của ca sĩ hải ngoại nổi tiếng Kiều Nga, 

từng được mệnh danh là "Nữ hoàng New Wave". 

Elvis Phương định cư tại nước ngoài từ năm 1975, lúc đầu ở 

Pháp, sau đó ở Hoa Kỳ. Sau khi mổ tim vào năm 1998, Elvis 

Phương cùng vợ về lại Việt Nam, ở tại Nha Trang là quê vợ. 

Hiện thời Elvis Phương cư trú tại quận 2, Tp. HCM. 

Tài liệu tham khảo: 
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- Elvis Phương Web:Wikipedia 

Ca khúc Vết thù trên lưng ngựa hoang - Ngọc Chánh &  

Phạm Duy do Elvis Phương trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XsJpxmT1D2Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XsJpxmT1D2Y
https://www.youtube.com/watch?v=XsJpxmT1D2Y
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61. Diệu Thúy 

 
(1946-20  ) 

Ca sĩ Diệu Thúy, tên thật là Trần Diệu Thúy, bà sinh ngày 12 

tháng 2 năm 1946. Diệu Thúy có may mắn được sinh hoạt văn 

nghệ từ thời còn đang ở lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Tham gia 

đội Sơn ca ngay từ những ngày đầu thành lập, khoảng thập 

niên 1950 cùng với những người bạn sau này cũng thành danh 

như Thanh Huyền, Anh Đào, Bích Liên,…, tiếng hát trong trẻo 

của Diệu Thúy từng vang lên trên sóng phát thanh với những 

ca khúc thiếu nhi được ưa thích thời bấy giờ. 

Tốt nghiệp đại học âm nhạc Việt Nam, nay là Nhạc viện Hà 

Nội, rồi được cử đi tu nghiệp tại nhạc viên Sofie – Bulgaria, 

lấy được bằng Thạc sĩ. Diệu Thúy không những chỉ biểu diễn 

trên sóng phát thanh , mà còn tham gia giảng dạy tại Nhạc Viện 

Hà Nội, đã góp công đào tạo nhiều giọng hát đẹp cho làng âm 

nhạc Việt Nam. Có thể kể đến những tên tuổi như Nghệ sĩ nhân 

dân Lê Dung, Nghệ sĩ ưu tú Doãn Tần, Nghệ sĩ ưu tú Bích 

Việt, … hay gần đây hơn là những ca sỹ trẻ Mỹ Linh, Hồng 

Vi,… Diệu Thúy từng là Trưởng khoa thanh nhac tại Nhạc viện 



 Huỳnh Ái Tông  

200 
 

Hà Nội, được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ ưu 

tú. 

Giọng hát của Diệu Thúy đẹp trong sáng, giàu biểu cảm. Nghe 

giọng hát của Diệu Thúy, người ta cảm thấy như luồng gió 

mạnh mẽ của tuổi trẻ thanh xuân thổi qua ào ạt…  

Tài liệu tham khảo: 

- Diệu Thúy Blog: baicadicungnamthang.net 

Ca khúc Lên ngàn - Hoàng Việt do Diệu Thúy trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SlETBKcwrpE 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SlETBKcwrpE
https://www.youtube.com/watch?v=SlETBKcwrpE
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62. Hoàng Oanh 

  
(1946-20  ) 

Ca sĩ Hoàng Oanh tên thật là Huỳnh Kim Chi, sinh ngày 06 

tháng 11 năm 1946 tại tỉnh Mỹ Tho nhưng trưởng thành ở 

Sàigòn. Gia đình bà có 6 chị em, tuy chịu sự giáo dục nề nếp 

nghiêm khắc của cha, nhưng vì cũng là một nghệ sĩ, nên ông 

cũng tạo điều kiện cho Hoàng Oanh phát triển tài ca ngâm. 

Thuở nhỏ, Hoàng Oanh học Tiểu học tại Phú Nhuận. 

Năm 5 tuổi, Hoàng Oanh tham gia cuộc thi tuyển lựa ca sĩ của 

Đài Phát Thanh Pháp Á - Radio France Asie - tổ chức và đoạt 

giải nhất với số điểm 18,30. Khi đó, cô dùng tên thật là Kim 

Chi để dự thi. Chủ sự đài phát thanh là ông Hoàng Cao Tăng. 

Thành phần ban giám khảo của cuộc thi gồm các nhạc sĩ: Võ 

Đức Thu, Trần Văn Lý, Trần Văn Nhi và Đỗ Tri Kế. Do còn bé 

và thân hình nhỏ nhắn, thấp hơn máy vi âm nên ông chủ sự Đài 

phải mang đến một chiếc ghế cao và đặt em bé Kim Chi đứng 

trên ghế, cô mới có thể với tới tầm micro để cất tiếng hát chinh 

phục ban giám khảo và từ đó chinh phục hàng triệu khán thính 

giả yêu nhạc của Việt Nam. 

Năm 6 tuổi, Hoàng Oanh được mời hát cho Ban Nhi Đồng của 

Đài Pháp Á, dưới quyền điều khiển của nhạc sĩ Trần Văn Lý, 

phát thanh vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B9_Tho_%28t%E1%BB%89nh%29
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Năm 8 tuổi, Hoàng Oanh trình diễn lần đầu tiên trên sân khấu 

của Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức với hai bài hát: Có Một 

Đàn Chim của Phan Huỳnh Điểu và Hương Lúa Miền Nam của 

Phó Quốc Lân. Đêm hôm ấy, chương trình còn có sự xuất hiện 

ca diễn của Ban Hợp Ca Thăng Long. Và Hoàng Oanh đã liên 

tiếp xuất hiện trên sân khấu của trường Võ Khoa Thủ Đức 

thêm mấy năm sau đó. 

Năm 11 tuổi, Hoàng Oanh thi đậu vào học tại Trường Nữ 

Trung học Gia Long ở Sàigòn nhưng vẫn thường xuyên đi thu 

âm và biểu diễn.
 

Năm 1960, Hoàng Oanh gia nhập Ban Việt Nhi - Thiếu Niên 

Nhi Đồng Việt Nam - của nhạc sĩ Nguyễn Đức ở Đài Phát 

Thanh Sài Gòn. Ban Việt Nhi và nhóm Gia đình văn nghệ 

Nguyễn Đức là ban quy tụ nhiều ca sĩ nổi danh thời đó cho đến 

sau nầy như: Hoàng Oanh, Thanh Lan, Kim Loan, Quỳnh 

Giao, Phương Hồng Hạnh, Phương Hồng Quế, Phương Hồng 

Ngọc, Phương Hồng Loan, Phương Hoài Tâm, Tuyết Vân và 

Quốc Dũng… 

Những bài hát Hoàng Oanh thường trình bày thời bấy giờ là: 

Gươm thần của Thẩm Oánh, Làng tôi của Chung Quân, Tuổi 

thơ của Lê Thương, Ơn nghĩa sinh thành của Dương Thiệu 

Tước, Ơn cha và Lòng mẹ của Y Vân… 

Ngày 6 tháng 11 năm 1964, tại phòng thâu băng đường Võ 

Duy Nguy ở Chợ Cũ, trong lúc đang tập hát với ban nhạc của 

nhạc sư Nghiêm Phú Phi, nhà văn Lê Thanh Thái chụp mấy 

tấm hình tặng cho Hoàng Oanh và kèm theo bài thơ có hai câu: 

Vượt núi tiếng hò ra xứ Huế… 

Oanh vàng dìu dặt gợn dòng Hương… 

Cũng vào năm đó, Hoàng Oanh được mời đi trình diễn đại 

nhạc hội ở Huế. Do có khiếu ngâm thơ và thường ngâm thơ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_N%E1%BB%AF_Trung_h%E1%BB%8Dc_Gia_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_N%E1%BB%AF_Trung_h%E1%BB%8Dc_Gia_Long
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trước khi hát, Hoàng Oanh đã tạo nên sự khác biệt cho các 

phần trình diễn của mình trong suốt sự nghiệp và được đánh 

giá là "đủ tài ca ngâm". 

Ngay từ lúc mới ca hát, Hoàng Oanh đã sáng tác hai bản nhạc 

Công chúa ngày xưa và Mưa Cao nguyên. 

Tốt nghiệp Đại học Văn khoa Sàigòn với bằng Cử nhân văn 

chương, tạm gác ước mơ làm nghề dạy học, Hoàng Oanh bước 

vào con đường ca sĩ chuyên nghiệp, xuất hiện trong nhiều 

chương trình nhạc và thơ uy tín của đài phát thanh cũng như 

đài truyền hình thời bấy giờ: Tiếng Tơ Đồng của Hoàng Trọng, 

chương trình Hoa Thời Đại của Phạm Mạnh Cương, Tiếng Hát 

Đôi Mươi của Nhật Trường, Trường Sơn của Duy Khánh, 

Nhạc Vàng của Phó Quốc Lân, Tiếng Thùy Dương của Châu 

Kỳ, Tao Đàn của Đinh Hùng, Tiếng Thơ của Thanh Nam, Ly 

Tao của Thái Thủy... 

Về khía cạnh băng đĩa, Hoàng Oanh được đánh giá là một 

trong những nữ ca sĩ được mời thâu dĩa nhiều nhất thời bấy 

giờ. Suốt sự nghiệp của mình, Hoàng Oanh đã thâu khoảng hơn 

200 dĩa với các hãng Asia, Sóng Nhạc, Việt Nam, Sơn Ca, 

Thiên Thai, Continental …  

Trong sự nghiệp trình diễn của mình, Hoàng Oanh không trình 

diễn tại các vũ trường, phòng trà. Giải thích điều này, Hoàng 

Oanh cho biết như sau: "Hồi nhỏ, Oanh ở với ông cậu rất 

nghiêm khắc nên ông không cho Oanh hát phòng trà hay vũ 

trường, thỉnh thoảng chỉ cho hát đại nhạc hội mà thôi."  

Năm 1972, nữ ca sĩ Hoàng Oanh bước lên xe hoa với dược sĩ 

Mã Gia Minh, tức nhạc sĩ Mai Châu, tác giả của ca khúc Một 

người đi, sau 9 năm quen nhau. Cuộc hôn nhân êm đềm giữa ca 

sĩ và nhạc sĩ của tác phẩm Một người đi đã tạo nên một gia 

đình hạnh phúc, thuận hòa cho đến ngày nay và hai con trai nay 
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đã trưởng thành là: Mã Gia Khải Minh, hiện là nha sĩ và Mã 

Gia Long Minh, hiện là dược sĩ. 

Rời Việt Nam ngày 28 tháng 4 năm 1975, ban đầu Hoàng Oanh 

định cư ở một thành phố gần New York, tiểu bang New Jersey 

sau khi tạm trú ba tháng trên đảo Guam. Thời gian đầu, cô chỉ 

hát cho một vài chương trình ở Washington D.C. Cho đến năm 

1980, cô đi hát thường xuyên trở lại vào mỗi cuối tuần và các 

dịp lễ, Tết ở nhiều tiểu bang Hoa Kỳ cũng như sang Pháp và 

các nước khác trình diễn cho đồng bào Hải Ngoại để vơi bớt 

nỗi buồn xa xứ. 

Năm 1976, Hoàng Oanh cùng Khánh Ly sang Pháp trình diễn 

bốn suất tại Salle Bleu trong Palais des Congrès – Paris, do ông 

Lê Văn của đài VOA tổ chức. Chương trình chỉ có hai ca sĩ là 

Khánh Ly và Hoàng Oanh, cùng với hai nhạc sĩ đệm đàn là 

Trần Quang Hải đàn tranh và Mai Châu đàn guitar, nhưng đã 

khơi mào cho những chương trình ca nhạc sau này của người 

Việt tại Paris. Cũng trong năm này, cô tham gia vào đoàn văn 

nghệ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ trình diễn tại rạp Maubert 

Mutualité, Paris cùng với vợ chồng nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ - 

Thúy Nga, Thanh Thúy và Phương Oanh - đàn tranh.  

Trở về Hoa Kỳ, Hoàng Oanh thành lập Trung tâm băng nhạc 

Hoàng Oanh - Hoàng Oanh Music Center - sản xuất và phát 

hành các cassette và khoảng 30 CD về nhiều thể loại: Nhạc quê 

hương, nhạc tình, nhạc Đạo, ngâm thơ và hai video Hai Vì Sao 

Lạc năm 1988 và Những Ngày Thơ Mộng năm 1999. Ban đầu, 

Trung tâm Hoàng Oanh tọa lạc tại thành phố Bridgewater, 

NewJersey. Sau năm 1990, được chuyển về Fountain Valley, 

California cho đến nay. Hoàng Oanh Music Center gần như là 

trung tâm băng nhạc đầu tiên của người Việt tại Hải Ngoại.  

Ca sĩ Hoàng Oanh xuất hiện thường xuyên nhất trong loạt 

chương trình của trung tâm Asia từ năm 1996 đến nay và 

"Paris by Night" của trung tâm Thúy Nga và được nhiều yêu 
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mến từ khán giả với các bài hát Huế cũng như các dòng nhạc 

quê hương luôn đi kèm với giọng ngâm thơ ngọt ngào. 

Tài liệu tham khảo: 

- Hoàng Oanh Web: Wikipedia 

- Duy An. Cuộc Đời Ca Hát Của Nữ Ca Sĩ Hoàng Oanh 

Facebook: https://www.facebook.com/hoangoanhsinger 

Ca khúc Chuyến đò vĩ tuyến – Lam Phương do Hoàng Oanh 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hQVB_3970rQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hoangoanhsinger
https://www.youtube.com/watch?v=hQVB_3970rQ
https://www.youtube.com/watch?v=hQVB_3970rQ
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63. Quỳnh Giao  

 
(1946-2014) 

Nghệ sĩ Quỳnh Giao tên thật là Nguyễn Phước Công Tằng 

Tôn Nữ Đoan Trang, quy y Tam Bảo pháp danh Như 

Nghiêm, sinh năm 1946 tại làng Vỹ Dạ, Huế, Việt Nam là con 

gái của ông Ưng Quả, giáo sư trường Quốc học, Huế và nữ 

danh ca Minh Trang. 

Khi Đoan Trang lên 5 tuổi, giáo sư Ưng Quả qua đời, Minh 

Trang vào Sàigòn làm xướng ngôn viên cho đài phát thanh 

Pháp Á, rồi tái giá với nhạc sĩ Dương Thiệu Tước vào năm 

1951. 

Nghệ sĩ Quỳnh Giao nổi tiếng ngay từ lúc thiếu thời, từng hát 

trên đài phát thanh quốc gia Sàigòn, trong các chương trình của 

Ban nhi đồng Kiều Hạnh.  

Nghệ sĩ Quỳnh Giao tốt nghiệp thủ khoa lớp dương cầm, và 

được một nhạc sĩ của Trung Tâm Văn Hóa Pháp, Alliance 

Française, hướng dẫn về thanh nhạc và opera. 
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Quỳnh Giao thực sự đến với âm nhạc khi 15 tuổi. Đó là năm 

1961, bà Minh Trang đang cộng tác với ban Tây Hồ của nhạc 

sĩ Hoàng Trọng thì mất giọng do căn bệnh hen suyễn nên Đoan 

Trang được mời vào thay thế cho mẹ. Từ đó đi hát với nghệ 

danh Quỳnh Giao và trở thành một ca sĩ quan trọng trong 

những chương trình ca nhạc của các đài phát thanh Sàigòn, 

Quân Đội và Tiếng Nói Tự Do trước năm 1975. Trong những 

năm đầu thập niên 1970 Quỳnh Giao cũng với các em gái Vân 

Quỳnh, Vân Khanh và Vân Hòa thành lập Ban tứ ca Bốn 

Phương chuyên hát tại vũ trường Ritz và thâu âm cho các trung 

tâm Băng nhạc Jo Marcel, Phạm Mạnh Cương và Premier. 

Ngày 24 tháng 4 năm 1975, Quỳnh Giao cùng chồng và con rời 

Việt Nam sang cư ngụ tại thành phố Annandale, tiểu bang 

Virginia. Trong thời gian ở Annandale, Quỳnh Giao gần như 

ngưng mọi hoạt động về ca nhạc, ngoài việc tiếp tục mở lớp 

dạy dương cầm và thỉnh thoảng thực hiện vài băng nhạc có tính 

cách lưu niệm do chính Quỳnh Giao tự đàn và hát. 

Năm 1990, sau khi lập gia đình lần thứ hai với nhà bình luận 

Nguyễn Xuân Nghĩa, Quỳnh Giao cùng chồng về sống tại 

California. Từ đó, Quỳnh Giao bắt đầu quay lại với âm nhạc và 

phát hành nhiều CD thành công như Khúc nguyệt quỳnh, Hành 

trình Phạm Duy... Quỳnh Giao cũng cùng với Mai Hương, Kim 

Tước lập ban Tiếng Tơ Đồng ở hải ngoại và thu được nhiều 

thành công. 

Ngoài việc ca hát, Quỳnh Giao còn viết các bài báo có giá trị 

về lãnh vực âm nhạc Việt Nam. Vài tháng cuối đời, vì sức khỏe 

yếu, Quỳnh Giao không còn viết nữa. Tuy nhiên, trước khi nằm 

xuống vài tuần, Quỳnh Giao đã viết một bài viết - có lẽ là cuối 

cùng trong đời - về âm nhạc Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975, 

cho số báo đặc biệt, kỷ niệm 60 Năm Hiệp Định Geneva, đăng 

trên Người Việt. 
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Ca sĩ Quỳnh Giao qua đời vào lúc 3 giờ sáng ngày thứ tư ngày 

23 tháng 7 năm 2014 tại Garden Grove, California, hưởng thọ 

68 tuổi. 

Tài liệu tham khảo: 

- Quỳnh Giao Web: Wikipedia 

- Ð.D. Nghệ sĩ Quỳnh Giao qua đời, hưởng thọ 68 tuổi Blog: 

nguoi-viet.com 

Ca khúc Thuở ban đầu - Phạm Đình Chương do Quỳnh Giao 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ENk12rDdqyo 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ENk12rDdqyo
https://www.youtube.com/watch?v=ENk12rDdqyo
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64. Phương Dung 

 
(1946-20  ) 

Ca sĩ Phương Dung tên thật là Phan Phương Dung, sinh năm 

1946 tại Gò Công, Tiền Giang trong một gia đình nông dân khá 

giả, có 4 anh em. Mẹ cô là em vợ của nhà văn tiền bối Hồ Biểu 

Chánh nổi tiếng ở đất Nam Bộ đầu thế kỷ 20. 

Thời học trò, Phương Dung là nữ sinh trường tiểu học nữ Gò 

Công. Sau khi học hết bậc tiểu học, gia đình cho Phương Dung 

lên Sài Gòn thi vào lớp Đệ Thất trường Trung học Gia Long 

niên khóa 1958 – 1959. 

Năm 1958, do yêu thích ca hát, nên Phương Dung đã dự thi 

tuyển lựa ca sĩ của đài phát thanh Sàigòn. Khi dự thi, may mắn 

chỉ đến với Phương Dung ở vòng sơ khảo và bán kết vào chung 

kết thì Phương Dung bị rớt, vì lúc Ban giám khảo đưa một bài 

hát, bắt thí sinh vừa phải vừa xướng âm, vừa hát luôn, do đó thí 

sinh nào biết rành về ký âm pháp mới làm được. Phương Dung 

hát có lỗi trong lúc xướng âm, nên bị rớt chỉ được đứng hạng 4. 

Hai trong 3 người được chấm đậu trong kỳ tuyển ca sĩ năm đó 

là Nhật Thiên Lan và Thanh Sơn, là tác giả của ca khúc Nỗi 

buồn hoa phượng. 
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Không được giải cao, nhưng Phương Dung lại may mắn được 

giới thiệu với một nhạc sĩ nổi tiếng vào thời đó là Khánh Băng. 

Chỉ trong vài năm đi hát, Phương Dung đã mau chóng gặp 

những cơ hội tiến thân tại những địa điểm trình diễn mà trước 

đó nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã đi qua. Chẳng hạn như phòng trà 

Tứ Hải - của ông Hoàng Cao Tăng, một thời là giám đốc Đài 

phát thanh Pháp Á - là nơi Phương Dung từng hát “lót đường” 

vào năm 1959 cho những giọng ca đã có tên tuổi như Thanh 

Thúy. 

Năm 1960, Phương Dung về hát ở phòng trà Anh Vũ là nơi 

trình diễn của rất nhiều nghệ sĩ như: Thanh Thúy, Khánh Ly, 

Trúc Mai, Bạch Yến, Bích Chiêu, Trần Văn Trạch, ban Tam 

Vân, Phương Lan, Quốc Thắng… 

Thời gian này, vì đi hát nhiều và chỉ chú tâm vào niềm đam mê 

ca nhạc nên Phương Dung đã không có đủ điểm trong những 

kỳ thi Lục cá nguyệt nên chỉ theo học trường Gia Long được 

đúng một niên khóa, sau đó chuyển qua trường tư thục Đức Trí 

học đến hết lớp 11. Cũng trong thời gian này, Phương Dung 

theo học Anh Văn tại Hội Việt - Mỹ đến hết lớp 6. 

Thời kỳ hát ở phòng trà Anh Vũ, có thể coi là hoàng kim nhất 

của Phương Dung với những nhạc phẩm tiền chiến như: Thiên 

thai, Khối tình Trương Chi, Trương Chi, Đàn chim Việt, Suối 

Mơ, Buồn tàn thu… do Phương Dung được nhạc sĩ Lê Trung 

Quân hướng dẫn - ông cũng đi hát dưới tên ca sĩ Vân Quang - 

cũng là một sĩ quan Không quân, đã chỉ dạy Phương Dung hát 

theo giọng Bắc để trình bày những ca khúc tiền chiến. 

Đến năm 1962 khi ca khúc Nỗi buồn gác trọ của Mạnh Phát và 

Hoài Linh ra đời thì tên tuổi Phương Dung mới nổi bật, nhất là 

khi nhạc phẩm này được đưa vào phim “Saigon By Night” của 

hãng phim Alpha. 
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Ca sĩ Phương Dung trở thành một ngôi sao ca nhạc rất ăn 

khách, nên hãng đĩa “Sóng Nhạc” của ông Lê Tất Oanh đã mời 

Phương Dung ký một giao kèo độc quyền vào năm 1964 với 

một giá rất cao vào thời đó là nửa triệu đồng. Mỗi tháng thu 

thanh 4 nhạc phẩm, dù không có bài để thu vẫn được trả lương. 

Riêng ca khúc bất hủ Những đồi hoa sim do nhạc sĩ Dzũng 

Chinh phổ nhạc từ thơ của Hữu Loan đã được dùng làm nhạc 

phẩm chính cho cuốn phim “Tiếng hát nửa khuya” - Songs At 

Night - do Phòng Thông tin Hoa Kỳ thực hiện vào năm 1964. 

Trong phim này Phương Dung đã được mời thủ diễn một vai 

quan trọng bên cạnh nam tài tử Huy Cường. 

Ít ai ngờ, ca sĩ Phương Dung từng là diễn viên điện ảnh và 

nghệ sĩ cải lương. Ca sĩ Phương Dung từng được mời đóng một 

vai nhỏ trong phim “Hai chuyến xe hoa”. Sau này, trong thời 

gian cư ngụ tại Úc Châu, cô cũng từng được mời xuất hiện 

trong bộ phim “Mission: Impossible”. 

Từ năm 1965, Phương Dung tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực 

ca nhạc chủ yếu là các tác phẩm của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, 

ca khúc Tạ từ trong đêm của Trần Thiện Thanh do Phương 

Dung trình bày đã đoạt giải “Bài hát hay nhất” cùng với Huy 

chương Vàng do Thanh Thương Hội trao tặng. Cũng với Tạ từ 

trong đêm nầy, Phương Dung được tạp chí Sân Khấu của ký 

giả Nguyễn Ang Ca trao giải “Nữ Ca sĩ được Cảm tình Nhất” 

năm 1965. 

Nhắc lại sân khấu Sàigòn vào thập niên 1960 đương lúc thịnh, 

là thời kỳ vàng son rực rỡ nhất của sân khấu cải lương. Trong 

khi đó, sân khấu tân nhạc vắng khách, có khi 2-3 tuần hoặc 

hàng tháng mới tổ chức được một đại nhạc hội, do đó thời kỳ 

này có một số ca sĩ tân nhạc đã chuyển sang sân khấu cải 

lương. Trong số này có cả Phương Dung. Người khởi động 

thành công là nghệ sĩ tài danh, đầy cá tính Hùng Cường. Hùng 
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Cường từ tân nhạc bước qua cải lương thành công, đã là động 

lực cho nhiều ca sĩ tân nhạc nhảy vào địa hạt cổ nhạc. 

Ca sĩ Phương Dung bước vào làng cải lương, do trước khi nổi 

tiếng ở tân nhạc, Phương Dung đã từng học ca vọng cổ từ đầu 

thập niên 1960. Ai nghe Phương Dung ca vọng cổ bài Góc bếp 

chái hè sẽ rất khó phân biệt giọng hát của Phương Dung và 

Phượng Liên. 

Năm 1965, Phương Dung chính thức bước vào làng cải lương, 

gia nhập đoàn Thống Nhất của Út Trà Ôn. Là đào chánh 

Phương Dung đóng vai Sử Mộng Hoàng, cô gái Mông Cổ, 

đóng cặp với Út Trà Ôn, người ta thấy có sự chênh lệch rõ rệt 

về kép già kinh nghiệm, đào trẻ mới vào nghề.  

Phương Dung gia nhập đoàn Thống Nhất của Út Trà Ôn trong 

tình trạng đoàn này kiệt sức, sắp rã gánh, sống ngày nào hay 

ngày nấy. Út Trà Ôn đã cố gắng cố cầm cự và có sáng kiến mời 

những người ca sĩ tên tuổi bên phía tân nhạc để cứu vãn tình 

hình như Phương Dung, Tùng Lâm, Việt Ấn vào nhận vai trò 

trong tuồng, có nghĩa là gia nhập làng cải lương chớ không 

phải phụ diễn tân nhạc. Những rồi cũng không làm gì hơn 

được, ba ca sĩ tân nhạc chỉ tham gia hát cải lương được khoảng 

một tuần thì Út Trà Ôn tuyên bố rã gánh. 

Phương Dung thất bại ở lĩnh vực cải lương đã làm chồn chân 

bao nhiêu người khác, khiến họ e ngại đã không dám nhảy vào 

cải lương nữa.  

Năm 1966, Phương Dung du lịch Bangkok, Thái Lan. Vị đại sứ 

Việt Nam Cộng hòa tại Thái Lan thời đó, đã mời Phương Dung 

đến thăm tòa đại sứ. Tại đây Phương Dung đã gặp em trai của 

ông đại sứ, ông Võ Doãn Ngọc, hơn cô 13 tuổi là người bạn 

đời của cô sau này. Ông Ngọc du học tại Pháp từ năm 13, 14 

tuổi, sau đó sang Thụy Sĩ làm việc và tình cờ gặp Phương 

Dung trong dịp ông sang Bangkok nghỉ Tết với gia đình. Sau 
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lần gặp Phương Dung, ông Ngọc thôi việc để về Việt Nam lập 

gia đình với Phương Dung và lưu lại đây luôn cho đến khi cùng 

vợ và các con vượ̣t biên. 

Sau khi thành hôn, Phương Dung quyết định nghỉ hát trong khi 

tên tuổi đang trên đỉnh cao. Phương Dung cùng chồng kinh 

doanh một trại gà và một số tàu đánh cá ở Gò Công và điều 

hành một công ty xuất khẩu tôm đông lạnh. 

Năm 1974, nhà thơ Kiên Giang Hà Huy Hà, đã tặng cho 

Phương Dung biệt danh “Con nhạn trắng Gò Công”. 

Sau năm 1975, đời sống khó khăn, gia đình Phương Dung tới 

Úc năm 1977 và cư ngụ ở Melbourne. Chỉ 8 tháng sau khi tới 

đây, hai vợ chồng Phương Dung đã đứng ra khai thác 2 nhà 

hàng có trình diễn ca nhạc là Cửu Long và Tự Do. 

Sau khi không còn khai thác nhà hàng vào năm 1983, Phương 

Dung nhận được lời mời của Anh Bằng sang Mỹ, để thu cuốn 

băng đầu tiên tại hải ngoại mang tựa đề “Kỷ niệm còn đây”, 

gồm 10 ca khúc tiêu biểu của Phương Dung. 

Năm 1984, Phương Dung trở lại làm tổng đại lý những phim 

bộ Hồng Kông chuyển âm tiếng Việt. Nhưng chỉ được một thời 

gian vì quá vất vả và nhất là tiền bản quyền càng ngày càng 

cao, nên chuyển qua làm may mặc. 

Từ hơn chục năm nay Phương Dung chỉ chú tâm vào những 

công tác từ thiện và tu học để tìm được sự thanh thản trong tâm 

hồn. Phương Dung là một trong những người thành lập Hội 

See The Light chuyên giúp đỡ những bệnh nhân và người 

nghèo tại Việt Nam. Năm 2011, Phương Dung làm nhiều công 

tác từ thiện tại Gò Công và mở một nhà hàng Cơm tấm tại Dĩ 

An- Bình Dương. 

http://thanhnien.vn/news1/pages/200914/20090401231227.aspx
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Vợ chồng Phương Dung có với nhau tất cả 8 người con, 6 trai 

và 2 gái. Hai người con gái tên Hoàng Ly, tên đặt dựa theo một 

bài thơ Đường của Đỗ Phủ và Phương Vy. 

Hiện, Phương Dung đang sống ở Mỹ cùng hai con gái là 

Phương Vy và Hoàng Ly. Phương Vy từng có xuất hiện trên 

chương trình Paris By Night với những nhạc phẩm ngoại quốc 

trẻ trung. Trong khi cô chị Hoàng Ly lại đi theo con đường ca 

nhạc thời trang của mẹ. 

 Ước nguyện của Phương Dung là thực hiện một DVD kỷ niệm 

về cuộc đời đi hát của mình. Dự định sẽ xuất gia đi theo hạnh 

Bồ Tát cho đến cuối đời…Nhưng vài năm sau nầy hình như đã 

thay đổi ý định, xuất gia. 

Tài liệu tham khảo: 

- Ca sĩ Phương Dung "con Nhạn trắng Gò Công” Web: 

baomoi.com  

Ca khúc Những đồi hoa sim - Dzũng Chinh do Phương Dung 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k4b2UglfrWw 

https://www.youtube.com/watch?v=k4b2UglfrWw
https://www.youtube.com/watch?v=k4b2UglfrWw
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65. Mai Lệ Huyền 

 
(1946-20  ) 

Ca sĩ Mai Lệ Huyền tên thật là Nguyễn Thị Kim Cúc, sinh 

năm 1946 tại Bình Long. Mai Lệ Huyền mang một vẻ đẹp rất 

lạ, vì có hai dòng máu Việt - Lào. Đôi mắt to và sâu thăm 

thẳm, gương mặt tròn như búp bê với làn da bánh mật, nụ cười 

lúng liếng ưa nhìn. Cùng với những điệu nhảy “bốc lửa”, cách 

ăn mặc tân thời, Mai Lệ Huyền đã trở thành biểu tượng đệ nhất 

gợi cảm có sức phủ sóng rộng rãi trong làng âm nhạc thời bấy 

giờ. 

Cơ duyên đến với âm nhạc của cô bé Cúc cũng rất khác người. 

Tuy sở hữu ngoại hình bắt mắt, một giọng ca hút hồn nhưng 

Cúc lại chẳng bao giờ dám mơ mình sẽ trở thành ca sĩ. Tưởng 

chừng như, nếu không có chương trình biểu diễn bị trục trặc 

năm ấy, chắc người ta sẽ không bao giờ phát hiện ra một Mai 
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Lệ Huyền mà sau này ánh hào quang của bà vẫn khiến người ta 

trầm trồ tán thưởng mỗi khi nhắc nhớ. Đó là chương trình ca 

nhạc gây quỹ từ thiện của ban nhạc đình đám Tân Dân Nam, 

được tổ chức tại Trường trung học Bình Long, tỉnh Bình Long 

cũ – nơi Kim Cúc đang theo học. 

Theo kịch bản chương trình, mở đầu là các tiết mục văn nghệ 

góp vui của học sinh Trường Bình Long, sau đó mới là sự xuất 

hiện của nữ ca sĩ ăn khách nhất ban nhạc Tân Dân Nam – Yến 

Vỹ. Nhờ cái tên Yến Vỹ, khán giả mua vé đến xem chật như 

nêm. Thế nhưng, “chương trình phụ” đã sắp kết thúc mà Yến 

Vỹ vẫn chưa thấy tăm hơi. Khán giả bắt đầu la ó, còn Tân Dân 

Nam và ban tổ chức thì bối rối, lo lắng đến xanh mặt khi biết 

tin Yến Vỹ bị bệnh đột xuất không thể đến tham gia chương 

trình. Tên tuổi Yến Vỹ đã kéo khán giả đến với đêm nhạc, nay 

lại không thấy mặt đâu, chắc chắn Tân Dân Nam sẽ bị tẩy 

chay. 

Người đại diện của Tân Dân Nam mồ hôi rịn đầy trên trán, hồi 

hộp chờ xong tiết mục cuối của Trường Bình Long để ra xin lỗi 

khán giả. Tiết mục cuối cùng năm ấy do Kim Cúc đảm nhận. 

Sau khi trình bày bài “Duyên quê” của Hoàng Thi Thơ, người 

ta đã ngờ ngợ nhận ra một giọng hát không phải là tầm thường. 

Và đến bài Lệ đá của Trần Trịnh thì Kim Cúc đã thực sự chinh 

phục được khán giả. 

Với sự da diết nồng nàn, pha chút gì đó phá cách, và sự nguyên 

sơ hoang dại trong cách hát đã khiến ban nhạc lẫn khán giả rất 

bất ngờ với tài năng của cô ca sĩ “vô danh”. Dứt bài hát, Kim 

Cúc chưa kịp cúi chào, khán giả đã reo hò yêu cầu cô học trò 

nhỏ hát tiếp. Chưa biết làm thế nào thì Kim Cúc đã kịp nhận ra 

ánh mắt cầu cứu lẫn động viên của ban nhạc. Cô ca sĩ “hát thế” 

đã hát liên tục đến mấy bài, còn khán giả thì phấn khích đến 

mức độ quên đi sự vắng mặt của Yến Vỹ. 
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Sau khi hát ở Bình Long trong đêm diễn của ban nhạc Tân Dân 

Nam, Trần Trịnh và Mai Lệ Huyền  thường thư từ qua lại rồi 

nảy sinh tình cảm. Trần Trịnh đề nghị Mai Lệ Huyền về Sài 

Gòn tiếp tục con đường ca hát. Mai Lệ Huyền nhận lời và chỉ 

sau một thời gian ngắn họ kết hôn và có với nhau một cô con 

gái tên Lệ Trinh, hiện nay Lệ trinh cũng là ca sĩ.  

Trần Trịnh chọn cho Kim Cúc nghệ danh Mai Lệ Huyền, giới 

thiệu Mai lệ Huyền đi hát ở những phòng trà, vũ trường nơi 

Trần Trịnh cộng tác. Khởi đầu tiên là phòng trà Lệ Liễu, vì 

nhận thấy giọng hát của mai Lệ Huyền thích hợp với thể loại 

nhạc tươi vui, Trần Trịnh cùng Nhật Ngân sáng tác nhạc sôi 

động để Mai Lệ Huyền trình diễn song ca cùng ca sĩ Hùng 

Cường như: Gặp nhau trên phố, Vòng hoa yêu thương, Hai trái 

tim vàng, Túp lều lý tưởng …  

Từ cô học trò non nớt, Mai Lệ Huyền đã một bước lên mây. Số 

tiền cát-sê Lệ Huyền nhận được đủ để cô thầu luôn Đệ nhất 

khách sạn ở Tân Bình làm sân khấu riêng. Mỗi đêm, Mai Lệ 

Huyền mời thêm các đồng nghiệp nổi tiếng cùng thời như 

Thanh Tuyền, Phương Dung, Carol Kim, Phương Hồng Quế, 

Ngọc Hiếu, Mai Ly… cùng tham gia biểu diễn. 

Mai Lệ Huyền là người có công lăng-xê ca sĩ Jeannie Mai và 

ca sĩ Thái Châu tại sân khấu ca nhạc Đệ nhất khách sạn. Song 

song với việc làm bầu sô, Mai Lệ Huyền còn thu âm theo hợp 

đồng của các hãng: Việt Nam, Shotguns, Sóng Nhạc, 

Continental, Thanh Thúy, Thương Ca, Hoàng Thi Thơ, Trường 

Hải, Nhã Ca, Họa Mi… 

Ngoài việc đi hát cho các bar, vũ trường, chạy show lính, … 

Mai Lệ Huyền còn được biết đến như một tài năng trong lĩnh 

vực kịch nói, điện ảnh. Với khuôn mặt xinh đẹp, làn môi gợi 

cảm và vóc dáng như thần vệ nữ, Mai Lệ Huyền nhanh chóng 

lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất phim. 
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Dần dần người ta quen thuộc với một Mai Lệ Huyền trong vai 

trò diễn viên điện ảnh sau các bộ phim tâm lý xã hội, đầy màu 

sắc diễm tình như: Gác chuông nhà thờ, Mãnh lực đồng tiền, 

Nhà tôi, Còn gì cho nhau, … Ngoài ra, Mai Lệ Huyền còn đảm 

nhiệm các vai quan trọng trong những vở kịch lớn của các đoàn 

hát đình đám thời bấy giờ. Không những thế, Mai Lệ Huyền 

còn “phủ sóng” màn ảnh nhỏ với các chương trình hút khách 

như: 45 phút vui La Thoại Tân, Mai Lệ Huyền’s show 

Năm 1971, Mai Lệ Huyền và Trần Trịnh chia tay. Năm 1975, 

Trần Trịnh chọn ở lại quê hương và lập gia đình lần thứ hai, có 

3 con trai và ông đã mất năm 2012.  

Mai Lệ Huyền bước thêm bước nữa, vẫn nhớ Trần Trịnh, 

không chỉ vì mối tình của hai người mà còn là sự biết ơn với 

người nhạc sĩ đã hỗ trợ, đưa tên tuổi Mai Lê Huyền lên cao 

danh vọng với những nhạc phẩm ấn tượng. 

Mùa hè 1985, tuy nhan sắc đã không còn son trẻ, không còn 

“bốc lửa” như xưa nhưng Mai Lệ Huyền dường như vẫn còn 

luyến tiếc muốn níu kéo “một thời vàng son” bằng cách tham 

gia một chương trình ca nhạc “tổng hợp” tại Pendleton. Có 

tham gia chương trình của Trung Tâm Thúy Nga, Asia … 

Hiện Mai Lệ Huyền sống cùng con gái tại tiểu bang California, 

Mỹ. Dù tuổi cao, sức yếu, làn hơi không còn như trước nhưng 

nữ ca sĩ này vẫn không có ý định giã từ sân khấu. Bà nhiệt tình 

tham gia các chương trình từ thiện gây quỹ giúp đỡ các mái ấm 

tình thương trong nước. Sau khi danh ca Hùng Cường qua đời, 

bà chọn nghệ sĩ Tuấn Châu, hiện đang đảm nhận chương trình 

Cổ nhạc Phương Nam trên đài truyền hình SBTN, làm bạn 

diễn. 

Cho đến năm 2016, Mai Lệ Huyền mới lãnh được con gái là Lệ 

Trinh sang Mỹ đoàn tụ gia đình sau 42 năm xa cách. 
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Tài liệu tham khảo: 

- Hồng Ân Mai Lệ Huyền: Đệ nhất sexy “búp bê lửa” một thời 

vang bóng Blog: sankhaucailuong.com 

Ca khúc Một trăm phần trăm - Tuấn Hải & Ngọc Sơn  do  

Mai Lệ Huyền trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ULMXORi0Ddc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ULMXORi0Ddc
https://www.youtube.com/watch?v=ULMXORi0Ddc
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66. Trần Tiến 

 
(1947-20  ) 

Ca nhạc sĩ Trần Tiến sinh ngày 16 tháng 5 năm 1947, ở một 

thôn nghèo bên dòng Sông Đáy,Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Tây, 

trong khi chạy càn quân Pháp. Ông sinh ra trong một gia đình 

khá giả Hà Nội. Sau 1954, do thành phần gia đình, cơ hội học 

hành của ông ban đầu bị hạn chế. Ông kể rằng đã trải qua thời 

trẻ sống lang thang trong những ngõ nhỏ Hà Nội. 

Trần Tiến có người anh ruột là ca sĩ Trần Hiếu, cha đẻ của ca sĩ 

Trần Thu Hà. 

Năm 16 tuổi, Trần Tiến làm hậu đài cho Đoàn Ca múa Hà Nội. 

Sau một năm tự học, ông trở thành nghệ sĩ đơn ca của Đoàn và 

đi biểu diễn ở vùng tuyến lửa lúc bấy giờ như Quảng Bình, 

Vĩnh Linh. Các bài hát Thanh niên ra tiền tuyến, Cô gái Sầm 

Nưa xinh đẹp ra đời trong thời gian này và đã đoạt Giải A cuộc 

thi Tiếng hát át tiếng bom do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức. 

Năm 1971, Trần Tiến bị sốt rét ác tính và trở ra Bắc. Ông theo 

học Nhạc viện Hà Nội, tốt nghiệp khoa thanh nhạc và sáng tác 

https://vi.wikipedia.org/wiki/16_th%C3%A1ng_5
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năm 1978. Những ca khúc đầu tiên ông sáng tác sau khi tốt 

nghiệp mang chủ đề yêu nước. Những sáng tác nổi bật nhất của 

thời kỳ này là Giai điệu Tổ quốc, Những đôi mắt mang hình 

viên đạn, sáng tác về Chiến tranh Việt-Trung 1979, Vết chân 

tròn trên cát,  

Năm 1987, ông thành lập ban nhạc rock Đen-Trắng và lưu diễn 

dọc đất nước. Các bài hát của ông trong thời kỳ này có nội 

dung cổ vũ cho Đổi mới. Một số bài hát trong chương trình 

biểu diễn “Đối thoại 87”: Ý nghĩ trong phòng hải quan, Đồng 

hồ, Trần trụi 87,  

Trần Tiến đã từng bị giam giữ ở Tp. HCM . vì trình diễn những 

ca khúc này. Ông kể về việc được cựu Tổng bí thư Nguyễn 

Văn Linh "cứu thoát" vì "Trần Tiến không kích động bạo loạn, 

Trần Tiến kích động yêu nước". 

Kể từ thập niên 1990, phong cách sáng tác của Trần Tiến có sự 

thay đổi từ pop đơn thuần sang phong cách dân gian đương đại 

và cũng giành được sự đón nhận của khán giả. Những sáng tác 

tiêu biểu cho phong cách này của ông bao gồm: Tùy hứng lý 

ngựa ô, Ngẫu hứng sông Hồng, Quê nhà. 

Năm 2005, ca khúc Mưa bay tháp cổ của ông được ca sĩ Tùng 

Dương thể hiện thành công và giành giải Bài hát của tháng 

trong chương trình Bài hát Việt. Năm 2006, những ca khúc của 

ông như Bình nguyên xa vắng, Ra ngõ mà yêu, Lữ khách sông 

Hồng, Mưa bay tháp cổ, Quê nhà... xuất hiện trong album Đối 

thoại 06 của Trần Thu Hà, album được hiểu là sự đối thoại 

giữa âm nhạc Đông và Tây, giữa nhạc sĩ già - Trần Tiến - và 

nhạc sĩ trẻ - Nguyễn Xinh Xô. 

Năm 2007, ông nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ 

thuật
 
cho các tác phẩm Bài ca thanh niên ra tiền tuyến sáng tác 

năm 1967, Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp sáng tác năm 1968, Giai 

điệu Tổ quốc sáng tác năm 1980, Chiếc vòng cầu hôn sáng tác 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0i_h%C3%A1t_Vi%E1%BB%87t
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năm 1984, Tùy hứng ngựa ô sáng tác năm 1987, Chị tôi sáng 

tác năm 1997. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trần Tiến Web: Wikipedia 

Ca khúc Chị  tôi - Trần Tiến do tác giả trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GecEgSf--fE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GecEgSf--fE
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67.  Đức Huy  

 
(1947-20  ) 

Ca nhạc sĩ Đức Huy tên thật là Đặng Đức Huy, sinh ngày 10 

tháng 6 năm 1947 tại Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam. Sinh trưởng 

trong một gia đình Thiên chúa giáo, từ năm 4 tuổi ông phải 

cuộc sống không ổn định, ở hết với cô lại đến bác. Về sau mẹ 

ông tái giá. Năm 1954, ông cùng gia đình di cư vào Nam. Cha 

dượng của ông là quân nhân, nên gia đình di chuyển nhiều nơi, 

từ Đà Nẵng, Đà Lạt, qua Nha Trang, sau cùng định cư trên 

đường Võ Di Nguy Sàigòn từ năm 1961. 

Tài năng âm nhạc của ông được người anh họ Nguyễn Tuấn 

Khanh phát hiện và đào tạo khi mới 15 tuổi. Khi đó gia đình cư 

trú tại Đà Lạt. Khi ở Sàigòn, Đức Huy đang theo học trung học 

tại trường Nguyễn Trãi, dưới sự hướng dẫn của người anh họ, 

về sau cũng là một nhạc sĩ lừng danh với nghệ danh Nguyễn 

Vũ, Đức Huy sớm biểu hiện khả năng âm nhạc, phần lớn do 

ham mê học hỏi và chịu khó tìm tòi học lóm. Năm 1963, ngay 

khi còn đang học Trung học, Đức Huy đã được một ban nhạc 

trẻ nhà nghề Les Vampires mời tham gia với vai trò nhạc công. 
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Sau khi tốt nghiệp Trung học, Đức Huy theo học Đại học Văn 

khoa, khoa Văn chương Anh. Thời gian sinh viên, Đức Huy 

tham gia nhiều ban nhạc trẻ như Crazy Boys, Revolution, 

Strawbery Four và bắt đầu sáng tác. Nhạc phẩm đầu tay của 

Đức Huy sáng tác năm 1967 mang tên Khóc hạ, tuy nhiên 

không được công bố. Hai năm sau, năm 1969, Đức Huy công 

bố nhạc phẩm Cơn mưa phùn, được thính giả trẻ bấy giờ đón 

nhận nồng nhiệt. 

Tốt nghiệp Đại học Văn khoa năm 1972, Đức Huy nhận được 

lệnh động viên nhập ngũ vào Quân lực Việt Nam Cộng hòa. 

Dù có bằng Đại học và khả năng Anh ngữ tốt, Đức Huy không 

chọn con đường sĩ quan mà trở thành một binh nhì địa phương 

quân đóng ở Bình Dương. Trong thời gian quân ngũ, Đức Huy 

vẫn tiếp tục sáng tác và tham gia biểu diễn. 

Vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975, tại sân nbay Tân Sơn 

Nhất, Đức Huy được người bạn Mỹ, giao cho nhiệm vụ đọc 

danh sách cho người di tản lên phi cơ, gặp Nam Lộc, Đức Huy 

giao lại cho Nam Lộc rồi lên phi cơ đi sang Phi Luật Tân. Tại 

trại tị nạn ở Philipines, Đức Huy tham gia tổ chức giúp người tị 

nạn. Được sự giới thiệu của một người bạn Mỹ là phóng viên, 

Đức Huy nhận lời làm người chăm sóc cho 2 trẻ lai Việt mới 7 

tháng tuổi, đổi lại Đức Huy được rời trại sớm đến San 

Francisco, Hoa Kỳ. 

Khi đến được Hoa Kỳ, sinh kế đầu tiên của Đức Huy là phục 

vụ trong một nhà hàng Việt Nam. Sau một thời gian, nhờ tiếng 

tăm chơi nhạc khi còn ở Việt Nam, nên qua giới thiệu của một 

người Hàn Quốc, Đức Huy gia nhập giới chơi nhạc San 

Francisco, vừa hát vừa đàn cho một ban nhạc ở Hollyday in 

(Chinatown). Đức Huy cũng theo học thêm một thời gian về 

nhạc căn bản và hòa âm tại trường San Francisco City College. 

Năm 1985, Đức Huy bắt đầu con đường âm nhạc chuyên 

nghiệp, cùng ban nhạc biểu diễn trên một chiếc du thuyền, đi 
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khắp Tahiti, Caribe, Jamaica, México, trong 4 năm. Thời gian 

này, Đức Huy gặp một nữ ca sĩ nghiệp dư có nghệ danh Thảo 

My. Năm 1991, Đức Huy cùng ca sĩ Thảo My kết hôn và định 

cư tại California. Để sinh kế, Đức Huy học nghề nhiếp ảnh 

nhưng bỏ dở chỉ sau 1 năm. Đức Huy trở lại nghề biểu diễn 

cùng với vợ mình, trong giới cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. 

Đức Huy và vợ mở  trung tâm băng nhạc rồi chuyển qua kinh 

doanh nhà hàng, nhưng gặp thời buổi kinh tế khó khăn, nên sau 

đó năm 2004 sau 13 năm chung sống, họ có với nhau 3 người 

con sinh các năm 1991, 1996, 1998. Đức Huy và Thảo My đã 

ly dị năm 2004. 

Đức Huy thỉnh thoảng xuất hiện trên các chương trình của các 

trung tâm băng nhạc lớn nhỏ khác nhau. Đặc biệt, trung tâm 

Thúy Nga đã từng thực hiện Paris By Night 33: Nhạc tình Đức 

Huy  năm 1995 và Paris By Night 118: 50 năm Âm nhạc Đức 

Huy năm 2016 để vinh danh dòng nhạc của Đức Huy. 

Từ năm 2004 đến nay, Đức Huy nhiều lần về nước biểu diễn, 

xuất hiện trên nhiều chương trình ca nhạc như Duyên dáng 

Việt Nam... Ông đã phát hành album mang tên Và con tim đã 

vui trở lại năm 2005 và tổ chức liveshow riêng cùng tên vào 

năm 2007. Đức Huy cũng từng tham gia làm giám khảo cho 

cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2011, Gương mặt thân quen. 

Hiện nay Đức Huy đã về định cư hẳn tại Việt Nam, tái hôn với 

một cô gái kém 44 tuổi. Hai người đã có 1 cậu con trai sinh 

năm 2012. 

Tài liệu tham khảo: 

- Đức Huy Web: Wikipedia 

- Bích Hằng Nhạc sĩ Đức Huy và ca sĩ Thảo My chia tay vì 

kinh tế khó khăn Web: thethaovanhoa.vn 
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Ca khúc Và con tim đã vui trở lại- Đức Huy do tác giả  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NYQMMDRkxw4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NYQMMDRkxw4
https://www.youtube.com/watch?v=NYQMMDRkxw4
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68. Doãn Tần  

 

Ca nhạc sĩ Doãn Tần tên thật là Phan Doãn Tần, sinh năm 

1947, tại xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Sau khi 

học xong cấp II, ông công tác tại Liên đoàn Mỏ - Địa chất 9 và 

bắt đầu tham gia phong trào ca hát văn nghệ từ đó. Khi trường 

Âm nhạc Việt Nam về tỉnh tuyển sinh, ông đã đỗ kỳ tuyển sinh 

này.  

Đến ngày 2 tháng 9 năm 1969, ông lên Hà Nội và ngay từ năm 

học thứ nhất, ông đã được Đài phát thanh thu bài hát Việt Nam 

trên đường chúng ta đi và được đoàn văn công Tổng cục chính 

trị gọi vào phục vụ trong quân đội. Từ đó, ông tham gia văn 

văn công quân đội.  

Em trai, vợ và con gái ông đều tham gia lĩnh vực âm nhạc. 

Hồng Vy, cô con gái đã đoạt giải Sao Mai năm 2001. 

Với bài hát Đường chúng ta đi, giọng ca của Doãn Tần trở nên 

quen thuộc với các người lính ở chiến trường, và từng ngân 

vang tại Festival ca nhạc thanh niên, sinh viên thế giới 1973 tại 

Đức. Ở giữa sân bay Tân Sơn Nhất, trong rạp Quốc Thanh 

trước hàng ngàn đồng bào Sàigòn và chiến sĩ, trong những 

ngày đất nước mới giải phóng... và cho đến tận ngày nay. 

Ông hát chủ yếu về các bài hát dành cho cho người lính và hiện 

nay những bản thu thanh cũng chủ yếu trên. Ông mới có CD 

riêng đầu tiên Đường chúng ta đi, phát hành năm 2005.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c
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Hiện nay ông đã là một thượng tá, đội trưởng đội Ca múa nhạc 

nhẹ Đoàn Ca múa Quân đội và vẫn nhận tham biểu diễn ca 

nhạc khi được mời. Ông còn tham gia giảng dạy tại trường văn 

nghệ Quân đội. 

Tài liệu tham khảo: 

- Doãn Tần Web: Wikipedia 

Ca khúc Sông Lô chiều cuối năm - Doãn Tần do tác giả  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2rzhToA0R78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2rzhToA0R78
https://www.youtube.com/watch?v=2rzhToA0R78
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69. Tuấn Ngọc 

 
(1947-20  ) 

Ca sĩ Tuấn Ngọc tên thật là Lữ Anh Tuấn sinh năm 1947 tại 

Đà Lạt, trong một gia đình nghệ sĩ. Cha của Tuấn Ngọc là nghệ 

sĩ Lữ Liên, thành viên ban nhạc hài hước AVT. Các anh chị em 

của Tuấn Ngọc đều là những ca sĩ tên tuổi: Bích Chiêu, Anh 

Tú, Khánh Hà, Thúy Anh, Lan Anh, Lưu Bích. 

Tuấn Ngọc đi hát từ rất sớm. Từ khi lên 4 tuổi, anh đã hát trong 

những chương trình thiếu nhi trên đài phát thanh, cùng thời với 

những "thần đồng" Quốc Thắng và Kim Chi. Thời gian sau đó 

anh cộng tác với chương trình dành riêng cho thiếu nhi của cặp 

nghệ sĩ Kiều Hạnh và Phạm Đình Sỹ. Năm 13 tuổi anh đã theo 

chân các nghệ sĩ lớn tuổi đi hát tại những câu lạc bộ Mỹ, khi 

còn trong thời kỳ thưa thớt tại Sài Gòn. 

Những năm cuối thập niên 1960, khi phong trào nhạc trẻ phát 

triển cực thịnh, Tuấn Ngọc bắt đầu được biết đến nhiều với 

những nhạc phẩm tiếng Anh. Tới đầu thập niên 1970, anh tham 

gia vào hai ban nhạc lớn nhất thời bấy giờ đó là The 

Strawberry Four và The Top Five. 

Sau 1975, Tuấn Ngọc rời Việt Nam và định cư tại nam 

California. Một thời gian sau anh qua sống tại Hawaii và trình 
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diễn cho nhiều câu lạc bộ và khách sạn tại đây. Đến giữa thập 

niên 1980 anh trở lại California và bắt đầu nổi tiếng hơn. 

Tuấn Ngọc nổi tiếng qua những nhạc phẩm trữ tình. Với giọng 

ca và cách diễn tả đặc biệt, anh giành được sự đánh giá cao của 

giới chuyên môn cũng như sự hâm mộ của công chúng yêu 

nhạc. Những nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công 

Phụng, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn …  xem Tuấn Ngọc là 

giọng ca nam hát những nhạc phẩm của họ rất thành công. 

Tuấn Ngọc được nhiều người xem như một giọng ca nam 

"tượng đài" của nền tân nhạc Việt Nam. "Trường phái Tuấn 

Ngọc" đã ảnh hưởng tới nhiều ca sĩ thế hệ sau cả ở hải ngoại 

cũng như trong nước như Nguyên Khang, Trần Thái Hòa, 

Quang Dũng, Xuân Phú... 

Tuấn Ngọc thành hôn với ca sĩ Thái Thảo, con gái nhạc sĩ 

Phạm Duy. 

Gần đây anh có về Việt Nam biểu diễn nhiều lần và đã thu âm 

hai album tại Việt Nam: “Hãy Yêu Nhau Đi 2” và “Chiều nay 

không có em”. Đêm diễn chính thức đầu tiên của Tuấn Ngọc 

diễn ra vào đầu tháng 4 năm 2006 với khoảng 500 khách mời, 

tại khách sạn Sheraton Saigon. Sau đó là hai đêm diễn khá 

thành công tại Nhà hát Hòa Bình, Quận 10, vào tháng 8 năm 

2006. 

Năm 2012, Chương trình In the Spotlight số 1 "Riêng một góc 

trời" của Tuấn Ngọc diễn ra trong ba đêm tại Nhà hát Lớn Hà 

Nội. Mặc dù đã từng trở về Hà Nội biểu diễn nhiều lần, nhưng 

In The Spotlight số 1 "Riêng một góc trời" là liveshow hoành 

tráng đầu tiên của Tuấn Ngọc mà anh từng ấp ủ trước đó. 

Trong chương trình này, Tuấn Ngọc đã kể lại câu chuyện ca 

hát của cuộc đời mình qua những dấu mốc quan trọng. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/California
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Hiện nay, tại Việt Nam, có vài ca sĩ được công nhận là "rất 

gần" với phong cách nhạc của Tuấn Ngọc, đó là Quang Dũng, 

Xuân Phú và Đình Nguyên. 

Tài liệu tham khảo 

- Tuấn Ngọc Web: Wikipedia 

Ca khúc Hạ trắng - Trịnh Công Sơn do Tuấn Ngọc trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nf6bRmj9hM0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nf6bRmj9hM0
https://www.youtube.com/watch?v=Nf6bRmj9hM0
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70. Kim Tuyến 

 
(1947-20  ) 

Nữ nghệ sĩ Kim Tuyến, tên thật là Nguyễn Kim Tuyến, sanh 

năm 1947 tại Saigon, trong một gia đình trung lưu. Thân phụ 

cô là một thương gia, thân mẫu của cô là nữ nghệ sĩ tài danh 

Bích Liên của đoàn Hoa Sen. Bà giã từ sân khấu sau khi thành 

lập gia đình. Kim Tuyến thừa hưởng huyết mạch nghệ sĩ của 

mẹ nên có năng khiếu ca kịch từ khi cô còn quá nhỏ. Lên 6 

tuổi, Kim Tuyến đã tham gia ca hát và diễn kịch trên sân khấu 

của nhà trường. 

Năm 1958, gia đình Kim Tuyến từ Saigon dời về tỉnh Vĩnh 

Bình mở cơ sở mua bán . 

Năm 1962, nhân dịp đoàn cải lương Thống Nhất của danh ca 

Út Trà Ôn hát ở Vĩnh Bình, mẹ của cô là nghệ sĩ Bích Liên, 

quen với nghệ sĩ Út Trà Ôn và Hoàng Giang, bà dẫn Kim 

Tuyến đến xin cho con được theo đoàn học hát. Lúc đó đoàn 

hát Thống Nhất đang diễn tuồng “Tiếng Hát Muồng Tênh” của 

soạn giả Mộc Linh. Trong tuồng có một vai em bé, vai con của 

Hoàng Giang. Vai đào con có một lớp ca hai câu vọng cổ. vì 

không thể nghĩ học ở Sàigòn để theo đoàn hát khi lưu diển, 

Hoàng Giang định cắt bỏ vai này luôn để đoàn hát đừng bị 
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động. nhưng mẹ của Kim Tuyến nhận tuồng về dạy cho Kim 

Tuyến. Sau buổi cơm chiều của đoàn hát, bà Bích Liên dẫn 

Kim Tuyến đến sân khấu tập tuồng với Hoàng Giang. 

Đêm đầu tiên ra sân khấu, Kim Tuyến diễn và ca một cách rất 

xúc động và giọng ca vừa chắc nhịp và gây xúc động mạnh cho 

khán giả. Sau đêm diễn đó, Kim Tuyến được Út Trà Ôn ký 

giao kèo 10.000 đồng. Bà Bích Liên xin phép chồng để theo 

giúp con trong vài tháng đầu, Kim Tuyến diển qua các tuồng 

Tiếng Hát Muồng Tênh, Đừng Giết Con Tôi, Đẹp Duyên Chùa 

Tháp... 

Năm 1964, đoàn Thúy Nga ký hợp đồng rất cao giá để mời nữ 

nghệ sĩ Kim Tuyến về hát vai đào chánh thế cho nữ nghệ sĩ 

Ánh Hồng, hát các tuồng Khi Hoa Anh Đào Nở, Ngưu Lang 

Chức Nữ... 

Năm 1965, đoàn Kim Chung của ông Bầu Long ký một hợp 

đồng cao gấp đôi hợp đồng của đoàn Thúy Nga để mời Kim 

Tuyến về hát cặp với nam nghệ sĩ Hùng Cường qua các tuồng 

Người Đẹp Liêu Trai, Kiệu Hoa Lạc Lối Về.. Ở Đoàn kim 

Chung Cô kết hôn với Nghệ sĩ Hoài Trúc Phương và có 1 con 

trai. 

Từ năm 1965 đến năm 1968, ở đoàn Kim Chung, Kim Tuyến 

đóng cặp với nhiều nam nghệ sĩ như Minh Phụng, Út Hậu, 

Phương Bình. Nữ nghệ sĩ Kim Tuyến là ngôi sao nghệ thuật 

sáng chói bên cạnh các ngôi sao Mỹ Châu, Lệ Thủy, Thanh 

Kim Huệ, Diệu Hiền. 

Năm 1968, Tết Mậu Thân, các đoàn hát cải lương không hát 

được vì lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối. nữ nghệ sĩ Kim Tuyến 

chính thức từ giã sân khấu cải lương để chuyển qua hoạt động 

trong ngành kịch nghệ. Cô cộng tác với Ban thoại kịch Kim 

Cương, Ban kịch Bảo Ân, Ban kịch Phương Nam, Ban kịch 

Nắng Mai. Nữ nghệ sĩ Kim Tuyến thường xuyên xuất hiện trên 
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màn ảnh nhỏ của Đài Truyền Hình Việt Nam băng tầng số 9 

qua các vở tuồng Mạnh Lệ Quân, Sở Vân Cứu Giá, Bao Công 

Xử Án Trần Thế Mỹ, Men Rượu Sa Kê, Nắng Sớm Mưa 

Chiều, Cạm Bẫy Đô Thành, diễn cặp với nam nghệ sĩ Thanh 

Sang, Thành Được... 

Kim Tuyến còn ca tân nhạc tại các phòng trà, vũ trường Saigon 

như Moulin Rouge, Victoria, Hồng Tá, Đồng Phát, Đường Sơn 

Quán Thủ Đức, Biên Hòa Club, Nha Trang Hotel với nghệ 

danh Lynh Trang với các ca khúc: Sang Ngang, Lạy Trời Con 

Được Bình Yên, Mùa Thu Lá Bay, Tình Đầu Tình Cuối. 

Năm 1972 Kim Tuyến ly dị với Hoài Trúc Phương. 

Cuối năm 1979, Kim Tuyến vượt biên thành công, định cư tại 

Hoa Kỳ. 

Đầu năm 1980, khi Kim Tuyến mới đến Nam Cali, cô tham gia 

diển kịch với Túy Hồng, Bảo Ân, Hùng Cường, Mai Lệ Huyền, 

La Thoại Tân, Trúc Mai, Trường Hải, cùng Nghệ sĩ Dũng 

Thanh Lâm thu băng video Nước Mắt Người Đi, Tuyệt Tình 

Ca, Chiêu Quân Cống Hồ, Đời cô Hương, Người Đẹp Bạch 

Hoa Thôn, Tướng Cướp Bạch Hải Đường, Tấm Lòng Của 

Biển, Quân Vương Và Thiếp... 

Song song với các chương trình biểu diễn cải lương, thoại kịch, 

ca tân nhạc thu video hay show diễn trên sân khấu, Kim Tuyến 

còn thu băng ca nhạc riêng cho mình như băng nhạc Kim 

Tuyến 1: Tình Thiên Thu, và băng Kim Tuyến 2 : Gữi Cho 

Anh Chút Nắng.  

Nữ nghệ sĩ Kim Tuyến được tặng mỹ hiệu Cải Lương Chi Bảo 

Hải Ngoại vì cô thật sự là một diễn viên giỏi cả về cải lương 

lẫn thoại kịch. Cô cũng là một ca sĩ được khán giả ái mộ nhiều 

trong các phòng trà miền Nam Cali, ở các show diễn đặc biệt 

trên các nước Úc Châu, Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản và Canada. 
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Vào khoảng năm 2000, Kim Tuyến lui về chăm sóc Gia Đình 

tại miền nam Cali và không còn tham gia các hoạt đông sân 

khấu nữa nhưng vẩn để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ. 

Tài liệu tham khảo: 

- Nguyễn Phương. Nữ nghệ sĩ Kim Tuyến Cải Lương Chi Bảo 

Hải Ngoại... Blog: sankhaucailuong.com 

Ca khúc Ngày ấy quen nhau – Lê Dinh do Kim Tuyến  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QWRUbasoP2U 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QWRUbasoP2U
https://www.youtube.com/watch?v=QWRUbasoP2U
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70. Thanh Lan 

 
(1948-20  ) 

Ca sĩ Thanh Lan tên thật là Phạm Thái Thanh Lan, sinh 

ngày 1 tháng 3 năm 1948 tại thành phố Vinh, Nghệ An. Sinh 

trưởng trong một gia đình học thức, khá giả nên từ nhỏ, Thanh 

Lan đã được gia đình cho theo học trường Tây. Thời tiểu học, 

cô học trường Saint Paul - một trường dòng nội trú nổi tiếng 

dành cho con gái những gia đình quý tộc Sàigòn nằm trên 

đường Cường Để nay là Tôn Đức Thắng. Chính tại đây, cô đã 

được các sơ dạy hát và học đàn piano. 

Sau đó, Thanh Lan được mẹ dắt đến nhờ vợ nhạc sĩ Thẩm 

Oánh và nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi hướng dẫn thêm. Nhờ vậy, 

khả năng cảm thụ nhạc lý và biểu diễn của Thanh Lan ngày 

càng tinh tế. Mẹ của cô – bà Thái Chi Lan - rất cưng chiều và 

hãnh diện trước năng khiếu của cô con gái xinh đẹp. 

Năm lớp 11, khi ấy Thanh Lan đang theo học trường Marie 

Curie – cô gia nhập ban nhạc Hải âu của nhạc sĩ Lê Hựu Hà – 

ban nhạc đầu tiên có khuynh hướng Việt hoá nhạc trẻ ở Sài 

Gòn. Rời ban văn nghệ Việt Nhi, Thanh Lan gia nhập đoàn văn 

nghệ học sinh – sinh viên Nguồn Sống. ở đây, cô thường hát 

dân ca và nhạc tiền chiến cùng các bạn học sinh sinh viên. 

Sau ban Việt Nhi, Thanh Lan gia nhập đoàn văn nghệ học sinh 

sinh viên Nguồn Sống. Cô thường hát dân ca và nhạc tiền chiến 

https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_ca
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%A1c_ti%E1%BB%81n_chi%E1%BA%BFn
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và ghi tên học các lớp dân ca và đàn tranh tại Trường Quốc gia 

Âm nhạc và Kịch nghệ tại Sàigòn. Trong chương trình văn 

nghệ học đường quay hình trên đài Truyền hình Sàigòn, Thanh 

Lan xuất hiện trong tiết mục dân ca ba miền và liền sau đó đã 

được đài truyền hình liên tiếp mời tham gia chương trình nhạc 

tình ca. Đó là những năm 1967, 1968 khi Sàigòn mới có những 

chương trình truyền hình đầu tiên. 

Ngay từ khi vào năm thứ nhất của Đại học Văn khoa, Thanh 

Lan bắt đầu trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô tham gia hát trong 

rất nhiều băng nhạc. Trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ của 

phong trào nhạc trẻ Việt Nam, Thanh Lan là một trong những 

khuôn mặt quen thuộc nhất với những ca khúc lời Pháp. Thanh 

Lan còn hát chung với nam ca sĩ Nhật Trường qua những tình 

khúc của Trần Thiện Thanh tạo thành cặp song ca ăn khách, rồi 

hai nghệ sĩ này còn đóng chung với nhau qua hai bộ phim 

truyền hình Trên đỉnh mùa đông và Mộng Thường do Nhật 

Trường viết kịch bản và đạo diễn phát sóng trên đài truyền 

hình Sàigòn trước năm 1975. 

Cô cũng đi lưu diễn ở một số nước trên thế giới. Năm 1973, tại 

Nhật Bản, cùng đi với hai nhạc sĩ Ngọc Chánh và Phạm Duy, 

Thanh Lan đã trình bày ca khúc Tuổi biết buồn được vào chung 

kết tại Đại hội âm nhạc quốc tế Yamaha tại Tokyo. Cô còn ở 

lại Tokyo để thu âm hai bài Ai no hio Kesanaide và Tuổi mộng 

mơ của Phạm Duy, được dịch sang tiếng Nhật là Yume o 

Miruno. 

Từ năm 18 tuổi, Thanh Lan đã diễn vai chính nhiều vở kịch 

truyền hình trong ban kịch Vũ Đức Duy. Năm 1973, ban kịch 

Vũ Đức Duy trình làng vở kịch Những người không chịu chết 

của kịch tác gia Vũ Khắc Khoan trên truyền hình cũng như tại 

sân khấu rạp Thống Nhất và sân khấu Viện Đại học Đà Lạt với 

thành phần diễn viên: Thanh Lan, Vũ Đức Duy, Nguyễn Lập 

Chí, Lê Cung Bắc. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0n_tranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Qu%E1%BB%91c_gia_%C3%82m_nh%E1%BA%A1c_v%C3%A0_K%E1%BB%8Bch_ngh%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Qu%E1%BB%91c_gia_%C3%82m_nh%E1%BA%A1c_v%C3%A0_K%E1%BB%8Bch_ngh%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0i_Truy%E1%BB%81n_h%C3%ACnh_Vi%E1%BB%87t_Nam_%28Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a%29
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C5%8Dky%C5%8D
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Cung_B%E1%BA%AFc
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Sự nghiệp điện ảnh của Thanh Lan bắt đầu vào năm 1970, khi 

cô đóng vai chính trong bộ phim Tiếng hát học trò của đạo 

diễn Thái Thúc Nha do hãng phim Alpha sản xuất. Với vai diễn 

này, Thanh Lan đã đoạt giải nữ diễn viên nhiều triển vọng nhất 

của Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 1971. Cuối năm 

1974, Thanh Lan đã nhận giải diễn viên đẹp nhất miền Nam 

Việt Nam do đạo diễn Lê Dân trao. 

Trước 1975, Thanh Lan đã tham gia đóng 8 bộ phim điện ảnh 

cùng với 2 phim truyền hình: Tiếng hát học trò năm 1970, Yêu 

năm 1971, Lệ đá năm 1971, Ngọc Lan năm 1972, Gánh hàng 

hoa năm 1972, Trên đỉnh mùa đông năm 1972, Xin đừng bỏ em 

năm 1973, Xóm tôi năm 1973, Trường tôi năm 1973, Mộng 

Thường năm 1973, Goodbye Saigon năm 1975. Phim Goodbye 

Saigon do hãng phim Amino Nhật và đạo diễn Nhật quay vào 

tháng 3 năm 1975: Number ten blues. Về sau bộ phim này 

được đổi tên thành Goodbye Saigon, trong đó Thanh Lan thủ 

vai nữ chính bên cạnh hai diễn viên người Nhật. 

Sau vài năm gián đoạn vì biến cố năm 1975, Thanh Lan lại tiếp 

tục hoạt động bên lĩnh vực ca nhạc, nổi tiếng với các bài hát 

như: Cô đi nuôi dạy trẻ, Đi qua vùng cỏ non, Phượng hồng, 

Em đi chùa Hương, Triệu đóa hoa hồng, Trưng Vương khung 

cửa mùa thu… Cô tham gia hát nhiều nơi như đoàn Kim 

Cương, đoàn Bông Hồng, đoàn Hương Miền Nam... 

Thanh Lan cũng tổ chức những buổi biểu diễn riêng như Tiếng 

hát Thanh Lan vào năm 1991 tại sân khấu 4A ngoài trời Nhà 

Văn hóa Thanh niên, Đêm nhạc Thanh Lan vào năm 1992 tại 

hội trường 1 Nhà Văn hóa Thanh Niên. Thanh Lan đã từng thu 

âm băng nhạc cho các hãng băng như: Sài Gòn Audio, Bến 

Thành Audio, Vafaco, Phương Nam phim, Trẻ, Phú Nhuận... 

Thanh Lan tham gia đóng các phim Ván bài lật ngửa, Bài hát 

đâu chỉ là nốt nhạc, Đằng sau một số phận. Tình người… 
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Ngày 28-12-1993, Thanh Lan được sang Mỹ tham dự chiếu ra 

mắt phim “Tình người” do cô đóng chung với Lê Tuấn, rồi 

Thanh Lan xin Tỵ nạn chánh trị. Chọn California để sinh sống, 

theo đuổi con đường văn nghệ.  

Từ năm 1994, Thanh Lan đã tham gia, hợp tác với nhiều trung 

tâm sản xuất video, và tự thực hiện, sản xuất nhiều CD, VCD, 

DVD ca nhạc cho riêng mình, trong đó có nhiều nhạc phẩm do 

Thanh Lan soạn lời Việt từ những ca khúc nổi tiếng của Pháp. 

Năm 1995, Thanh Lan đã được mời đến hát tại sân khấu của 

trường Đại học Havard, một trường đại học nổi tiếng của Mỹ 

tại tiểu bang  Massachussets. 

Từ năm 1995 trở đi là năm đánh dấu hoạt động nghệ thuật của 

Thanh Lan mạnh mẽ nhất tại nước ngoài, một số tờ báo lớn tại 

tiểu bang California như: San Jose Mercry News, Los Angeles 

Times, Orange Country Register… đã giới thiệu sự xuất hiện 

của Thanh Lan ở Mỹ một cách trang trọng. 

Năm 1998 Thanh Lan đã làm đạo diễn thực hiện băng vidéo ca 

nhạc : “Trong nắng, trong gió” với nhiều ngoại cảnh quay tại 

Mỹ, Âu châu, Úc châu, Thái Lan với tiếng hát của chính cô và 

những bài tình ca Việt, Anh, Pháp nổi tiếng và với những sáng 

tác mới nhất của Thanh Lan. 

Năm 2005, đài truyền hình BBC của London đã qua Mỹ để 

thực hiện quay hình live show cho một mình Thanh Lan hát và 

diễn giải bằng tiếng Anh, xen kẽ những bài thơ bằng tiếng 

Anh, tiếng Pháp do chính Thanh Lan sáng tác và ngâm một số 

bài thơ do cô làm. 

Sau hai năm lập gia đình với Phạm Mạnh Dũng, con trai của 

hiệu ảnh Long Biên trên đường Tự Do cạnh khách sạn 

Caravelle, vì chồng quá ghen tuông Thanh Lan bị nhiều trận 

đòn thù, nên ra tòa ly dị, cuộc hôn nhân đổ vỡ cùng Dũng Long 

http://phunutoday.vn/tu-khoa-tim-kiem/m%E1%BB%9Bi-nh%E1%BA%A5t.html
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Biên, khi Thanh Lan còn ở tuổi học trò, Thanh Lan đã mang 

con gái là Quỳnh Loan về ở với ông bà ngoại. Đến khi sang 

Mỹ định cư, Thanh Lan đã tìm cách đưa con gái qua Mỹ bằng 

con đường kết hôn giả với luật sư Đỗ Đức Hậu, và Quỳnh 

Loan đã có con với ông ta. 

Thanh Lan ngoài tài năng ca hát, đóng kịch, đóng phim, cô còn 

làm thơ. Năm 2002, Thanh Lan đã in tập thơ đầu tay tại Mỹ, 

tập thơ có nhan đề là Tình Đầu. Thanh Lan đã nuôi dự định 

viết hồi ký từ lâu và đã bắt tay vào viết cuốn hồi ký về cuộc đời 

mình dày 300 trang mang tựa đề tiếng Anh là: The Curse of 

Champa được dịch sang tiếng Việt là: Lời nguyền của vua 

Chàm. 

Hiện Thanh Lan cư ngụ tại Newport Beach, miền Nam tiểu 

bang California, Mỹ. 

Tài liệu tham khảo: 

- Thanh Lan Web: Wikipedia 

 - Từ Kế Tường. Thanh Lan có đóng phim sex ’Tình khúc thứ 

mười’?Web: phunutoday.vn 

Ca khúc Ngày xưa Hoàng Thị - Phạm Duy do Thanh Lan  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GncZel3CQLY 

https://www.youtube.com/watch?v=GncZel3CQLY
https://www.youtube.com/watch?v=GncZel3CQLY


 Ca sĩ  Việt Nam  

241 
 

72. Tô Lan Phương 

 
(1948-20  ) 

Ca sĩ Tô Lan Phương sinh ngày 26 tháng 8 năm 1948, trong 

nhà hộ sinh nằm cạnh quán trà Bạch Ngọc tại thị trấn Đống 

Năm, tỉnh Thái Bình. Nhưng quê chính ở Xuân Cầu - Văn 

Giang tỉnh Hưng Yên. 

Mẹ của Tô Lan Phương là một nghệ sĩ đàn dân tộc. Bà kể: 

“Ông ngoại cháu Phương ngày xưa rất mê nhạc cổ. Cả họ 

chúng tôi cũng đều thế cả. Riêng tôi chơi đàn 36 dây từ thuở 

tóc còn để chỏm… Tôi có duyên nợ với cây đàn này từ thiếu 

thời. Sau này tôi công tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếng đàn 

tiếng hát của mẹ thuở nào chắc đã thấm ngọt ngào vào tâm hồn 

Tô Lan Phương”. 

Bố là cán bộ cách mạng, người họ Tô. Tô Hiệu chính là ông 

nội của Tô  Lan Phương. Tô Hiệu sinh năm 1912 tại Văn 

Giang, Hưng Yên. Sớm giác ngộ cách mạng, năm 1929, Tô 

Hiệu vào Sài Gòn hoạt động, rồi bị địch bắt, kết án tù 4 năm 

đày đi Côn Đảo. Mãn hạn tù, ông về đất liền tiếp tục hoạt động, 

từng làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, rồi lại bị địch bắt đày lên 

nhà tù Sơn La giữa rừng núi hoang vu trùng điệp. Ông mất 

ngày 7-3-1944 do lao phổi. 
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Tô Lan Phương thích hát và hát hay từ nhỏ. Thời gian học tại 

Trường phổ thông Thanh Quan, phố Hàng Cót, Hà Nội. Tô Lan 

Phương đã là đội viên đội Sơn Ca của Đài Phát thanh, lứa tuổi 

đàn em của ca sĩ Bích Liên. 

Sau khi tốt nghiệp phổ thông tại trường Chu V ăn An, Tô Lan 

Phương thi vào Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô chọn 

bài hát bài Hoa mộc miên của Huy Du, một bài rất khó hát. 

Nhưng thí sinh Tô Lan Phương trình bày hết sức ấn tượng, đến 

nỗi ban giám khảo tuyển sinh hôm ấy cứ gật đầu lia lịa và 

tuyển luôn một tài năng mà không cần bàn luận. 

Hết trung cấp khoa thanh nhạc, đang học dở đại học năm thứ 

nhất, thì nhà trường cùng lúc đưa ra hai quyết định cho Tô 

Phương Lan Phương chọn: đi học 7 năm tại Nhạc viện Bình 

Nhưỡng, Triều Tiên hoặc đi B - vào chiến trường miền Nam, 

chiến đấu và hát, hoặc làm bất cứ việc gì mà cuộc kháng chiến 

cần. Năm ấy cô mới 19 tuổi! Một cô gái “chân yếu tay mềm”, 

sống và lớn lên với tiện nghi ở Hà Nội, vậy mà bỏ lại tất cả để 

mặc bộ quân phục xanh lá úa, chiếc mũ tai bèo, ba lô trên lưng, 

đứng vào đội ngũ của những người “ngắt một đóa hoa rừng cài 

lên mũ ta đi”, đã “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” vào năm 

1967. 

Chiến trường miền Nam những tháng năm này hết sức ác liệt, 

đang chuẩn bị vào chiến dịch xuân Mậu Thân 1968. Vào Nam 

có nghĩa là phải vượt núi cao, suối sâu, là mưa rừng, sốt rét, là 

bom đạn, là xa tình cảm gia đình… Và có thể hy sinh bất cứ 

lúc nào! Tại sao Tô Lan Phương dễ dàng chọn con đường sự 

nghiệp không bằng phẳng ấy? Sau này, Tô Lan Phương cho 

biết: “Tại sao lúc đó Phương đi B, chả có gì phải kể lể, giải 

thích dài dòng. Trong không khí cả nước đánh giặc, mình suy 

nghĩ đơn giản, cảm xúc rất thật lòng như bao nhiêu người là 

phải cứu nước, giải phóng miền Nam, vậy thôi!”. 
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Một chuyện cảm động nữa. Mùa xuân Mậu Thân 1968, có một 

đơn vị quân Giải phóng thuộc Sư đoàn 9, ngày trước gọi là 

công trường 9, trước giờ tiến công vào Sài Gòn, được nghe Tô 

Lan Phương hát. Phương nghĩ, những chiến sĩ ngồi đây, chút 

nữa ai còn ai mất, sao mà đoán biết được? Thế là miệng hát mà 

nước mắt Phương chảy quanh. Các chiến sĩ cũng khóc theo. 

Người hát và người nghe cùng xúc động bên một cửa rừng già 

miền Đông chờ đợi giờ tổng công kích. Bất thần, đồng chí đại 

đội trưởng bật dậy, đầu vẫn đội mũ tai bèo, nói:  

- Chị hát hay quá, lay động lòng người. Đề nghị chị cho chúng 

tôi đặt tên chị cho đại đội. Từ nay, sẽ gọi là “Đại đội Tô Lan 

Phương”. Đồng ý nghe chị? 

Trời ơi, đây là một vinh dự quá lớn của một nghệ sĩ trẻ. 

Phương không bao giờ quên. Từ giờ phút đó đến khi cuộc 

kháng chiến toàn thắng, Đại đội Tô Lan Phương ai còn ai mất? 

Và họ đang đi đâu về đâu, khó lòng biết được. Nhưng ca sĩ Tô 

Lan Phương vẫn không quên họ và giờ phút thiêng liêng ấy. 

Tháng 4-1975, vừa ở Liên Xô về tới Hà Nội thì Sài Gòn giải 

phóng, Tô Lan Phương mừng chảy nước mắt. Đúng ngày 19-5-

1975, chị có mặt giữa Sài Gòn rợp cờ cách mạng. Việc đầu tiên 

là chị tìm về đại đội mang tên mình. Chị bàng hoàng khi biết 

người đại đội trưởng năm xưa đã hy sinh. Chị sắm nhang đèn, 

tìm đến phần mộ anh, nghiêng mình trước hương hồn người 

bạn chiến đấu cũ. Đó là một chiều mùa hè năm 1975 bên sông 

Đồng Nai. 

Sau đó, Tô Lan Phương công tác tại Đoàn Nghệ thuật Ca Múa 

Nhạc Bông Sen TP HCM. Với giọng hát của mình, Tô Lan 

Phương tiếp tục phục vụ biểu diễn ở trong nước và quốc tế… 

Đoạt giải thưởng đặc biệt tại cuộc thi nhạc nhẹ quốc tế mang 

tên “Bratislavski” tổ chức ở Tiệp Khắc. Giải thưởng Ấn Tượng 

nhất tại Gala Habana – CuBa. Huy chương vàng tại Hội diễn 

Ca Múa Nhạc toàn quốc lần thứ nhất tại Hà Nội. Nhà nước 
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tặng thưởng : Danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, đợt đầu tiên. Huân 

chương Kháng chiến hạng 1-2-3. Huân chương chống Mỹ cứu 

nước hạng 1 và nhiều huân huy chương các lãnh vực Văn hoá 

Nghệ thuật…  

Hiện Tô Lan Phương là Hội viên Hội Nhạc sĩ VN – Hội Âm 

Nhạc TP HCM. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trần Thanh Phương. Tô Lan Phương hát ở chiến trường 

Web: honvietquochoc.com.vn 

Ca khúc Xuân chiến khu - Xuân Hồng do Tô Lan Phương  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc5jX-IL1IQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc5jX-IL1IQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tc5jX-IL1IQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tc5jX-IL1IQ
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73. Quang Thọ 

 
(1948-20  ) 

Ca sĩ Quang Thọ, tên thật là Nguyễn Văn Thọ sinh ngày 3 

tháng 12 năm 1948, tại Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Đến 

năm 1952 cùng gia đình chuyển đến sinh sống ở thành phố 

Cẩm Phả. Ông nguyên là học sinh lớp 8B năm học 1963-1964 

Trường cấp II,III Cẩm Phả, nay là Trường THPT Cẩm Phả. 

Sau khi rời ghế nhà trường, ông đã trở thành công nhân thợ 

điện Mỏ than cọc Sáu, tham gia hoạt động tích cực trong phong 

trào văn nghệ của công nhân vùng mỏ Cẩm Phả và tỉnh Quảng 

Ninh. Đầu năm 1971, ông có mặt trong đoàn văn nghệ xung 

kích của vùng mỏ đi biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ đang 

chiến đấu ở Chiến trường miền Nam, Lào và Campuchia. 

Năm 1972, Quang Thọ được cử đi học tại Trường Âm nhạc 

Việt Nam, nay là Nhạc viện Quốc gia Hà Nội. Sau khi tốt 

nghiệp ông đã trở thành nghệ sĩ đơn ca của Nhà hát Ca múa 

nhạc Việt Nam.  

Năm 1987, có kinh nghiệm từ thực tiễn và năng khiếu thanh 

nhạc, ông đã trỏ thành giảng viên Khoa thanh nhạc-Nhạc viện 

Hà Nội. 

Bằng quyết tâm và lòng say mê âm nhạc, ông là một trong số 

không nhiều ở lớp ca sĩ đầu đàn của Ngành Thanh nhạc Việt 

Nam, trưởng thành từ phong trào ca hát quần chúng, đã gặt hái 
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được nhiều thành công và trưởng thanh cả trong ca hát và sự 

nghiệp. Không chỉ bằng các huy chương vàng trong các hội 

diễn toàn quốc nhiều năm, với 3 giải thưởng lớn trong các cuộc 

thi âm nhạc quốc tế, Quang Thọ đã vinh dự được Chủ tịch 

nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 1993 

và Nghệ sĩ nhân dân năm 2001. Quang Thọ là chủ nhiệm Khoa 

thanh nhạc, Nhạc viện Hà Nội từ năm 2000 đến năm 2008 thì 

nghỉ hưu. Năm 2007, ông đã mở trung tâm đào tạo âm nhạc 

Quang Thọ. 

Vợ ông, bà Vũ Ngọc Thanh, từng là một diễn viên múa của 

Câu lạc bộ Thành đoàn, cũng yêu ca hát. Hai ông bà có hai con 

trai.  

Con trai lớn của ông là ca sĩ Quang Tú, là thành viên của nhóm 

nhạc Dòng Thời Gian. Người con trai thứ hai của ông là Quang 

Tùng. Cả hai con của ông đều tốt nghiệp Học viện Âm nhạc 

Quốc gia Việt Nam.  

Tài liệu tham khảo: 

- Quang Thọ Web: Wikipedia 

Ca khúc Tình ca - Hoàng Việt do Quang Thọ trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5mEuNdDrw1Q 

https://www.youtube.com/watch?v=5mEuNdDrw1Q
https://www.youtube.com/watch?v=5mEuNdDrw1Q
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74.  Anh Khoa  

 
(1948-20  ) 

Ca sĩ Anh Khoa tên thật là Trần Công Khai, sinh ngày 20 

tháng 5 năm 1948, tại Phan Thiết.  Anh Khoa hồi còn bé đã mê 

nhạc. Đầu thập niên 50, cậu bé mới lên ba tuổi, ba má và các 

anh chị hay đố tên các bài hát nghe từ các đĩa phonograph và 

cậu trả lời đều đúng. Ở bậc tiểu học, cậu hát hay nhất lớp, năm 

11 tuổi Anh Khoa đoạt giải nhất cuộc thi toàn tỉnh Bình Thuận, 

với bản Tiếng hát Mường Giang tả về con sông Mường Giang 

ở địa phương. 

Đầu thập niên 60, lúc khoảng 14 tuổi, học sinh Anh Khoa đại 

diện thị xã Phan Thiết ra Nha Trang dự thi giải hát toàn quốc 

xếp hạng nhất vòng bán kết rồi sau đó vào Sài Gòn thi chung 

kết đoạt giải nhất với bản Biệt Kinh Kỳ của nhạc sĩ Minh Kỳ. 

Giải thưởng mang tên Quốc Sách Ấp Chiến Lược thời đó là 

bằng khen của Tổng thống và tiền mặt 5000 đồng, lương lính 

tháng chỉ khoảng mấy trăm đồng. Đó là kỷ niệm đáng nhớ thời 
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tuổi trẻ của ca sĩ Anh Khoa, chỉ tự học hát không có ai dạy dỗ 

thế mà đoạt giải. 

Sau đó Anh Khoa vẫn tiếp tục học trung học. Vào những năm 

1965, 1966 anh có lập một ban nhạc rồi cuối tuần ra Nha Trang 

đàn hát cho các câu lạc bộ dành cho quân nhân Hoa Kỳ, lúc 

này anh chuyển sang hát nhạc Mỹ. 

Sau năm 1968, Anh Khoa vào Sài Gòn lập nghiệp bằng con 

đường ca hát. Anh vừa đánh đàn Bass vừa hát trong một ban 

nhạc ở câu lạc bộ cho quân nhân Mỹ ở quận Tân Bình. 

Một đêm nhạc sĩ Võ Đức Xuân, con trai nhạc sĩ Võ Đức Thu là 

trưởng ban nhạc vũ trường Tự Do ở Sài Gòn lên chơi, thấy 

Anh Khoa đàn hát nhuần nhuyễn nên kéo anh về chơi cho vũ 

trường này và anh vừa đàn Bass vừa hát nhạc ngoại quốc thập 

niên 60, 70 của Beatles, The Animals, Bee Gee… 

Hồi đó ban nhạc Anh Khoa chơi dưới lầu và trên lầu là vũ 

trường sang trọng hơn. Một đêm ca sĩ chính của vũ trường trên 

lầu bị bệnh và ông chủ là ca sĩ Jo Marcel bèn kêu Anh Khoa 

lên hát thay thế. 

Và lần này chỉ hát nhạc Việt Nam mà thôi mà không đánh đàn. 

Khi Anh Khoa cất giọng bản Bài Không Tên Số Ba của Vũ 

Thành An: “Yêu nhau cho nhau nụ cười, thương nhau cho nhau 

cuộc dời…”, khán giả vỗ tay nồng nhiệt và anh tiếp tục các bản 

Bài Không Tên Số Hai và Không Tên Cuối Cùng. 

Tình cờ đêm đó có mặt nhạc sĩ Vũ Thành An, tác giả ca ngợi 

tiếng hát Anh Khoa hợp với dòng nhạc của ông. 

Hôm sau, ông chủ Jo Marcel mời ca sĩ Anh Khoa ký hợp đồng, 

hát cho vũ trường trên lầu, lúc đó là đầu năm 1970, con đường 

ca hát của anh bắt đầu thênh thang. 
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Đến tuổi nhập ngũ, Anh Khoa vào binh chủng Không quân và 

biệt phái vào đoàn văn nghệ. Ngoài thời giờ làm việc ban ngày 

hoặc đi hát ở những phi đoàn ở căn cứ xa, ban đêm Anh Khoa 

được phép hát ở các vũ trường Sàigòn như Maxim, Tự Do, 

Olympia, Ritz… 

Ngoài hát vũ trường, Anh Khoa còn thu băng cho các trung 

tâm. Anh nổi tiếng với công chúng qua bản Bài Không Tên 

Cuối Cùng của Vũ Thành An, Bao Giờ Biết Tương Tư, Phượng 

Yêu, Còn Chút Gì Để Nhớ, Mùa Thu Chết của Phạm Duy, Tình 

Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi, Nghẹn Ngào của Lam Phương, 

Gợi Giấc Mơ Xưa của Lê Hoàng Long. 

Mặc dù chỉ trong vòng 5 năm từ 1970 đến 1975, Anh Khoa đã 

thu băng hàng trăm ca khúc, để lại dấu ấn cho tên tuổi anh 

trong làng ca nhạc Việt Nam. 

Một kỷ niệm đẹp trong đời ca sĩ, là Anh Khoa đi hát cho phi 

đoàn ở Cần Thơ, thì anh được bằng hữu không quân chở bằng 

trực thăng, để ngắm khung cảnh thành phố Cần Thơ ban đêm 

rất đẹp.  

Sau tháng 4 năm 1975, Anh Khoa phải đi hát chui ở các tỉnh, 

cùng đoàn văn nghệ của ông bầu Ngọc Giao được bà con yêu 

thích. Sau đó anh về cộng tác đoàn Bông Hồng của Thẩm Thúy 

Hằng ở thành phố . Những năm kế tiếp, ca sĩ Anh Khoa vẫn 

tiếp tục nghề ca hát ở các tụ điểm ca nhạc và rời Việt Nam 

sang định cư tại nước Hungary vào cuối năm 1989. 

Chuyện tình của ca sĩ Anh Khoa với con gái ông đại sứ 

Hungary tại Việt Nam cũng vô cùng đặc biệt. Vào những năm 

thập niên 1980, ở Sài Gòn bắt đầu có sinh hoạt vũ trường và 

một đêm khoảng năm 1987,  khi Anh Khoa vừa hát xong một 

số tình khúc ngoại quốc trong đó có bản Love Story, thì được 

mời tới bàn của mấy vị khách Tây Phương để họ tỏ lòng mến 

mộ. Các vị khách đó là gia đình của ông đại sứ Hungary, trong 
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đó có cô con gái xinh đẹp của ông. Họ trao đổi với nhau bằng 

Anh ngữ. Cô này đã nhiều lần đến vũ trường Maxim, để nghe 

Anh Khoa hát và đem lòng yêu mến anh. 

Mối tình nảy nở và hai người trở thành vợ chồng. Cuộc hôn 

nhân này được dư luận chú ý, vì Anh Khoa là một ca sĩ nổi 

tiếng từ thời Sài Gòn của chế độ cũ và người phối ngẫu là tiểu 

thư của một gia đình danh giá đất nước Hungary xa xôi. Vợ 

anh là con nhà ngoại giao biết được 4 ngôn ngữ và tánh tình 

nhu mì giống Á Đông. Và trong cặp mắt của cô thì Anh Khoa 

có nét đẹp của một chàng trai Tây phương, mũi cao và vóc 

dáng không thấp và dĩ nhiên là có giọng hát truyền cảm. 

Qua nước Hungary, Anh Khoa cảm thấy cô đơn, nhớ quê 

hương vì ở đây có ít người Việt Nam. Anh được nhận vào một 

ban nhạc bản xứ và trình diễn những ca khúc ngoại quốc mà 

anh đã từng hát ở Sài Gòn trước đây. 

Sau đó một người quen mời Anh Khoa sang hát cho cộng đồng 

Việt Nam ở nước Áo, vào mùa lễ Vu Lan năm 1992 và đồng 

hương mới biết tin anh đang ở Hungary. Rồi trung tâm Thúy 

Nga mời anh thu hình tại Paris với bản Em đến thăm anh đêm 

ba mươi của Vũ Thành An, đánh dấu sự trở lại của ca sĩ Anh 

Khoa với cộng đồng hải ngoại. 

Năm 1994, Anh Khoa sang Cali tiếp tục thu hình bản Giọng ca 

dĩ vãng của Bảo Thu hát chung với Dalena, rồi xuất hiện trên 

trung tâm Asia năm 2005 với bản Gợi giấc mơ xưa và thu băng 

cho nhiều trung tâm, đi lưu diễn ở một số tiểu bang Hoa Kỳ. 

Cứ vài năm Anh Khoa từ Hungary sang Hoa Kỳ, để thăm bà 

con và bạn bè và trình diễn cho đồng hương nghe. Anh có một 

cô con gái lai hai dòng máu Việt Nam và Hungary rất xinh đẹp. 

Ước mơ văn nghệ của anh là được trình diễn với một dàn nhạc 

lớn và thu hình để làm kỷ niệm cho cuộc đời. Mặc dầu vẫn 
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đang sống cùng vợ con ở Hungary và yêu thương họ, nhưng 

nỗi sầu tha hương vẫn ray rức trong lòng người ca sĩ có chất 

giọng truyền cảm, của xứ nước mắm Phan Thiết nổi tiếng. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trần Chí Phúc. Ca sĩ Anh Khoa - nỗi sầu tha hương trên xứ 

Hungary Web: sbtn.tv 

Ca khúc Bài không tên cuối cùng - Vũ Thành An do Anh Khoa 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0JzA-8Th3mk 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0JzA-8Th3mk
https://www.youtube.com/watch?v=0JzA-8Th3mk
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75. Carol Kim 

 
(1948-20  ) 

Ca sĩ Carol Kim tên thật là Hoàng Kim Hoa, sinh năm 1948 

tại Sàigòn, mang hai dòng máu Việt Nam và Mã Lai. Thân phụ 

cô là người Cần Thơ, kết hôn với thân mẫu cô là một người 

Chăm ở Châu Phú, tỉnh An Giang, sinh được tất cả 11 người 

con, mà cô là người con thứ tư trong gia đình. 

 

Lúc nhỏ đã thích ca nhạc, vào giờ âm nhạc trong lớp trung học 

cô bé thường đứng nhất. Tối nào cô bé cũng ôm cái radio nghe 

chương trình Dạ Lan với những giọng ca Thanh Thúy, Bích 

Chiêu...  

Thân phụ là cảnh sát thuyên chuyển làm việc ở Ban Mê Thuột. 

Mới lớp đệ thất, nay là lớp 6, cô đã đoạt giải nhất về ca hát ở 

trong trường với bản Bước chân chiều Chủ nhật của Đỗ Kim 

Bảng. Mặc dù còn là nữ sinh trung học nhưng cô thường ca hát 

với đoàn văn nghệ của đơn vị cảnh sát ở Ban Mê Thuộc với tên 

Hoàng Hoa, vì ba cô ở trong lực lượng nầy.. 

Thuở còn trẻ cô vẫn thích nghe và hát những ca khúc ngoại 

quốc thể loại Blue Jazz, vì chất giọng của cô hợp với loại nhạc 

này. 

Năm 1967 về Sàigòn, một lần ghé vũ trường chơi, hát nghêu 

ngao và lúc đó nhạc sĩ Lê Văn Thiện nghe thích, ông bèn giới 
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thiệu cho một ban nhạc, chuyên trình diễn nhạc Mỹ cho khách 

ngoại quốc và dần dần nổi tiếng trong làng nhạc Sàigòn. 

Năm 1968, được mời ký hợp đồng hát cho vũ trường Arc En 

Ciel, rồi vũ trường Tự Do chuyên hát nhạc ngoại quốc. Bài hát 

được ưa thích là Oh Carol, cho nên một khách ngoại quốc 

thường gọi tên cô là Carol Kim và từ đó cô chọn cái tên này 

làm nghệ danh. Trung tâm băng nhạc Shotguns của nhạc sĩ 

Ngọc Chánh, vào lúc đó đã mời Carol Kim thu băng bản 

nhạc đầu tiên trong đời của cô là Hãy khóc đi em của Trịnh 

Công Sơn, rồi bản Điệu ru nước mắt, Loan mắt nhung, Xa lộ 

không đèn, Tình phụ… 

Đầu năm 1975, Carol Kim và Elvis Phương đoạt giải Kim 

Khánh với danh hiệu ca sĩ được ái mộ nhất. Mặc dù chỉ sinh 

hoạt 7 năm trong làng nhạc Sàigòn từ năm1968 đến năm 1975 

nhưng để lại nhiều kỷ niệm trong đời Carol Kim. Cô có vài lần 

đi hát ủy lạo chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại các tiền đồn, tận 

mắt thấy cảnh gian khổ của người lính và không khí chiến 

tranh, đó là những điều đáng nhớ khi kể lại chuyện năm cũ. 

Tháng 3 năm 1975, Carol Kim cùng gia đình rời Việt Nam đến 

thành phố Chicago. Năm 1978, Carol Kim về Houston rồi năm 

1980 về Quận Cam và hát độc quyền cho vũ trường Ritz của 

nhạc sĩ Ngọc Chánh trong suốt 14 năm. 

Từ khi về Quận Cam, Carol Kim bắt đầu thu băng nhiều ca 

khúc Việt Nam. Bản đầu tiên cô thu âm ở hải ngoại là Xin còn 

gọi tên nhau trong cuốn Video do Túy Hồng thực hiện năm 

1985. Cô còn cộng tác với trung tâm Thanh Lan, Người Đẹp 

Bình Dương, Hải Âu, Giáng Ngọc, Lê Bá Chư… Cô cũng 

có hát một số nhạc quê hương cho trung tâm Phượng Hoàng ở 

Paris. 

Carol Kim tự thực hiện mười mấy cuốn băng nhạc, trong đó có 

tiếng hát của mình. Trong một lần tâm tình văn nghệ, Carol 
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Kim kể lại kinh nghiệm rằng, sau hai chục năm trình diễn và 

thu băng thì đến lúc này mới hiểu được một điều rằng dù cô hát 

rất thoải mái với chất giọng khỏe của mình trên sân khấu, 

nhưng khi vào phòng thu âm thì phải kềm hãm lại cái nét khỏe 

đó, để diễn tả sự êm dịu truyền cảm mà đi vào lòng người 

nghe. 

Mặc dù được trung tâm Shotguns mời thu băng trước năm 

1975 cùng với Elvis Phương, Thái Châu nhưng Carol Kim 

không được nổi tiếng bằng hai người này. Cô cho rằng đã 

không được báo chí thời đó lăng xê đúng mức. 

Những ca khúc để lại dấu ấn Carol Kim trong lòng khán giả, 

trong đó có bản Mười năm tình cũ, Thuở ấy có em, Đời tôi chỉ 

yêu một người, Ca dao mẹ, Lặng lẽ đi về. 

Là ca sĩ có khả năng hát nhiều bản nhạc ngoại quốc rộn ràng và 

êm dịu, hát nhạc Việt Nam đủ mọi thể loại, Carol Kim vẫn 

thích được mời trình diễn trong một chương trình nhạc thính 

phòng để khán giả thưởng thức nét đa dạng của cô . 

Tài liệu tham khảo: 

- Trần Chí Phúc. Carol Kim vẫn còn làn hơi sung mãn khàn ấm 

áp Web: sbtn.tv 

Ca khúc Mười năm tình cũ - Trần Quảng Nam do Carol Kim 

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NcSG4bTeeAA 

https://www.youtube.com/watch?v=NcSG4bTeeAA
https://www.youtube.com/watch?v=NcSG4bTeeAA
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76.  Hồng Vân 

 
(1948-20  ) 

Ca sĩ Hồng Vân sinh năm 1948, tại Huế trong một gia đình 

hoàng tộc, có bà nội là Tôn Nữ. Cả gia đình Hồng Vân đều là 

những người yêu nghệ thuật: cha vẽ rất đẹp, mẹ giỏi thơ văn và 

có giọng hát ngọt ngào. 

 

Tuy nhiên, cha mẹ của Hồng Vân sớm chia ly ngay khi cô mới 

chào đời chưa được bao lâu, vì mẹ cô quá mệt mỏi với gia đình 

hoàng tộc và cha là người đào hoa, có người phụ nữ khác.  

 

Thế là cô bé Hồng Vân ngày ấy được mẹ đưa về nhà ngoại ở 

Quảng Ngãi sống. Những lời ru ngọt ngào của bà, của mẹ và 

các dì đã nuôi lớn cô bé và từ đó, những vần thơ, những điệu 

dân ca đã ăn sâu vào máu Hồng Vân.   

 

Yêu chiều con gái, mẹ của Hồng Vân cũng cho con học nhạc 

lý, xướng âm với nhiều thầy cô là những nghệ sỹ có tiếng thời 

đó như Hùng Lân, Lê Thương, Vĩnh Phan, Cửu Lộc…Với 

Hồng Vân, văn thơ và âm nhạc là tình yêu đầu tiên và lớn nhất.  

 

Bước ngoặt của Hồng Vân là lấy chồng sớm và theo chồng vào 

Sàigòn. Hồng Vân kể, cô lấy chồng sớm cũng vì khi ấy, một cô 

gái sống trong gia đình thiếu vắng cha, bị xã hội khinh khi và 

có người cưới hỏi đàng hoàng cũng là một điều may mắn. Hơn 
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nữa, cô ham học và cũng được nhà chồng hứa sẽ tiếp tục cho 

theo học khi vào Sàigòn.  

 

Vào Sàigòn, Hồng Vân vừa đi hát ở các tụ điểm vừa theo học 

trường Đại học Văn khoa Sài Gòn, nuôi dưỡng niềm đam mê 

văn chương. Dù mê văn chương, nhưng con đường theo đuổi 

văn chương của Hồng Vân chỉ được 2 năm, sau đó cô mang 

bầu nên ngại đi học, phải nghỉ giữa chừng. 

 

Song song với thơ văn, niềm đam mê âm nhạc của Hồng Vân 

được thăng hoa năm 1970 khi cô mới hơn 20 tuổi. Hồng Vân là 

thành viên của tam ca Đông Phương, rất nổi tiếng tại Sàigòn. 

Ban tam ca Đông Phương ngoài Hồng Vân còn có Tuyết Hằng 

và Thu Hà, họ lừng lẫy với dòng nhạc dân ca ba miền. Tam ca 

Đông Phương hát rất ăn khách, nên hàng đêm có nhiều show 

diễn ở các phòng trà Đêm Màu Hồng, Maxim’s, Queen Bee...  

 

Sau năm 1975, Hồng Vân vẫn được khán giả yêu thích và tiếp 

tục đi hát ở các đoàn: Bông Sen, Bông Hồng, Hương Miền 

Nam... Ngoài dòng nhạc dân ca ba miền, Hồng Vân còn thể 

hiện những ca khúc nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh Công Sơn, 

nhạc trữ tình…  

Hồng Vân tâm sự, ban đầu cô đi hát chỉ để nuôi chồng nuôi 

con, không ngờ lại được nổi tiếng như cồn khi đó. Cát-xê hồi 

đó không nhiều như những ngôi sao đình đám bây giờ nhưng 

cũng đủ để cả gia đình sống thoải mái. Một tay Hồng Vân có 

thể lo cho kinh tế cả gia đình. 

 

Tuy nhiên, Hồng Vân chia sẻ, cũng từ niềm đam mê âm nhạc 

và sự nổi tiếng, cô phải chọn ly hôn vì chồng cô không chia sẻ 

và thấu hiểu được cuộc sống của người nghệ sỹ.   

 

Cô không trách cứ điều gì, do cũng từ người chồng, cô đến 

được mảnh đất Sàigòn – nơi nuôi nấng tài năng của cô được nở 
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hoa. Cô cảm ơn mảnh đất miền Nam nhiều, vì nếu ở Huế, có lẽ 

bây giờ cô chỉ là một cô giáo.  

 

Hiện nay, dù tuổi cao sức yếu nhưng Hồng Vân vẫn đi xe ôm 

đến hát hàng đêm ở các phòng trà tại TP.HCM như Tiếng Xưa, 

Ân Nam… Giọng hát của cô vẫn đầy đặn, truyền cảm, tự nhiên 

và thu hút khán giả. Thỉnh thoảng, cô cũng tham gia trong một 

vài bộ phim, như phim Ngọn nến hoàng cung.  

 

Hiện, Hồng Vân có một mối tình già ở Thụy Sĩ, cả 2 người đều 

chia sẻ thường xuyên qua điện thoại, thư tay. Ngày nay, thư tay 

là một thứ đã đi vào dĩ vãng, nhưng với cô nó ý nghĩa hơn bao 

giờ hết, do những cánh thiệp hay vần thơ ông viết tặng cho 

cô. Hồng Vân cho biết thêm, do ông tuổi già nên không đủ điều 

kiện bay sang Việt Nam, nên cô thường bay qua đó nghỉ dưỡng 

vài tháng mỗi năm. Với Hồng Vân, còn sức khỏe để ngâm thơ, 

để hát cho khán giả và có người đồng cảm, chia sẻ niềm đam 

mê nghệ thuật lúc về già là một phúc lớn. 

 

Tài liệu tham khảo: 

- NSƯT Hồng Vân: Dòng máu hoàng tộc vẫn đi hát hàng đêm 

Blog: vtc.vn 

Ca khúc Nương chiều - Phạm Duy do Hồng Vân trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fqT2UNEsCQY 

https://www.youtube.com/watch?v=fqT2UNEsCQY
https://www.youtube.com/watch?v=fqT2UNEsCQY
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77. Tuấn Anh 

 
(1948-20  ) 

Ca sĩ Tuấn Anh tên thật là Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1948, 

tại Sàigòn, sinh trưởng trong một gia đình rất khá giả với 

những anh em trong gia đình nắm giữ những địa vị quan trọng 

trong nhiều ngành chuyên môn. Cũng chính vì vậy anh đã gặp 

nhiều khó khăn vì sự cản trở của những người thân khi bước 

vào lãnh vực ca nhạc. Do đó anh không được ai dìu dắt lúc ban 

đầu, chỉ tự tìm tòi học hỏi lấy với mục đích tiến thân trong 

ngành ca nhạc.  

Là con út trong gia đình 12 anh chị, Tuấn Anh đã theo học tại 

các trường trung học Kiến Thiết, Pétrus Ký và trường Đại Học 

Khoa Học tại Sàigòn, thường xuyên tham gia văn nghệ trong 

trường, nhưng không bao giờ nghĩ sẽ trở thành ca sĩ, một cấm 

kỵ trong gia đình. 

Qua Mỹ năm 1979, Tuấn Anh nhất quyết đi theo con đường đã 

chọn là ca nhạc, và chỉ gần hai năm sau đã chính thức trình 

diễn trước khán giả hải ngoại tại night club Maxim's ở Houston 

Texas. Sự đưa đẩy Nguyễn Tuấn Anh đến với ca nhạc theo anh 

cho biết “rất tự nhiên và tình cờ”. Cái dịp tình cờ đó đã diễn ra 

trong lần đầu tiên tại Maxim's, vợ chồng chủ nhân vũ trường đã 

để ý đến tiếng hát của anh, qua những nhạc phẩm: Hello, Beat 

It, Billy Jean và Kiếp Đam Mê để sau đó mời anh cộng tác.  
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Vào năm 1981, Tuấn Anh đã cho đời tape nhạc đầu tiên của 

mình dưới tựa đề “Kiếp Đam Mê”. Với những sắc thái đặc biệt, 

Tuấn Anh đã được mời đi trình diễn hầu như ở khắp mọi nơi 

trên thế giới. Với quan niệm luôn tôn trọng khán giả nên anh đã 

sắp đặt rất cẩn thận những lần trình diễn trên sân khấu, từ cách 

chọn lựa bài bản đến cách ăn mặc, từ điệu bộ cho đến ngôn ngữ 

khiến người nghe luôn hòa mình vào với những âm điệu khi 

nhẹ nhàng, khi sôi động trong phần trình diễn của anh.  

Đối với Tuấn Anh, anh luôn tạo những nét mới lạ trong những 

nhạc phẩm trình bày, dù cho đó là một bài hát cũ đã được nhiều 

người trình bày trước đó với mục đích tạo nên một sắc thái mới 

mẻ. Ngoài ra Tuấn Anh cho biết anh nghiên cứu rất kỹ những 

nhạc phẩm trình diễn trước khán giả cũng như được thu vào 

băng nhạc hay CD. Sở dĩ Tuấn Anh tạo được thành công một 

phần nhờ thời gian theo học hai năm ở Houston và Long Beach 

về “vocal”, “acting” và “performance” và sau khi tốt nghiệp đã 

áp dụng vào đầu óc nhiều sáng kiến của mình. 

Khán giả ái mộ nhìn Tuấn Anh như một nam hay một nữ ca sĩ? 

Anh cười lớn tiếng và trả lời, chậm rãi: “Một nam ca sĩ trong 

một phong cách nhẹ nhàng thanh thoát. Rất riêng, rất đặc biệt,” 

vừa nói anh vừa xòe năm ngón tay chải chuốt dẻo mềm, miệng 

cười túm tím, mắt đưa đẩy tình tứ, đầy nét duyên của một 

người nữ. Nhưng anh lại nói tiếp rằng “tuy vậy vẫn không đánh 

mất cái đàn ông của mình,” anh chỉ vào hàm râu đen chạy đều 

đặn trên cặp môi có kẻ son nhạt. 

Có thời kỳ Tuấn Anh trình bày những nhạc phẩm Việt Nam 

theo thể điệu Rap tạo nhiều thích thú cho người nghe, Tuấn 

Anh cho biết chính anh đã có sáng kiến đó cũng như là người 

đầu tiên chuyển nhạc Trung Hoa qua tiếng Việt, đặc biệt trong 

số có nhạc phẩm Máu nhuộm bãi Thượng Hải rất nổi tiếng 

trong những năm đầu thập niên 60. 

Lần đầu tiên Tuấn Anh về Việt Nam tham gia chương 

trình Một thời để yêu - Một thời để nhớ ở Nhà hát Hòa Bình 
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trong đêm 4-5-2012, lần kế Đêm nhạc Trái tim ngục tù diễn ra 

vào ngày 2 và 3-11-2015 tại phòng trà Tiếng Xưa, Tp HCM. và 

gần đây anh tham gia liveshow Hát trên quê hương 5 diễn ra 

vào ngày 25-4-2015, tại Sân khấu ca nhạc Lan Anh Tp. HCM 

Tài liệu tham khảo: 

- Tuấn Anh Web: yeunhacvang.com 

Ca khúc Bây giờ tháng mấy - Từ Công Phụng do Tuấn Anh 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BQAuAHrMWXo 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BQAuAHrMWXo
https://www.youtube.com/watch?v=BQAuAHrMWXo
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78. Giao Linh 

 
(1949-20  ) 

Ca sĩ Giao Linh tên thật là Đỗ Thị Sinh; sinh ngày 8 tháng 9 

năm 1949 tại Sàigòn trong một gia đình nghèo gồm bảy anh chị 

em nhưng không ai tham gia lĩnh vực nghệ thuật. Đỗ Thị Sinh 

đam mê ca hát từ thuở nhỏ, mẹ bà lén mời thầy về dạy nhạc 

cho Đỗ Thị Sinh mặc dù người cha không đồng ý. Vào năm 

1965, trong một chuyến đi chơi Đà Lạt, Đỗ Thị Sinh bày tỏ 

ước muốn ca hát của mình với người bạn thân, và muốn tư vấn 

bạn để chọn nghệ danh, người bạn gợi ý tên "Giao Linh", vì tin 

rằng "nghệ danh này sẽ gặp nhiều may mắn". 

Giao Linh bắt đầu sự nghiệp ca hát kể từ dấu mốc giành huy 

chương vàng, khi đại diện đoàn Hàng Không Vietnam, tham dự 

chương trình văn nghệ của đoàn "Kim Hoàng - Như Mai" vào 

năm 1966. Trong một buổi giao lưu văn nghệ năm 1966, nhạc 

sĩ Thu Hồ nghe được giọng hát Giao Linh, cho Giao Linh cơ 

hội lên hãng đĩa Continental để thử giọng. Thành công ở buổi 

thử giọng, giúp cho Giao Linh ký được hợp đồng với hãng 

Continental thu đĩa độc quyền trong ba năm. Sau khi hết hạn 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
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hợp đồng, Giao Linh tiếp tục cộng tác với các hãng đĩa khác, ra 

mắt băng nhạc "Sơn Ca 6" với riêng giọng ca của mình. 

Trước năm 1975, do tiếng ca và phong cách biểu diễn trầm 

buồn, Giao Linh được báo giới Sàigòn tặng cho biệt danh là 

“Nữ hoàng sầu muộn”. 

Năm 1982, Giao Linh rời Việt Nam sang Canada để đoàn tụ 

với gia đình. Tiệm phở "Linh" ở Toronto, Canada là nguồn 

sống chính của gia đình. Giao Linh kết hôn năm 1987, Giao 

Linh và chồng từng gặp gỡ nhau từ năm Giao Linh mới 17 

tuổi, nhưng phải đến hai mươi năm sau thì hai người mới về 

chung tổ ấm. Tuy không làm văn nghệ nhưng chồng Giao Linh 

là người sẻ chia, đồng cảm với vợ trong bước đường nghệ 

thuật. Dù Giao Linh không có con ruột, nhưng Giao Linh và 

các con riêng của chồng, đều dành những tình cảm tốt đẹp cho 

nhau. 

Từ Toronto Giao Linh và chồng, dời sang định cư ở San Jose, 

California, Hoa Kỳ. Giao Linh đi hát nhiều nơi và thu âm nhiều 

băng đĩa cho các trung tâm ca nhạc, trong đó có Trung tâm 

Băng nhạc Giao Linh - Giao Linh Productions - của Giao Linh 

tại Westminster, California, Hoa Kỳ.  

Năm 2000, Giao Linh trở về Việt Nam biểu diễn. Tương tự 

như khi còn ở Canada, cũng mở một quán phở ở quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh nhưng quán đã ngưng phục vụ do Giao 

Linh quá bận rộn với công việc. Cho đến nay, giọng ca Giao 

Linh vẫn tiếp tục phục vụ khán thính giả yêu nhạc khắp mọi 

nơi. Giao Linh còn tham gia các hoạt động từ thiện để trợ giúp 

đồng bào mình. 

Tài liệu tham khảo: 
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- Giao Linh Web: Wikipedia 

Ca khúc Dấu chân kỷ niệm - Mạnh Phát do Giao Linh trình 

bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v5rm1po0CGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v5rm1po0CGU
https://www.youtube.com/watch?v=v5rm1po0CGU
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79. Thanh Tuyền  

 
(1949-20  ) 

Ca sĩ Thanh Tuyền tên thật là Phạm Như Mai, sinh ngày 29 

tháng 10 năm 1949, tại Đà Lạt, trong gia đình nghèo, có tới 15 

anh chị em. Như Mai có khiếu về ca nhạc từ khi còn nhỏ với sự 

chỉ dẫn căn bản về nhạc lý của người cậu và qua một số giờ 

học nhạc ở trường. Như Mai đã tham gia nhiều buổi văn nghệ 

do trường tổ chức, cũng chính vì vậy mà khi mới lên 10 tuổi, 

với ước vọng trở thành ca sĩ, Như Mai được mọi người gọi là 

"thần đồng" khi đi dự giải "thần đồng" của Đà Lạt năm 1959. 

Theo học trường Nữ Trung học Bùi Thị Xuân cho đến khi học 

xong bậc Trung học Đệ nhất cấp. 

Thanh Tuyền gặp được nhiều may mắn, được ký hợp đồng với 

hãng đĩa Continental của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông vào hè 

1964. Như Mai hay ca sĩ Thanh Tuyền chuyển trường, theo học 

tại  trường Nữ Trung học Lê Văn Duyệt, tỉnh Gia Định, nay là 

Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh, 

học cho đến hết lớp 12. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A3ng_%C4%91%C4%A9a_Continental&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%A1c_s%C4%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_%C4%90%C3%B4ng
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Từ mùa hè năm 1964 cho đến đầu năm 1965, tên tuổi Thanh 

Tuyền đã nổi bật trên các đài phát thanh của Việt Nam Cộng 

Hòa, một phần do giọng hát thiên phú, một phần do giám đốc 

hãng dĩa Continental là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã dồn mọi 

nỗ lực trong việc "lăng xê" dòng suối trong của Đà Lạt này 

trên báo chí cũng như trên đài phát thanh. 

Vào năm 1966, khi Thanh Tuyền về cộng tác với hãng đĩa 

Asia, tức Sóng Nhạc qua sự giới thiệu của cha nuôi là nhạc sĩ 

Mạnh Phát, Thanh Tuyền mới thật sự được nhiều người biết 

đến với các ca khúc Đà Lạt Hoàng Hôn của Minh Kỳ và nhất 

là Nỗi Buồn Hoa Phượng của Thanh Sơn. Dù cộng tác với 

những hãng đĩa khác, trong số có hãng đĩa Việt Nam, nhưng 

Thanh Tuyền vẫn có sự thỏa thuận với nhạc sĩ Nguyễn Văn 

Đông là vẫn tiếp tục thu thanh một số nhạc phẩm cho hãng đĩa 

của ông. Thanh Tuyền cho biết thêm là lúc đó chỉ thu đĩa và 

hát cho đài phát thanh vì chưa đủ 18 tuổi để hát ở vũ trường 

vào thời đó. Một thời gian sau, Thanh Tuyền góp mặt lần đầu 

tiên trong một chương trình nhạc của nhạc sĩ Phạm Mạnh 

Cương trên đài truyền hình và liên tục trong nhiều chương trình 

khác.  

Năm 1968, Thanh Tuyền mới bắt đầu đặt chân vào hát tại các 

vũ trường. Đầu tiên là vũ trường Tự Do của ông Ngô Văn 

Cường. Sau đó một thời gian, Thanh Tuyền sang cộng tác với 

chương trình Hoàng Thi Thơ tại vũ trường Maxim's. Đối với 

những sinh hoạt về đêm của Sài Gòn, Thanh Tuyền đã có một 

dạo trở thành một tiếng hát rất ăn khách. 

Từ năm 1967 - 1968 Thanh Tuyền hát song ca cùng ca sĩ Chế 

Linh rất thành công, đã trở thành một hiện tượng được nhắc 

đến nhiều nhất vào thời gian đó và cho đến ngày nay vẫn được 

mọi người ngưỡng mộ. Hiện tượng này cũng được nhạc sĩ 

Nguyễn Văn Đông dựng nên, vào thời kỳ Chế Linh đang cộng 

tác với hãng đĩa Continemtal của ông. Vì muốn có sự thay đổi, 

nhất là tránh cho thính giả nhàm chán với những nhạc phẩm 
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đơn ca, nên ông đã đưa ra sáng kiến là để Thanh Tuyền song ca 

với Chế Linh. Đĩa nhạc đầu tiên trong đó có nhạc phẩm Hái 

trộm hoa rừng của Trương Hoàng Xuân, được tung ra thị 

trường và trở thành "ăn khách" một cách không ngờ. Những 

hãng đĩa khác sau đó đã tiếp tục khai thác để mời Thanh 

Tuyền-Chế Linh hát cặp. 

Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, chồng di tản một mình, bỏ 

Thanh Tuyền và 3 con ở lại Việt Nam, Thanh Tuyền tiếp tục 

sinh hoạt văn nghệ với Đoàn kịch nói Kim Cương, để kiếm 

sống và nuôi con.  

Đến mùa Hè năm 1978, Thanh Tuyền vượt biên đến đảo Pulao 

Bidong. Sau 11 tháng ở đảo, gia đình Thanh Tuyền được sang 

định cư ở Washington rồi chuyển đến Houston, Texas cho đến 

bây giờ. Thanh Tuyền lập lại gia đình với người đàn ông khác. 

Thanh Tuyền có về Việt Nam lần đầu năm 1995 để thọ tang 

mẹ, sau đó nhiều lần về Việt Nam làm từ thiện. Cho đến năm 

2009, lần đầu tiên Thanh Tuyền hát ở phòng trà Văn Nghệ, 

Quận Bình Thạnh Tp. HCM. Sau đó ngày 1-12-2010, lần đầu 

tiên hát ở Cung văn hóa hữu nghị Việt-Xô tại thủ đô Hà Nội, 

ngày 13-12-2011 tại Nhà hát lớn Hà Nội, ngày 16-3-2012 trong 

đêm nhạc Liveshow của ca sĩ Mai Quốc Huy tại Nhà hát Hòa 

Bình Tp. HCM. Ngày 21-12-2012 tại Cung văn hóa hữu nghị 

Việt-Xô chủ đề 50 năm cuộc đời và âm nhạc, nhưng từ 28-2-

2013 bị Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cấm trình diễn tại Việt 

Nam vì đã tham gia chương trình Asia 77, có nội dung bôi lọ 

Việt Nam. 

Thanh Tuyền có tất cả 4 người con đều thích âm nhạc, trong số 

đó chỉ có Shayla theo nghiệp của mẹ. Con trai cả của Thanh 

Tuyền hiện đang phục vụ trong binh chủng Không Quân Hoa 

Kỳ, đã thành hôn với nữ nghệ sĩ nổi tiếng Ngọc Huyền. Còn 

người chị kế Shayla hiện đang hành nghề dược sĩ. Đó là 3 
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người con với đời chồng trước. Người con trai út với đời 

chồngsau, theo ngành bác sĩ chuyên khoa mắt. 

Trải qua trên 50 năm đi hát, giọng hát của Thanh Tuyền hiện 

nay tại hải ngoại, vẫn như một dòng suối trong ngọt ngào của 

Đà Lạt ngày nào, đối với những người yêu nhạc. 

Tài liệu tham khảo: 

- Thanh Tuyền Web: Wikipedia 

Ca khúc Đường xưa lối cũ - Hoàng Thi Thơ do Thanh Tuyền 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GZgv7w1c3Tw 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GZgv7w1c3Tw
https://www.youtube.com/watch?v=GZgv7w1c3Tw
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80. Kim Loan 

 
(1949-20  ) 

Ca sĩ Kim Loan sinh năm 1949 tại Sàigòn. Từ nhỏ đã có đam 

mê âm nhạc, nên được gia đình cho theo học với nhạc sì 

Nguyễn Đức. 

Năm 1966, giọng hát của ca sĩ Kim Loan chính thức đến với 

khán, thính giả qua đài phát thanh và truyền hình Sàigòn qua ca 

khúc Căn nhà ngoại ô của nhạc sĩ Anh Bằng. 

Do Kim Loan có khuôn mặt khả ái, nên đài truyền hình thường 

chiếu khuôn mặt cô chiếm trọn cả màn hình khi cô trình diễn. 

Trong khi Kim Loan rất được nhiều người mến mộ, đột nhiên 

ngày 6 tháng 11 năm 1969, cô rời Việt Nam sang Tây Đức, ở 

thành phố Cologne.  Ngày 6 tháng 11 năm 1970 ở Đức, Kim 

Loan thành hôn với một Việt kiều, đó là bác sĩ Minh. Năm 

1971, họ đã có con trai đầu lòng. 

Trong thời gian đó, Kim Loan theo học khoa Xã hội Sư phạm, 

mặc dù học chưa tốt nghiệp đã được Bộ Xã Hội của chính phủ 

Đức mời làm việc, Kim Loan đã là nhân viên của Bộ Xã Hội 

Đức và nhiều cơ quan chính quyền Đức trong nhiều năm. Đồng 

thời Kim Loan vừa đi làm vừa học thêm, nhờ học được mấy 

năm Khoa Cosmotology, Kim Loan vào làm việc ở những mỹ 
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viện, có kinh nghiệm cô đã mở Thẩm Mỹ Viện riêng từ hơn 30 

năm nay. 

Năm 1977, cô có dịp qua Paris trình diễn tại một rạp ở khu 

Maubert Mutualité. Vào năm 1978, Kim Loan nhận lời đóng 

vai Điêu Thuyền trong tuồng Phụng Nghi Đình cho đoàn Kim 

Chung ở Paris, một đoàn hát nổi tiếng là thân Cộng và làm việc 

cho tập đoàn có tên là Hội Việt Kiều Yêu Nước. Từ đó tên tuổi 

Kim Loan bị cháy tiêu. 

Kim Loan sang Mỹ nhiều lần, năm 2006 sang Houston để thu 

hình cho Trung tâm Asia DVD 52 có chủ đề “Huyền Thoại Lê 

Minh Bằng”, cũng để dánh dấu kỷ niệm 40 năm từ ngày khởi 

nghiệp của cô với ca khúc Căn nhà ngoại ô. Dịp nầy cô đã trả 

lời, về tin đồn cô là người tình của Tổng Thống, nên đã đột 

ngột rời bỏ Sàigòn ngày trước. Kim Loan khẳng định, cô chưa 

hề gặp Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu lần nào cả. 

Tài liệu tham khảo: 

- Kim Loan Web: yeunhacvang.com 

Ca khúc Căn nhà ngoại ô – Anh Bằng do Kim Loan trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NpihqwCLGjA 

https://www.youtube.com/watch?v=NpihqwCLGjA
https://www.youtube.com/watch?v=NpihqwCLGjA
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81. Công Thành 

 
(194X-20  ) 

Ca sĩ Công Thành tên thật là Vũ Công Thành, sinh khoảng 

giữa sau thập niên 1940. 

Thời trung học, Công Thành học chung với ca sĩ Elvis Phương, 

Paolo Tuấn ở trường Trung học Pháp tại Sàigòn Jean Jacques 

Rousseau, hiện là trường Trung học Phổ thông Lê Quí Đôn. 

Quận 3 Tp. HCM. Anh là ca sĩ trong ban nhạc Les Fanatiques, 

trình diễn ở những buổi tiệc tư gia hoặc trên sân khấu các 

trường đại học. Lúc này đàn hát là một niềm vui chứ không có 

thù lao. Lần trình diễn đầu tiên đáng nhớ của anh là tại vũ 

trường Đại Kim Đô cho các tướng Trần Văn Đôn, Lê Văn 

Kim, Tôn Thất Đính xem vào cuối năm 1963, cũng vẫn không 

có thù lao. 

Qua năm 1964, trường trung học Tabert có tổ chức Đại hội 

Nhạc Trẻ đầu tiên với sự tham gia của nhiều ban nhạc và Công 

Thành hát cùng ban nhạc Les Fanatiques được giới trẻ biết đến 

nhiều . 

Con đường ca hát của Công Thành chuyển sang khúc rẽ mới, 

trở thành ca sĩ chuyên nghiệp khi bắt đầu hát các nhạc phẩm 

Mỹ cho các câu lạc bộ giải trí dành cho khách ngoại quốc nghe. 
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Năm 1965, anh cộng tác với vũ trường Baccara, góc đường 

Trần Quí Cáp và Lê Văn Duyệt, nay là đường Võ Văn Tần và 

Cách Mạng Tháng 8, cạnh rạp chiếu bóng Nam Quang,chỗ này 

từng có ca sĩ chính là Pat Lâm, rồi Jo Marcel, rồi Elvis Phương 

và kế đến là Công Thành. 

Có một giai đoạn, chính quyền cấm các vũ trường hoạt động và 

Baccara phải đóng cửa một năm và Công Thành tiếp tục đi hát 

ở các Club Mỹ. 

Năm 1966, Công Thành đã lập gia đình với cô Trâm, con chủ 

tiệm vải Đại Nam nổi tiếng ở Sàigòn. Họ đã có với nhau 2 con 

trai, họ đã ly dị trước năm 1970,  sau đó cô Trâm đã bước thêm 

bước nữa. 

Năm 1967, Công Thành thi đỗ bằng Tú Tài Pháp và ghi danh 

vào Đại học Luật Khoa Sài Gòn. Chàng sinh viên Luật khoa 

vừa học vừa hát mỗi đêm từ 9 giờ đến nữa khuya tại vũ trường 

Baccara. Vì không có thì giờ ôn bài vở cho nên vào kỳ thi cuối 

năm thứ ba, chàng không vượt qua được, và phải học lại 

chương trình năm này. Qua năm sau, chưa kịp thi lần thứ nhì 

thì Công Thành bước sang một khúc rẽ quan trọng khác là sang 

Úc trình diễn và từ giã quê hương cho đến nay. 

Có một bà người Úc, quản lý các chương trình ca nhạc tại Úc, 

có đến vũ trường Baccara nghe Công Thành hát và rất thích 

giọng hát của anh, nên năm 1970, bà ta mời anh lưu diễn một 

chuyến tại Úc trong vòng 3 tháng.. 

Sang bên Úc trình diễn năm 1970, Công Thành yêu mến đất 

nước này nên định cư luôn kể từ thời điểm đó cho đến bây giờ, 

Công Thành chưa một lần trở lại Việt Nam. 

Trở thành công dân Úc, thành phố Sydney, Công Thành vừa đi 

hát vừa đi làm công nhân ở các hãng để sinh sống. Anh vào 

trường nhạc học một lớp gọi là Breathing Control- kiểm soát 
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hơi thở; vì anh cho rằng chất giọng mỗi người là trời cho, còn 

kỹ thuật thở trong khi hát rất cần thiết để phô diễn làn hơi trọn 

vẹn hơn. Học mỗi tuần vài tiếng đồng hồ và kéo dài đến 3 năm. 

Cô giáo của anh là một trong những nữ ca sĩ Opera nổi tiếng 

của nước Úc.  

Công Thành cho rằng kiến thức từ môn học kiểm soát hơi thở 

đó đã giúp làn hơi của anh rất nhiều và cho đến hôm nay tuổi 

trên lục tuần mà giọng ca của anh vẫn còn sung mãn và trẻ 

trung. Nhờ nó mà anh ca thêm được một hai nốt cao hơn và giữ 

được chính xác của nốt nhạc khi kéo dài và hát nhiều mà không 

biết mệt. 

Khi làm ca sĩ ở Úc, Công Thành thường một mình trình diễn, 

vừa hát vừa nói chuyện giao lưu với khán giả trong những buổi 

ca nhạc dành riêng cho các nhóm, các câu lạc bộ mỗi cuối tuần, 

được gọi là Floor Show. Anh may mắn có một người quản lý 

giỏi, nghệ sĩ Marlene Atcherson nhận làm bầu và giới thiệu đi 

làm show tại những quán nhạc.  

Với công việc là thực hiện một show dài khoảng 45 phút này, 

anh phải vừa hát, vừa nói chuyện và vừa kể chuyện vui cho 

khán giả trong mỗi lần được mời trình diễn. Chính nhờ vậy mà 

sau này đi vào những sinh hoạt trong cộng đồng Việt Nam, anh 

đã gặt hái được nhiều thành công trong vai trò MC, ngoài khả 

năng ca hát của mình. Cộng tác với bà bầu Marlene, Công 

Thành càng ngày càng có bản lãnh của một nghệ sĩ quốc tế khi 

có dịp biểu diễn trên những du thuyền, những khách sạn và 

sòng bài lớn ở khắp vùng Đông Nam Á. Đối với anh, những 

địa danh như Bali, Djakarta, Okinawa, Bangkok, Hong Kong, 

Singapora hay Kuala Lumpur đều đã trở thành quen thuộc khi 

anh đã có dịp đặt chân tới. 

Công Thành có thêm hai giọng nữ là hai chị em sinh đôi hát bè 

chung. Cô chị nghỉ, chỉ còn cô em, Công Thành mời Lynn vào 

thay, một thời gian Lynn sang Tân Tây Lan hát. Năm 1982, 
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Công Thành và cô em đỗ vở, do đó Công Thành qua Mỹ chơi, 

gặp nhạc sĩ Ngọc Chánh mời cộng tác với vũ trường Ritz một 

thời gian trước khi quay về Úc, với ước muốn là một ngày nào 

đó sẽ trở lại Cali hoạt động. Vẫn muốn tiếp tục con đường ca 

hát nên Công Thành đã đề nghị Lynn từ Tân Tây Lan quay trở 

lại Úc để cùng anh kết hợp thành một cặp song ca lấy tên là 

Double Vision. Qua những lần đi lưu diễn chung, tình cảm đã 

nẩy nở giữa hai tâm hồn và càng ngày càng trở nên thắm thiết, 

cuối cùng họ quyết định đi đến hôn nhân vào năm 1985. Sau 

khi thành hôn, Công Thành và Lynn vẫn tiếp tục đi hát dưới 

tên Double Vision cho đến khi Công Thành được thân phụ bảo 

lãnh qua Mỹ vào năm 1986.  

Cặp đôi Công Thành và Lynn xuất hiện đầu tiên trên băng hình 

Thúy Nga năm 1987 bản Lối về xóm nhỏ của Trịnh Hưng. Hình 

ảnh của cô ca sĩ Lynn với mái tóc vàng, mắt xanh mà hát tiếng 

Việt Nam rất ăn khách. Hát được vài cuốn rồi Bạch Đông giám 

đốc trung tâm Asia mời Công Thành làm MC cùng với Kỳ 

Duyên chủ đề Đêm Sàigòn 1. Anh giữ vai trò MC cho Asia liên 

tục 10 cuốn và vừa hát trong chương trình này. 

Anh đồng thời hát và làm MC cho nhiều cho trung tâm như 

Hollywood Night, và các trung tâm khác và lưu diễn nhiều 

nước Á châu. 

Vẫn là ca sĩ đi hát cuối tuần cho cộng đồng Việt Nam khắp nơi. 

Năm 1994, anh lấy bằng hành nghề địa ốc và mua bán nhà cho 

bằng hữu cho đến nay. 

Năm 2011, anh có Công Thành Show trên đài truyền hình 

VHN và sang năm 2014 anh cộng tác với đài SBTN. Công 

Thành Show với tiếng cười rộn rã, với những câu pha trò vui 

nhộn, với những câu chuyện trao đổi thoải mái cùng ca nhạc sĩ, 

trở thành một trong những chương trình được khán giả SBTN 

ưa chuộng. 
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Công Thành và Lynn vẫn nhận được nhiều lời mời trình diễn, 

đặc biệt cho những tiệc cưới nhờ ở khả năng hoạt náo duyên 

dáng của anh và nghệ thuật trình diễn tươi vui của cặp vợ 

chồng hạnh phúc này, hiện tổ ấm của họ ở thành phố 

Westminster, Nam California... 

Tài liệu tham khảo: 

- Công Thành & Lynn Web: yeunhacvang.com 

- Trần Chí Phúc. Ca sĩ MC Công Thành- hai nghề đều hay 

Web: sbtn.tv 

Ca khúc Tình lính – Y Vân do Công Thành và Lynn trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BnIH1-9lKyc 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BnIH1-9lKyc
https://www.youtube.com/watch?v=BnIH1-9lKyc
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82 . Thanh Hoa  

 
(1950-20  ) 

Ca sĩ Thanh Hoa tên thật Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1950, 

quê ở Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội. Từ bé, Thanh Hoa đã mê ca 

hát. Năm 9 tuổi, cô bé Thanh đã đoạt giải nhất giọng hát Họa 

mi của thị xã Hà Đông. Năm 16 tuổi, Thanh Hoa bắt đầu học ở 

Trường Âm nhạc Việt Nam và tốt nghiệp Trung cấp năm 1970. 

Sau đó, Thanh Hoa trở thành ca sĩ của Đài phát thanh Giải 

phóng, còn có tên bí mật là đài CP-90. Nghệ danh Thanh Hoa 

ra đời trong hoàn cảnh này. Hai nghệ sĩ Thanh Hùng và Ngọc 

Hoa là hai nghệ sĩ cải lương bấy giờ nhận Thanh Hoa làm em 

nuôi. Những ca sĩ, nhạc sĩ hồi đó phải lấy tên bí danh để gửi 

vào Nam. Và cái tên Thanh Hoa là ghép tên của hai nghệ sĩ cải 

lương đó. Bài hát đầu tiên được phát sóng trên đài CP-90 là 

Cánh chim mùa xuân của nhạc sĩ Huỳnh Thơ năm 1970. 

Năm 1975, Thanh Hoa đi biểu diễn ở Trường Sơn phục vụ 

Chiến dịch Hồ Chí Minh. Cuối năm 1975, Thanh Hoa về công 

tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam và gắn bó với đài cho đến lúc 

nghỉ hưu. Ở đây, Thanh Hoa là một trong những ca sĩ thu âm 

nhiều nhất với 400 bản thu, trong đó có những ca khúc đã được 

phát sóng rất nhiều lần và gắn bó với tên tuổi của Thanh Hoa 

như Tình yêu của đất và nước của Hoàng Vân, Con kênh ta 
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đào, Khúc hát ru của người mẹ trẻ của Phạm Tuyên, Em chọn 

lối này của An Thuyên, Tàu anh qua núi, Tình yêu trên dòng 

sông Quan họ, của Phan Lạc Hoa, Giữa Mạc Tư Khoa nghe 

câu hò Nghệ Tĩnh của Trần Hoàn, Bác Hồ một tình yêu bao la 

của Thuận Yến, Mùa xuân làng lúa làng hoa của Ngọc Khuê, 

Đường tàu mùa xuân của Phạm Minh Tuấn...  

Trong sự nghiệp của mình, Thanh Hoa đã đạt nhiều giải 

thưởng: Giải nhất tại cuộc thi nhạc nhẹ quốc tế Cóc Phây vàng 

lần thứ 18 ở Bulgaria, năm 1982; Huy chương vàng Hội diễn 

ca múa nhạc toàn quốc năm 1985; Bằng khen đặc biệt cuộc thi 

8 bài hát trên vô tuyến truyền hình ở Cuba; Bằng khen người 

hát bài hát Tiệp Khắc hay nhất. Năm 2001, Thanh Hoa được 

phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. 

Từ năm 1995, Thanh Hoa là chủ nhân phòng trà Aladin và một 

công ty biểu diễn nghệ thuật mang tên mình. Năm 2006, Thanh 

Hoa về hưu và cũng trong năm đó Thanh Hoa tổ chức một 

liveshow kỉ niệm 40 năm ca hát mang tên Hát... thầm. 

Người chồng đầu tiên của Thanh Hoa là nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. 

Ông đã sáng tác nhiều ca khúc tặng riêng cho bà. Hai người có 

với nhau hai con gái là Huyền Thư, Thái Lữ và một người con 

nữa mất từ nhỏ. Nhưng cuộc hôn nhân của hai người sau đó đổ 

vỡ, rồi Phan Lạc Hoa tự vẫn năm 1982. Chính sự ra đi này của 

ông đã gắn cho Thanh Hoa nhiều tai tiếng mà đến tận nay vẫn 

mang trên mình. 

Vài năm sau, Thanh Hoa kết hôn với nghệ sĩ xiếc Tôn Thất 

Lợi, người chồng hiện tại. Hai người có với nhau một con trai 

là Tôn Thất Sơn. 

Hiện nay, con gái Thanh Hoa, Phan Huyền Thư là một nhà thơ 

nữ trẻ khá nổi tiếng. Còn Tôn Thất Sơn là ca sĩ, thành viên 

nhóm 198x. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Ho%C3%A0n
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phan_L%E1%BA%A1c_Hoa&action=edit&redlink=1
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Thanh Hoa đã có ý định cho ra mắt một cuốn tự truyện kể về 

mình, do nhà văn Trần Thị Trường chắp bút, dự định ra mắt 

cuối năm 2006. Tuy nhiên, vì lý do riêng, Thanh Hoa đã phải 

ngừng lại cuốn tự truyện của mình. 

Tài liệu tham khảo: 

- Thanh Hoa Web: Wikipedia 

Ca khúc Tàu anh qua núi – Phan Lạc Hoa do Thanh Hoa  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7c05MW6JMh4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7c05MW6JMh4
https://www.youtube.com/watch?v=7c05MW6JMh4
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83 . Anh Tú 

 
(1950-2003) 

Ca sĩ Anh Tú tên thật là Lữ Anh Tú, sinh năm 1950 tại Đà 

Lạt, xuất thân trong một gia đình nghệ sĩ. Cha anh là Lữ Liên, 

thành viên ban nhạc hài hước AVT, cũng là người soạn lời Việt 

cho rất nhiều ca khúc ngoại quốc. Các anh em của Anh Tú 

cũng đều là những ca sĩ nổi tiếng: Tuấn Ngọc, Bích Chiêu, 

Khánh Hà, Thúy Anh, Lưu Bích, Lan Anh. 

Anh Tú bắt đầu sự nghiệp ca hát vào năm 1969, khi anh cùng 

với em gái là Khánh Hà thử giọng để đi làm tại các Club Mỹ ở 

Sài Gòn thuở đó. Hai người song ca bài What now my love và 

được chấp thuận. Tới năm 1970, anh cùng hai em gái Khánh 

Hà và Thúy Anh gia nhập ban nhạc The Blue Jets. Năm 1972, 

anh cùng hai em gái Khánh Hà và Thúy Anh lập ban tam ca 

Thúy Hà Tú rồi chuyển thành ban The Uptight.  

Năm 1975, Anh Tú rời Việt Nam sang định cư ở Hoa Kỳ và 

cùng các anh em tái lập ban Uptight. Cuối thập niên 80 đầu 90, 

ban Uptight được bổ sung thêm Lan Anh, đánh trống và Lưu 

Bích, ca sĩ chính hoặc bè. Anh đã gắn bó với ban nhạc này cho 

đến năm 1993 là năm ban nhạc ngưng hoạt động. Từ đó, Anh 

Tú bắt đầu hát với tư cách một ca sĩ độc lập. Anh Tú được biết 

tới với những nhạc phẩm ngoại quốc êm dịu, đặc biệt là các ca 
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khúc Pháp. Anh cũng thành công với nhiều ca khúc trữ tình 

Việt Nam. 

Anh Tú mất ngày 3 tháng 12 năm 2003 tại bệnh viện UCI ở 

nam California. 

Trước ngày Anh Tú mất một tuần, ban Uptight đã chuẩn bị cho 

đêm diễn tái hợp dưới tên "The Uptight Together Again". 

Nhưng vì sự cố đau lòng này, ban Uptight buộc phải hủy bỏ 

show diễn trên. Đến nay không một ai nhắc đến kế hoạch tái 

hợp nữa. 

Trần Quốc Bảo viết về Anh Tú trên Giai Điệu Xanh: 

Có quá nhiều người Việt hát tốt, đấy là điều mà mỗi khi nghĩ 

đến, tôi không khỏi tự hào lây. Nhưng suốt nửa đời mình, tôi 

chỉ tìm được hai giọng nam hay. Họ là hai anh em ruột trong 

một gia đình có nhiều người hát tốt đến mức thay vì tự hào thì 

bạn sẽ có chút ghen tị. Buồn thay, hôm nay, một trong hai 

người-hát-hay ấy đã ra đi vĩnh viễn. Tên anh là Lã Anh Tú... 

 

Tài liệu tham khảo: 

 

- Anh Tú Web: Wikipedia 

 

Ca khúc Chỉ còn mình anh - Lữ Liên do Anh Tú trình bày 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yoFXiYYXRcA 

https://www.youtube.com/watch?v=yoFXiYYXRcA
https://www.youtube.com/watch?v=yoFXiYYXRcA
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84. Duy Quang 

 

(1950-2012)
 

Ca nhạc sĩ Duy Quang tên thật là Phạm Duy Quảng, tuy 

nhiên khi gia đình di cư vào Nam, làm lại giấy khai sinh thì bị 

ghi sai thành Phạm Duy Quang Duy Quang sinh ngày 4 tháng 

11 năm 1950 tại Hà Nội. 

Năm 1 tuổi, Duy Quang theo gia đình vào Sài Gòn. Anh, cũng 

như những người em khác trong gia đình, được cha hướng theo 

nghiệp âm nhạc từ nhỏ. Anh khởi nghiệp ca sĩ từ năm 17 tuổi, 

nhưng rành nhạc lý từ năm 10 tuổi, ngoài hát, anh còn biết chơi 

Mandolin, Guitar, Piano, Trống. 

Duy Quang bắt đầu có tiếng vào năm 1969 khi thành lập nhóm 

nhạc gia đình "The Dreamers" với các thành viên trong gia 

đình gồm Duy Quang, Duy Minh, Duy Hùng, Duy Cường và 

các em gái của ông là nữ ca sĩ Thái Hiền, Thái Thảo và Thái 

Hạnh. The Dreamers trở thành một ban nhạc tiên phong cho 

phong trào trình diễn nhạc nước ngoài và nhạc trẻ, với những 

bài hát nhạc ngoại lời Việt của The Rolling Stones, The 

Carpenters, The Beatles, The Shadows. Bên cạnh đó, ông còn 

được Phạm Duy sáng tác riêng cho một số tình khúc phù hợp 

với chất giọng, như Còn Một Chút Gì Để Nhớ, Đưa Em Tìm 

Động Hoa Vàng, Chỉ Chừng Đó Thôi, hay những bài phổ thơ 

Nguyễn Tất Nhiên như: Em Hiền Như Ma-soeur, Thà Như Giọt 

Mưa…, Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ, Anh vái trời, rất được ưa thích 

trong giới sinh viên thời bấy giờ, và đó cũng là những ca khúc 
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gắn liền với tên tuổi ông về sau. Ngoài ca hát, ông còn sáng tác 

một số nhạc phẩm, trong đó nổi bật nhất là ca khúc Kiếp đam 

mê được nhiều người yêu thích và nhiều ca sĩ thể hiện. 

Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, gia đình ly tán do cha mẹ đã 

di tản ra nước ngoài, còn Duy Quang và các em không theo 

kịp. Duy Quang gần như không hoạt động âm nhạc cho đến 

năm 1978, sang Pháp và 1 năm sau đó, chuyển qua Mỹ định 

cư. Tại đây Duy Quang tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình với 

những ca khúc trữ tình hải ngoại. Thời gian này Duy Quang 

chung sống với nữ danh ca Julie, nhưng không đăng ký kết 

hôn. Năm 1982, Duy Quang và Julie chia tay sau khi có chung 

một người con gái. Hai năm sau ông kết hôn chính thức với Mỹ 

Hà, lúc đó là hoa khôi người Việt ở Washington DC, hai người 

chính thức chia tay vào năm 2002, họ có 2 người con gái. 

Năm 2004, Duy Quang có ý định về Việt Nam, một năm sau, 

Duy Quang cùng Duy Cường và thân phụ là nhạc sĩ Phạm Duy 

về nước, họ mua một căn nhà để sống ở quận 11, Tp. HCM. 

Tại quê nhà, Duy Quang tiếp tục đi hát những bài tình ca cũ, 

ngoài ra còn kinh doanh phòng trà. 

Năm 2007, Duy Quang kết hôn lần hai với nữ ca sĩ Yến Xuân, 

nhưng cuộc hôn nhân mau chóng đổ vỡ sau đó hai năm.
 
Sau lần 

đổ vỡ này, Duy Quang ít tham gia các sự kiện, sống khép kín, 

lặng lẽ. Tháng 10 năm 2012, Duy Quang bị phát hiện mắc bệnh 

ung thư gan giai đoạn cuối. Ngày 7 tháng 11 cùng năm, Duy 

Quang được gia đình đưa về Mỹ chữa trị. Thời gian này Duy 

Quang sa sút rất nhanh, cân nặng chỉ còn 20 ký, sức khỏe yếu 

và thường hôn mê sâu.  

Trước khi Duy Quang qua đời, ngày 2 tháng 12 năm 2012, một 

số bạn hữu của Duy Quang đã thực hiện đêm nhạc "Ðêm Hội 

Ngộ Duy Quang" tại California, thể hiện tinh thần "một con 

ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ", với sự tham gia của Elvis 
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Phương, Kiều Nga, Công Thành & Lynn, Phi Khanh, Hương 

Lan, Thái Châu, Tuấn Ngọc, Don Hồ,...  

Đến 11 giờ 39 phút giờ địa phương - 19:39 GMT - ngày 19 

tháng 12 năm 2012, Duy Quang qua đời tại California. Thọ 62 

tuổi. 

Nhiều người viết về ca sĩ Duy Quang, nào là Quỳnh Giao, Ánh 

Tuyết, Elvis Phương, Don Hồ… hiếm người viết về nhạc sĩ 

Duy Quang, Hà Đình Nguyên viết: 

Vậy là Duy Quang đã trút bỏ những ưu tư, trăn trở của đời 

người để thanh thản ra đi, nhưng trong lòng những người hâm 

mộ một giọng hát hay nhất của dòng nhạc trữ tình Việt Nam thì 

như đang… “Nghe nặng…trái sầu rụng rơi…”. 

Tài liệu tham khảo: 

- Duy Quang Web: Wikipedia 

- Hà Đình Nguyên. Duy Quang - “Trái sầu rụng rơi” Blog: 

tinning.thanhnien.vn 

Ca khúc Chỉ chừng đó thôi - Phạm Duy do Duy Quang  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vvaACE6hh9k&list=RDic

FfhfSQK48&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=vvaACE6hh9k&list=RDicFfhfSQK48&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=vvaACE6hh9k&list=RDicFfhfSQK48&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=vvaACE6hh9k&list=RDicFfhfSQK48&index=4
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85. Julie 

 
(1950-20  ) 

Ca sĩ Julie hay Julie Quang sinh năm 1950 mang hai dòng 

máu Việt và Ấn, nói và hát được thông thạo tiếng Pháp và Anh. 

Cô là con cả trong một gia đình gồm sáu chị em. Mẹ của Julie 

là bà Nguyễn Thị Hoài, người đã gây nguồn cảm hứng cho 

Phạm Duy viết nên bản nhạc Mái tóc chị Hoài cho cô hát. Cha 

cô là lính trong quân đội viễn chinh Pháp, lúc cô mới 11 tháng 

tuổi thì cô và mẹ cô phải theo ba cô qua Pondichery, Ấn Độ. 

Sau năm năm, mẹ cô cùng chị em cô quay về lại Việt Nam 

sống với ông bà ngoại ở Cần Thơ. 

Lúc này gia đình cô rất nghèo, thiếu thốn đủ thứ nhưng mẹ cô 

vẫn tằn tiện cho cô theo học trường Pháp và không hề tiếc tiền 

khi phải chắt chiu từng đồng mua cho cô rất nhiều bài hát để cô 

sưu tầm cũng như tập dượt. 

Julie bước vào con đường nghệ thuật chính do sự khuyến khích 

của mẹ cô. Bà qua đời vào năm 1997 tại Pháp. 

Julie đi hát với những ban nhạc trẻ vào những năm cuối thập 

niên 1960. Cô hát nhạc ngoại tại các căn cứ quân đội Hoa Kỳ ở 

Long Bình, Biên Hòa, Nha Trang, Ban Mê Thuột, Tân Sơn 

Nhất... 
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Cô khởi sự bước qua lãnh vực tân nhạc Việt Nam kể từ những 

năm đầu của thập niên 70 và đã tạo ngay được sự thành công 

qua sự dẫn dắt của nhạc sĩ Phạm Duy cùng với những nhạc 

phẩm của ông. Vào thời kỳ này, theo ý của nhạc sĩ Phạm Duy 

cô lấy tên là Julie Quang khi lập gia đình với Duy Quang - 

người con cả của Phạm Duy. Cô dùng lại tên Julie sau khi chia 

tay Duy Quang. 

Giọng hát của Julie Quang tự bản chất là trong trẻo. Nhưng cô 

tập hát bằng giọng ngực nên giọng mới khàn khàn. 

Năm 1970 cô cùng các người con trai của nhạc sĩ Phạm Duy 

thành lập ban nhạc Dreamers. Trong thời gian này cô và ban 

Dreamers trình diễn ở nhà phòng trà Ritz của ca sĩ Jo Marcel. 

Julie rời Việt Nam sang Pháp vào dịp Giáng sinh năm 74 và kẹt 

tại đây vì biến cố tháng Tư năm 75. 

Sau 1975, dù đã ly thân với ca sĩ Duy Quang nhưng cô cũng 

đứng ra bảo lãnh cho anh qua Pháp năm 1978. Năm 1979, cô 

cùng Duy Quang qua Mỹ đoàn tụ với gia đình nhạc sĩ Phạm 

Duy. Họ sống với nhau nhưng không lập hôn thú, năm 2002, 

Julie và Duy Quang lại chia tay sau khi có một con gái. 

Julie xuất hiện trên video Thanh Lan và Trung tâm Asia và 

nhiều CD. Cô còn là một nhạc sĩ sáng tác, những nhạc phẩm 

Anh Tuyệt Vời, Ngàn năm vẫn đợi, viết chung với Khúc Lan, 

đã được giới yêu nhạc mến mộ. 

Trong cuốn video chủ đề "Tác Giả & Tác phẩm"  trong Đêm 

Sài Gòn 6 của Trung tâm Asia cô trình bày nhạc phẩm Nửa 

Hồn Thương Đau của Phạm Đình Chương, theo ý thơ Thanh 

Tâm Tuyền. 



 Ca sĩ  Việt Nam  

285 
 

Trong cuốn video thứ 11 của Trung tâm Asia chủ đề "Thơ và 

Nhạc" cô trình bày bài Người Đi Qua Đời Tôi của Phạm Đình 

Chương, phổ thơ Trần Dạ Từ. 

Tài liệu tham khảo: 

- Julie Quang Web: Wikipedia 

Ca khúc Người đi qua đời tôi - Phạm Đình Chương do Julie 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Csb19xF-g3Q 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Csb19xF-g3Q
https://www.youtube.com/watch?v=Csb19xF-g3Q
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86. Phương Hoài Tâm 

 
(195X-20  ) 

Ca sĩ Phương Hoài Tâm sinh đầu thập niên 1950, tại Sàigòn. 

Chị sinh trong một gia đình trung lưu. Bố mẹ chị sau này đều 

lần lượt qua đời ở Việt Nam. Vì vậy chị cho biết không có lý 

do để về, vì chẳng còn ai là họ hàng ruột thịt. Hai anh chị cùng 

người em gái út của Phương Hòai Tâm cũng được chị bảo lãnh 

qua Mỹ từ lâu. 

Thật ra Phương Hoài Tâm không mấy tha thiết với nghề ca hát 

vì bản tính chị rất nhút nhát và sợ đám đông. Tất cả chỉ do tình 

cờ đưa đẩy chị đến với nghệ thuật khi còn bé thơ.  

Khởi đầu chị học đàn với nhạc sĩ Tùng Phương sau đó gặp 

nhạc sĩ Nguyễn Đức. Ông đề nghị chị vào hát với ban Việt Nhi. 

Vào thời đó, ban Việt Nhi rất nổi tiếng với những chương trình 

phát thanh dành cho các em nhỏ. 
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Sau khi họat động một thời gian trong ban Việt Nhi, bé Phương 

Tâm vẫn rất xa lạ với nghề trình diễn mặc dù những bạn cùng 

thời với chị như Thanh Lan, Hoàng Oanh, Hồng Hạnh, Hồng 

Ngọc,... đều tỏ ra say mê.  

Tên Phương Hoài Tâm của chị được chính thức ra đời, khi 

nhạc sĩ Châu Kỳ giao cho chị trình bày nhạc phẩm Sao Chưa 

Thấy Hồi Âm của ông sáng tác. Và cũng từ đó, những nữ ca sĩ 

của "lò Nguyễn Đức" cũng bắt đầu được anh Hai gắn cho họ 

Phương đằng trước tên của mình. Đầu tiên là Phương Hồng 

Hạnh, rồi Phương Bích Hằng, Phương Hồng Loan. Sau đó qua 

tới Phương Hồng Ngọc, Phương Hồng Quế,...  

Sau khi rời ban Việt Nhi, Phương Hoài Tâm bắt đầu hát trên 

đài phát thanh và xuất hiện trong truyền hình trong những 

chương trình của các nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, Châu Kỳ, 

Trần Thiện Thanh, ngoài một chương trình riêng của chị là Sơn 

Ca.  

Thêm vào đó, Phương Hoài Tâm còn có mặt trong các chương 

trình đại nhạc hội của Duy Ngọc, Châu Kỳ,... và được biết đến 

với một số nhạc phẩm như Sơn Nữ Ca, Đò Chiều, Thiên Thai 

song ca với Hoàng Oanh,... 

Ngoài những hoạt động kể trên, Phương Hoài Tâm, lúc đó 

được mệnh danh là "Tiếng Hát Học Trò", còn hát giúp vui cho 

những chương trình ủy lạo chiến sĩ tại Trung Tâm Huấn Luyện 

Quang Trung. Chị cũng có thời gian đi hát ở một số phòng trà 

và vũ trường Sàigòn sau khi lập gia đình. Chị tâm sự: "Sau này 

Tâm chính thức vô nghề là tại vì lấy chồng nhà binh. Mà lương 

lính thì sao đủ sống..." 

Khởi đầu chị cộng tác với phòng trà Hòa Bình, rồi tới vũ 

trường Olympia. Và sau đó là chương trình ca vũ nhạc của 

Hoàng thi Thơ tại Maxim's . 



 Huỳnh Ái Tông  

288 
 

Năm 1975, Phương Hoài Tâm và gia đình di tản sang Hoa Kỳ , 

định cư ở thành phố San Francisco.Ban đầu, Phương Hoài Tâm 

hát ở một vài nhà hàng và vũ trường do người Hoa khai thác ở 

khu China Town và sau đó là khu Little Tokyo ở San 

Francisco. Ngoài ra, thỉnh thoảng chị cũng tham dự những 

chuyến lưu diễn ỡ New York, Boston,…. 

Sau khi chồng của Phương Hoài Tâm tìm được việc làm ở San 

Jose, gia đình của chị dọn về đây. Tại đây Phương Hoài Tâm 

theo học lớp chuyên viên điện tử và làm về ngành này suốt 5 

năm, song song với việc đi hát tại một số vũ trường như Lido 

và Maxim's. 

Khi nghệ thuật xâm thẩm mỹ bắt đầu nở rộ tại Hồng Kông, 

Phương Hoài Tâm sang đây học. Trở về Mỹ, chị mở một tiệm 

thẩm mỹ nhỏ, có thể là tiệm đầu tiên của người Việt ở thành 

phố San Jose.  

Từ năm 1989, chị không còn thì giờ cho ca hát, chuyên tâm lo 

kinh doanh cơ sở Tammy Skin Care. 

Năm 2004, chồng Phương Hoài Tâm mất. Người con trai duy 

nhất của chị cũng đã thành tài.  

Năm 2007, thể theo lời yêu cầu của Phương Hồng Quê, 

Phương Hoài Tâm trở lại hát trong Asia 55 chủ đề Hát với thần 

Tượng, Tam Phương tái hợp ra mắt khán giả hải ngoại qua ca 

khúc Chiều làng em của nhạc sĩ Trúc Phương. 

Hiện Phương Hoài Tâm chỉ còn biết vùi đầu vào công việc với 

cơ sở thẩm mỹ của mình. Còn ca hát, Phương Hoài Tâm thú 

nhận là cảm thấy bị lôi cuốn sau vài lần tái ngộ trước khán giả. 

Nhưng cơ duyên với ca nhạc có còn với Phương Hoài Tâm hay 

không, chị cho biết tất cả đều phụ thuộc vào đưa đẩy của cuộc 

đời... 

Tài liệu tham khảo: 



 Ca sĩ  Việt Nam  

289 
 

- Trường Kỳ. Phương Hoài Tâm ngày xưa, tiếng hát học trò 

Web: sbtn.tv 

Ca khúc Thương vùng hỏa tuyến - Anh Bằng  

do Phương Hoài Tâm trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=X2GB4HBA_ng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X2GB4HBA_ng
https://www.youtube.com/watch?v=X2GB4HBA_ng
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87. Lê Dung 

 
(1951-2001) 

Ca sĩ Lê Dung tên thật là Đoàn Lê Dung. Do thời gian chiến 

tranh loạn lạc, nên Lê Dung không được biết chính xác ngày 

sinh và nơi sinh của mình, về sau Lê Dung chọn ngày 5 tháng 6 

năm 1951 làm ngày sinh và nơi lớn lên là Quảng Ninh làm nơi 

sinh. 

Năm 1968, bắt đầu sự nghiệp ca hát năm 17 tuổi, Lê Dung đầu 

quân vào Đoàn Văn công Quân khu Tả Ngạn.  

Năm 1976 Lê Dung về Đoàn ca múa Tổng cục chính trị và theo 

học thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội từ năm 1977. Lê Dung đã 

theo học với nhiều giảng viên có tài năng và kinh nghiệm như 

Nhà giáo Ưu tú, nghệ sĩ ưu tú Diệu Thúy và đã có một thời 

gian thụ giáo với Nghệ sĩ nhân dân Thương Huyền.  

Năm 1982 tốt nghiệp hạng Thủ khoa và từ đó cái tên Lê Dung 

bắt đầu được công chúng yêu nhạc biết đến. Năm 1984, Lê 

Dung được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. 

Năm 1986 Lê Dung theo học cao học thanh nhạc tại Nhạc viện 

Tchaikovsky, Liên Xô. Đến năm 1990 Lê Dung về nước và trở 

thành nghệ sĩ solo của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Lê 

Dung cũng là giáo viên thỉnh giảng bậc cao học thanh nhạc của 

Nhạc viện Hà Nội, Nhạc viện Tp. HCM và trường Nghệ thuật 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1982
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Quân đội. Năm 1991, Lê Dung được phong tặng danh hiệu 

Nghệ sĩ nhân dân. 

Năm 1992, Lê Dung là ca sĩ Việt Nam đầu tiên tự tổ chức một 

đêm solo âm nhạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội với hơn 20 bài hát 

thuộc các dòng nhạc bác học, từ những Aria trong nhạc kịch 

nổi tiếng Cô Sao của Đỗ Nhuận tới Thiên Thai của Văn Cao. 

Lê Dung có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền opera của Việt 

Nam, Lê Dung cũng là ca sĩ hàng đầu của dòng nhạc đỏ
 
và 

nhạc tiền chiến. Một vài ca khúc nhạc trẻ mới của Phú Quang, 

Dương Thụ cũng được Lê Dung trình diễn thành công. Lê 

Dung cũng từng ghi âm một số ca khúc của Phạm Duy và các 

nhạc sĩ ở hải ngoại khác từ khi chúng chưa được phép phổ biến 

chính thức ở Việt Nam. 

Lê Dung lấy Hồng Thanh Quang trẻ hơn bà 12 tuổi. Hôn nhân 

của họ kéo dài được 6 năm, sau đó 2 người ly dị. 

Lê Dung mất ngày 29 tháng 1 năm 2001 tức mùng 5 Tết Tân 

Tỵ, do tai biến mạch máu não. Hưởng dương 50 tuổi. 

Tài liệu tham khảo: 

- Lê Dung Web: Wikipedia 

Người Hà Nội - Nguyễn Đình Thi do Lê Dung trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jyuxH9IJuQk 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4_Sao
https://www.youtube.com/watch?v=jyuxH9IJuQk
https://www.youtube.com/watch?v=jyuxH9IJuQk
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88. Trung Hành 

 
(1951-20  ) 

Ca sĩ Trung Hành tên thật là Nguyễn Trung Hành, sinh ngày 

18 tháng 8 năm 1951. Đam mê âm nhạc, anh tự học hỏi lấy, tuy 

gặp một vài sự cản trở của gia đình, nhưng cuối cùng cũng đã 

"thoát nạn". 

Trung Hành đã cộng tác với nhiều ban nhạc từ cuối thập niên 

1960 cho đến tháng 4 năm 1975, từ the Flintstones đến The 

New Flintstones Corporartion cho đến ban Mây Trắng... kỷ 

niệm đáng ghi nhớ nhất là lần anh lãnh thù lao 20 đồng VN vào 

năm 1968 sau buổi trình diễn đầu tiên. Trong thời gian đó, 

phong trào nhạc trẻ đang hồi cực thịnh nên tên tuổi của các ban 

nhạc trên được nhắc nhớ tới nhiều, từ quán cà phê Hầm Gió 

cho đến những chương trình Hippies à GoGo tổ chức tại Queen 

Bee, Đêm Màu Hồng, Ritz... và tên Trung Hành đã gắn liền với 

những sinh hoạt trẻ đó, buổi trình diễn cùng với ban The New 

Flintstones Corporation tại Đại Nhạc Hội Nhạc Trẻ quốc Tế tại 

sân Hoa Lư vào năm 1971 là buổi trình diễn anh không bao giờ 

quên đuợc.  

Rời Việt Nam vào Tháng 4 năm 1975, anh định cư tại 

Binhampton, một thành phố nhỏ trong tiểu bang New York, đã 

cùng với Minh Xuân, Minh Phúc thành lập ban nhạc The 

Refegees trình diễn thường trực tại một dancing của người Mỹ 

tại nơi nàỵ.  
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Đối với Trung Hành chuyến lưu diễn tại Âu Châu vào năm 

1987 là chuyến lưu diễn được coi là thành công nhất. 

Cuối cùng anh đã quyết định bay về Cali với mục đích tạo cho 

mình một chỗ đứng. Khoảng đầu thập niên 1990, Trung Hành 

có sáng kiến tung ra việc trình bày những "liên khúc" do chính 

anh và một số ca sĩ trẻ hát. Sáng kiến này đã tạo nên một "cơn 

sốt liên khúc" trong những năm 1992, 1993. 

Anh điều hành trung tâm Mây Trắng của mình, dồn mọi nỗ lực 

vào việc sáng tác nhạc là điều anh ấp ủ, anh hy vọng sẽ được 

mọi người đón nhận. 

Tài liệu tham khảo: 

- Tiểu sử ca sĩ Trung Hành Blog: forum.tkaraoke. 

Ca khúc Tiễn em lần cuối - Nhạc ngoại lời Trường Kỳ do 

Trung Hành trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=urJigI1xPQU 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=urJigI1xPQU
https://www.youtube.com/watch?v=urJigI1xPQU
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89. Quốc Dũng 

 
(1951-20  ) 

Ca nhạc sĩ Quốc Dũng tên thật cũng là Quốc Dũng sinh năm 

1951 tại Thái Lan. Năm 1954, khi Quốc Dũng 3 tuổi, gia đình 

ông hồi hương trở về Việt Nam. Năm 10 tuổi Quốc Dũng vào 

học tại Trường Quốc gia Âm nhạc ở Sài Gòn và năm 16 tuổi 

ông tốt nghiệp thủ khoa môn nhạc pháp Tây phương. Sau khi 

đỗ Tú tài 2, Quốc Dũng vào học tại Viện Đại học Vạn Hạnh. 

Đam mê âm nhạc từ nhỏ, 15 tuổi Quốc Dũng đã trình diễn 

mandolin trên truyền hình trong dàn nhạc đại hòa tấu. Bản nhạc 

đầu tiên của Quốc Dũng được viết khi mới 11 tuổi. Nhưng đó 

chỉ là một nhạc phẩm không lời. Phải đến năm 17 tuổi, ông 

mới hoàn chỉnh bản nhạc đó thành ca khúc đầu tay Em đã thấy 

mùa xuân chưa. Sau đó ông viết nhiều ca khúc nổi tiếng khác 

như Mai, Đường xưa, Cơn gió thoảng, Chuyện ba người, Còn 

mãi nơi đây, Điệp khúc mùa xuân, Thoát ly, Hoang vắng... 

Vào những năm đầu thập niên 1970, khi phong trào nhạc trẻ 

phổ biến ở miền Nam Việt Nam, Quốc Dũng cùng Nguyễn 

Trung Cang và Lê Hựu Hà là những nhạc sĩ đầu tiên Việt hóa 

nhạc trẻ, bắt đầu soạn các ca khúc nhạc trẻ bằng tiếng Việt. Khi 

đó Quốc Dũng cùng với Thanh Mai tạo thành một đôi song ca 

nổi tiếng. Với khả năng sáng tác, biểu diễn và sử dụng 

mandolin, guitar, piano, trống, bass, keyboard, organ, Quốc 

https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_c%E1%BA%A7m
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Dũng là một trong những gương mặt tiêu biểu của nhạc trẻ thời 

đó. 

Sau 1975, Quốc Dũng tiếp tục ở lại Việt Nam và hoạt động âm 

nhạc. Vợ của ông là ca sĩ Bảo Yến. Năm 2005, trung tâm nhạc 

Thúy Nga đã thực hiện DVD Đường xưa, giới thiệu dòng nhạc 

của ba nhạc sĩ Quốc Dũng, Châu Kỳ và Tùng Giang. 

Ngoài vai trò nhạc sĩ, Quốc Dũng còn là diễn viên, từng đóng 

vai nam chính trong bộ phim Trường tôi của đạo diễn Lê Dân. 

Trong bài: Nhạc sĩ Quốc Dũng: Sống âm thầm, yêu da diết, viết 

như định mệnh. Tác giả Nguyên Anh viết: 

Quốc Dũng từng được nhạc sĩ Phạm Duy đánh giá là “một tài 

năng hiếm có của âm nhạc Việt Nam”. Rất nổi tiếng với nhiều 

ca khúc và tài biểu diễn, dàn dựng tổ chức thu âm, nhưng Quốc 

Dũng chưa bao giờ là Hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam. 

Tài liệu tham khảo: 

- Quốc Dũng Web: Wikipedia 

- Nguyên Anh. Nhạc sĩ Quốc Dũng: Sống âm thầm, yêu da 

diết, viết như định mệnh Blog: baomoi.com 

Ca khúc Quê hương và mộng ước -  Quốc Dũng do Thanh Mai 

và Quốc Dũng trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dGdjzrslleo 

https://vi.wikipedia.org/wiki/DVD
https://www.youtube.com/watch?v=dGdjzrslleo
https://www.youtube.com/watch?v=dGdjzrslleo


 Huỳnh Ái Tông  

296 
 

90. Thái Châu 

 
(1951-20  ) 

Ca sĩ Thái Châu tên thật là Trương Chiêu Thông, sinh năm 

1951 tại Sàigòn, sinh ra trong một gia đình có truyền thống cải 

lương. Mẹ là nghệ sĩ Kim Nên, bố là phó giám đốc công ty cải 

lương Kim Chung. Mọi người đều cho rằng anh sẽ theo nghiệp 

của cha mẹ, nhưng khi lớn lên anh lại có đam mê với tân nhạc. 

Mùa hè năm 1966, Thái Châu theo đoàn hát ra Vũng Tàu, ban 

ngày phụ giúp cha mẹ một vài công việc của đoàn hát, ban đêm 

anh tìm đến quán cà phê nhạc, nơi có nhạc sĩ Nguyễn Đình 

Nghĩa thổi sáo và Trần Xuân Ngã  chơi đàn violon, để nghe các 

ca sĩ biểu diễn.  

Ở quán này có giờ dành cho khán giả lên hát giao lưu khán giả, 

Thái Châu đăng ký lên hát, đêm đó có cha mẹ anh đi xem, anh 

đã hát ca khúc Lần đầu cũng như lần cuối của Minh Kỳ, thời 

gian đó Hùng Cường thường hát ca khúc nầy. Hai nhạc sĩ 

Nguyễn Đình Nghĩa và Trần Xuân Ngã đã chính thức đề nghị 

anh tham gia biểu diễn tại quán cà phê nầy.  
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Năm 1969, Thái Châu vừa đi học vừa tham gia biểu diễn tại 

phòng trà Đệ nhất khách sạn do Mai Lệ Huyền làm giám đốc. 

Một đêm, tình cờ có quái kiệt Trần Văn Trạch đến nghe hát, 

ông ngỏ ý giới thiệu Thái Châu về ban nhạc Shortgun của nhạc 

sĩ Ngọc Chánh.  

Thời đó, ban nhạc này đang rất nổi tiếng, nhiều danh ca đã 

cộng tác và nhiều mầm non ca sĩ đã thành danh từ ban nhạc 

này.  

Thái Châu không quên những lần khiến anh nản lòng định rút 

lui khỏi làng văn nghệ, là khi phải sống trong môi trường ca sĩ 

trẻ bị o ép, các ngôi sao chà đạp lên nhau để tiến thân. Anh kể: 

"Tôi về ban nhạc Ngọc Chánh, bao giờ cũng là người hát sau 

cùng. Bầu sô có dặn hát 8 giờ 30 nhưng mãi đến 10 giờ tôi mới 

được ra sân khấu. Đêm nào cũng vậy, đến lúc tôi hát thường 

chỉ còn khoảng 10 khán giả ngồi xem. Về nhà tôi mất ngủ, nằm 

khóc ướt cả gối. Tôi đâu dám kể cho ba má tôi biết, bởi mang 

tiếng con nghệ sĩ Kim Nên mà bị ăn hiếp thì nhục lắm. Tôi tự 

dặn lòng phải hát cho thật hay, tạo được tên tuổi thì không sợ 

ai ăn hiếp. Và tôi đã bền bỉ, chịu đựng. Má tôi tuy hoạt động ở 

ngành cổ nhạc nhưng có nhiều kinh nghiệm biểu diễn, bà vẫn 

an ủi, động viên tôi "hãy đi lên bằng chính tài năng của mình".  

Thái Châu đã tạo dấu ấn qua nhiều ca khúc dành riêng cho anh. 

Anh tự hào về điều này, vì hầu hết các ca khúc đó anh là người 

hát đầu tiên. Điển hình như: Tôi đưa em sang sông của Y Vũ, 

Tình như mây khói, Tình chết theo mùa đông của Lam Phương, 

Linh hồn tượng đá của Mai Bích Dung, Bài thánh ca buồn của 

Nguyễn Vũ...  

Thái Châu lập gia đình với Kiều Phượng Loan, có con cái rồi 

chia tay. 

Sau giải phóng, trong những ngày đến các vùng biên giới phục 

vụ thanh niên xung phong, anh và Thanh Tuyền, Phương Hồng 

Quế có ca vọng cổ. Hồi đó, anh trình bày ca khúc Cây sáo trúc, 



 Huỳnh Ái Tông  

298 
 

được thanh niên xung phong yêu thích lắm. Khi anh về đoàn 

kịch nói Kim Cương, khán giả cũng rất thích anh với những ca 

khúc như Tình đất đỏ miền Đông, Anh ở đầu sông em cuối 

sông.... 

 

Năm 1991, Thái Châu được mẹ bảo lãnh anh và các con của 

anh sang Canada định cư, cuộc đời ca hát lại rẽ sang một trang 

mới đầy cam go.  

Thái Châu không quên những gian nan vất vả trong nghề. 

Những lúc quá nản lòng, anh đã tự an ủi hãy yêu lấy nghề để 

sống. Ở hải ngoại, lịch diễn không nhiều vì cuối tuần mới có 

sô, chưa kể đến các điểm diễn quá xa, chi phí đi lại, ăn ở rất tốn 

kém. Nhưng "đã mang lấy nghiệp vào thân", anh không ngại 

trời đông tuyết lạnh, hoặc phải ngủ vùi ở sân bay để được gặp 

khán giả kiều bào.  

Thái Châu kể: "Tôi đã từng đứng chung sân khấu biểu diễn với 

Mỹ Tâm, Thu Minh, Đoan Trang... tại Mỹ. Khi tôi về Việt 

Nam, được cho phép biểu diễn, khán giả vẫn dành cho tôi 

nhiều tình cảm, dù bên cạnh tôi đang có rất nhiều bạn trẻ hát 

thành công dòng nhạc trữ tình, tiền chiến. Tôi tự nguyện với 

lòng: Sẽ dừng lại đúng lúc, không để khán giả chán mình".  

Đêm 15-7-2006, trong chương trình “Những ca khúc vượt thời 

gian” tại Nhà hát TP HCM. ca sĩ Thái Châu đã trình bày hai ca 

khúc gắn liền với tên tuổi của anh Ông lái đò của Hiếu Nghĩa 

và Xóm đêm của Phạm Đình Chương. Nhiều khán giả trung 

niên đã rất xúc động khi nghe lại tiếng hát của Thái Châu với 

hai ca khúc này. Vẫn chất giọng trầm ấm, cách xử lý dạt dào 

tình cảm, Thái Châu đã đưa người nghe về lại với những miền 

ký ức thật đẹp của ngày xưa.  

Thái Châu có 3 người con, tất cả đều định cư ở nước ngoài, 

không ai nuôi ý định theo nghề ca sĩ. Có thời gian Thái Châu 

sống với Hương Lan, nhưng rồi cũng chia tay.  
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Thái Châu cho phát hành các album như Chung một dòng 

sông, Hương Phai, Xin thời gian qua mau,… Anh cho biết: 

“Tôi đang chuẩn bị thực hiện một album CD phát hành tại quê 

nhà, trong đó có nhiều ca khúc mới sáng tác và các bài hát đã 

gắn liền với tên tuổi của tôi. Sau này, khi không còn thích hợp 

để tham gia biểu diễn, tôi sẽ tổ chức một live show giã từ sân 

khấu, ví như cầu thủ giã từ sân cỏ". 

Tài liệu tham khảo: 

- Thái Châu Web: yeunhacvang.com 

Ca khúc Anh còn nợ em – Anh Bằng do Thái Châu trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1v4NOO-8k6Y 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1v4NOO-8k6Y
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91. Trang Mỹ Dung 

 

(1951-20  ) 

Ca sĩ Trang Mỹ Dung tên thật là Trương Thị Mỹ Dung, sinh 

năm 1951 tại Phan Thiết. Quy y lúc nhỏ tại Bình Quang Ni Tự,  

Phan Thiết. Pháp danh: Lệ Hạnh. Trang Mỹ Dung sinh trưởng 

trong một gia đình mộ đạo. Thân phụ là Trương Văn Sang, từ 

nhỏ Trang Mỹ Dung đã sinh hoạt Gia đình Phật tử, tham gia 

nhiều chương trình văn nghệ tại chùa. 

Thân phụ là quân nhân , đơn vị tại Sàigòn nên Trang Mỹ Dung 

theo gia đình vào Sàigòn sinh sống từ năm sáu tuổi. Năm 1967, 

Mỹ Dung ghi danh cuộc thi tuyển lựa ca sĩ do Đài Truyền hình 

Sàigòn tổ chức. Sau buổi sơ khảo, nhạc sĩ Anh Bằng đến làm 

quen, khuyến khích bà theo con đường ca hát, lại khuyên bà 

vào học lớp nhạc Lê Minh Bằng: Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh 

Bằng. Trong thời gian học, Mỹ Dung được Anh Bằng giới 

thiệu đến thâu cho hãng dĩa Asia - Sóng Nhạc nổi tiếng. Ca 

khúc đầu tiên Hai mùa mưa, một sáng tác của Anh Bằng, được 

ký dưới tên Mạc Phong Linh, bán rất chạy và trở nên phổ biến 

khắp nơi. Sau thành công này, Mỹ Dung được nhiều hãng dĩa 

khác mời cộng tác và có mặt trong các đoàn văn nghệ đi lưu 

diễn từ miền Nam ra miền Trung, có khi sang Lào.  

Tên tuổi Trang Mỹ Dung bừng sáng đến đỉnh điểm vào năm 

1971. Không may vào cuối năm 1973, Mỹ Dung gặp tai nạn 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o
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giao thông trong một chuyến đi diễn ở miền Trung gây bể 

xương hàm, nên phải tạm dừng ca hát một thời gian.  

Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, Trang Mỹ Dung ở lại Việt 

Nam và tiếp tục ca hát. Sau khi thân mẫu qua đời vào năm 

1997, Mỹ Dung không còn hát nhiều, thỉnh thoảng xuất hiện tại 

phòng trà, sân khấu ca nhạc, chủ yếu là tham gia các chương 

trình ca nhạc từ thiện, Phật giáo. 

Những ngày đầu đi hát Trương Thị Mỹ Dung lấy nghệ danh là 

Mỹ Dung. Được một thời gian ngắn, vào ban Tạp Lục của nghệ 

sĩ Tùng Lâm hát hàng tuần trên đài phát thanh. Mỹ Dung sửa 

lại nghệ danh là Trang Mỹ Dung, tương tự các học trò khác của 

Tùng Lâm là Trang Thanh Lan, Trang Kim Yến và Trang Kim 

Phụng.  

Trang Mỹ Dung từng lập gia đình nhưng không có con. Hiện 

Trang Mỹ Dung đang sống tại quận Gò Vấp, Tp. HCM.  

Tài liệu tham khảo: 

- Trang Mỹ Dung Web: Wikipedia 

Ca khúc Đàn không tiếng hát – Châu Kỳ do Trang Mỹ Dung 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DrikZ_kQ4eM 

https://www.youtube.com/watch?v=DrikZ_kQ4eM
https://www.youtube.com/watch?v=DrikZ_kQ4eM
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92. Trung Đức 
 

 
(1952-20  )  

Ca sĩ Trung Đức tên thật là Nguyễn Trung  Đức, sinh ngày 

23 tháng 3 năm 1952, tại làng La Cả thuộc Hà Đông, Hà Nội 

trong gia đình không ai theo nghệ thuật, bố mẹ đều là nông 

dân. Trung Đức từng làm công nhân tại Thái Nguyên, sau đó 

đăng ký dự thi vào đoàn văn công Hà Đông và trúng tuyển. 

Năm 1972, Trung Đức đi bộ đội. từng là lính lái xe tăng ở 

Trường Sơn, chở mì chính, muối và một số nhu yếu phẩm cho 

chiến trường đi từ Nghệ An theo đường Trường Sơn vào 

Quảng Trị. Có một chuyến anh đi cùng 8 người khác, dọc 

đường bị dội bom chỉ còn một mình anh vào được đến Quảng 

Trị, giao xong xe hàng thì quay ra chở chuyến khác. Vừa vặn 9 

tháng làm lính Trường Sơn thì được giải ngũ. 

Sau những ngày giải ngũ trở về quê, anh cũng bôn ba với đủ 

nghề để kiếm sống. Số phận đã đưa anh đến với cuộc thi hát ở 

tỉnh Hà Tây. Anh đoạt giải nhất với bài Hà Tây quê lụa và đã 

được nhận vào làm việc tại Đoàn Ca múa nhạc Hà Tây. Sau đó, 

anh thi vào học tại chức tại Nhạc Viện Hà Nội, nay là Học 

Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Dưới sự dìu dắt của các 

thầy như NSND Quý Dương, NSND Trung Kiên. Anh bắt đầu 

đi những bước đi căn bản đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của 

mình. Trung Đức kể lại, lúc mới vào trường, anh còn nói 

ngọng, anh hát: "Chào em cô gái Nam Hồng". Thầy Quý 

Dương giận lắm vì sửa mãi không được, sau đó thầy mắng 
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Trung Đức: "Anh có giọng hát rất tốt, nhưng giọng hát dù có 

tốt đến đâu nhưng hát không đúng lời thì còn ai thưởng thức 

được". Chính vì  thế, ngoài giờ tập luyện trên lớp cùng thầy, về 

nhà anh phải tự học, tự uốn nắn giọng hát của mình. 

Sau khi ra trường anh về công tác tại Đoàn Ca múa Hà Tây. 

Năm 1980 ông chuyển về Đoàn Ca múa Thăng Long Hà Nội, 

Năm 1981 chuyển về Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, công tác 

tại đó cho đến nay. Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ 

nhân dân.  

Kể về thời gian ban đầu đến với nghề diễn, Trung Đức luôn 

nhắc tới người bạn đã gắn bó với anh trong nhiều năm tháng, 

đó là NSND Thu Hiền. Trung Đức kể lại đã nhiều lần anh và 

NSND Thu Hiền đi diễn ở những vùng núi phía Bắc xa xôi, tay 

nải cơm nắm, muối vừng. Hồi đó lên Hà Giang diễn không có 

sân khấu, đoàn phải diễn trong nhà kho cũ. Nhà kho kín mít mà 

có cả hàng trăm người đứng xem biểu diễn, mỗi lần hát xong, 

anh và NSND Thu Hiền phải nhường nhau ra ô cửa sổ nhỏ xíu 

ở phía sau để... thở. Thậm chí, khi xong chương trình, NSND 

Thu Hiền suýt bị... xỉu vì mọi người chen đến hỏi chuyện quá 

lâu mà nhà kho thì không đủ không khí. 

Là ca sĩ có giọng nam trung mềm mại, ấm áp, vang, khoẻ, anh 

đã hát thành công nhiều bài hát của các tác giả Việt Nam. Bên 

cạnh biểu diẽn, anh còn sáng tác một số ca khúc như Em đi 

chùa Hương phổ thơ Nguyễn Nhược Pháp, Chân quê phổ thơ 

Nguyễn Bính, Gọi em...    

Tên tuổi của NSND Trung Đức gắn liền với những tình ca về 

đồng đội, về chiến trường. Mỗi lần anh hát những khúc ca như: 

"Chào em cô gái Lam Hồng" của Ánh Dương, "Trên đỉnh 

Trường Sơn" của Huy Du, "Ta ra trận hôm nay" của Văn An, 

"Chiếc gậy Trường Sơn" của Phạm Tuyên, "Chào sông Mã anh 

hùng" của Xuân Giao,... Anh  cho biết, khi hát những ca khúc 

đó, là anh đang hát về một thời tuổi trẻ say mê và nhiệt huyết 
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của mình, của đồng đội mình, cho những người đã nằm xuống 

và những người trở về sau chiến tranh mà cuộc đời họ, dù ít dù 

nhiều, vẫn để lại nơi chiến trường một phần thân thể, một phần 

tâm hồn. 

 

Tài liệu tham khảo: 

 

- Trung Đức Blog: nhaccuatui.com 

 

Ca khúc Chào em cô gái Lam Hồng – Ánh Dương  

do Trung Đức trình bày 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TM7jhirMd3w 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TM7jhirMd3w
https://www.youtube.com/watch?v=TM7jhirMd3w
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93. Khánh Hà 

 
(1952-20  ) 

Ca sĩ Khánh Hà tên thật là Lã Thị Khánh Hà, còn gọi là Lữ 

Khánh Hà, sinh ngày 28 tháng 3 năm 1952 tại Đà Lạt. Cha cô 

là nghệ sĩ Lữ Liên. Do ảnh hưởng của cha, ngoài cô, 6 anh chị 

em trong gia đình trước sau đều theo nghiệp ca hát, đều trở 

thành những danh ca ở hải ngoại, gồm Bích Chiêu, Tuấn Ngọc, 

Anh Tú, Thúy Anh, Lan Anh và Lưu Bích. 

Chỉ vài tháng sau khi sinh Khánh Hà, gia đình cô chuyển vào 

Sàigòn. Trong thời gian ở Sài Gòn, gia đình cô thay đổi chỗ ở 

nhiều lần. Lúc nhỏ, cô học ở trường Charles De Gaulle, một 

thời gian sau vào nội trú tại trường tiểu học ở Thủ Đức cùng 

với Lan Anh và Thúy Anh. Lên trung học, cô theo học trường 

Nguyễn Bá Tòng đến năm đệ Tam, cùng một lúc theo học ở 

Trung tâm văn hóa Pháp và Hội Việt Mỹ. Điều ảnh hưởng rất 

nhiều đến thời kỳ đầu sự nghiệp âm nhạc của cô, chủ yếu trình 

diễn với các ca khúc nhạc ngoại. 

Dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của cô, là vào năm 16 

tuổi, lần đầu tiên cô biểu diễn trong một chương trình văn nghệ 

phụ diễn Xổ số Kiến thiết quốc gia tại rạp Thống Nhất, với bài 

Chiến sĩ của lòng em. Năm 1969, cô xuất hiện lần đầu tiên với 
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loại nhạc trẻ trong chương trình "Hippies À GoGo", do Trường 

Kỳ tổ chức hàng tuần, tại vũ trường Queen Bee trên đường 

Nguyễn Huệ, Sàigòn. Cũng trong năm đó, cô chính thức đến 

với nhạc trẻ cùng Anh Tú, sau khi được tay trống Dũng khuyến 

khích, cô đã gia nhập ban nhạc The Flowers đi trình diễn tại 

các club Mỹ. Cuối năm đó, cô gia nhập ban nhạc The Blue Jets 

cùng với Anh Tú và Thúy Anh. 

Năm 1972, cô cùng một số anh em thành lập ban nhạc Uptight. 

Tháng 3 năm 1975, cô rời Việt Nam đến Hoa Kỳ với tư các là 

một du khách. Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, cô chính thức 

định cư tại Hoa Kỳ. 

Thời gian đầu ở hải ngoại, cô thường biểu diễn với thể loại 

nhạc Pháp, Anh,... Mãi đến năm 1980, cô trở lại với nhạc Việt 

với sự ra đời của băng nhạc "Gọi giấc mơ xưa", phát hành vào 

năm 1981, do chính cô thực hiện với sự giúp đỡ về kỹ thuật của 

Tùng Giang. 

Vào những năm 1986-1987, cô tổ chức một chương trình ca 

nhạc riêng, được biết đến với tên gọi "Trung tâm Khánh Hà", 

từng biểu diễn ở Sea Palace, cafe Tùng ở Monterey Park và sau 

đó là vũ trường "Chez Moi". Ngoài những video do chính 

Trung tâm Khánh Hà thực hiện, cô còn là một trong những ca 

sĩ đầu tiên cộng tác với Trung tâm Thúy Nga khi còn đang hoạt 

động ở Paris. 

Năm 1970, Khánh Hà đã lập gia đình, sau khi có con trai, họ 

chia tay nhau trước năm 1975. Năm 1990, Khánh Hà làm việc 

với Tô Chấn Phong, sống chung tìm hiểu nhau đến năm 1995 

họ chính thức cưới nhau, tuổi tác Khánh Hà và Tô Chấn Phong 

khá chênh  lệnh nhưng họ sống rất hạnh phúc, họ có chung một 

con trai sinh năm 1997. 
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Khánh Hà từng về Việt Nam trình diễn ở nhà hát Hoà Bình tại 

Sàigòn và Nhà hát lớn tại Hà Nội. 

Tài liệu tham khảo: 

- Khánh Hà Web: Wikipedia 

- Nguyễn Hằng Khánh Hà chia sẻ về hôn nhân với chồng kém 

20 tuổi Blog: xembaomoi.com 

Ca khúc Một mình – Lam Phương do Khánh Hà trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=96R9JEzKXLg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=96R9JEzKXLg
https://www.youtube.com/watch?v=96R9JEzKXLg
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94. Thu Hiền 

   
(1952-20  ) 

Ca sĩ Thu Hiền tên thật Nguyễn Thị Thanh Hiền, trong thời 

gian hoạt động tại chiến trường còn có bí danh Thanh Hồng, 

sinh ngày 3 tháng 5 năm 1952 tại Đông Hưng, Thái Bình, quê 

quán Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ. 

Năm 1967 - 1968, Thu Hiền cùng đoàn quân khu Tây Bắc vào 

biểu diễn phục vụ, động viên tinh thần chiến đấu chống Mỹ của 

quân và dân, tuyến lửa miền Trung. 

Năm 1971, Thu Hiền về Đoàn Ca nhạc Dân tộc Trung ương. 

Năm 1972, Thu Hiền cùng đoàn văn công Tây Nguyên vào giải 

phóng Quảng Trị. Thu Hiền là người được tham dự cuộc trao 

trả tù binh. Năm 1975, Thu Hiền cùng Đoàn ca nhạc dân tộc 

Trung ương vào giải phóng thành phố Huế. 

Năm 1984, Thu Hiền được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. 

Năm 1993, Thu Hiền được Nhà nước phong tặng danh hiệu 

Nghệ sĩ Nhân dân. 

Hiện nay Thu Hiền là Trưởng đoàn ca nhạc Nhà hát ca múa 

nhạc Việt Nam. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1971
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90o%C3%A0n_Ca_nh%E1%BA%A1c_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Trung_%C6%B0%C6%A1ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/1972
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Tr%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/1975
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/1984
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_s%C4%A9_%C6%B0u_t%C3%BA
https://vi.wikipedia.org/wiki/1993
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_s%C4%A9_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%C3%A0_h%C3%A1t_ca_m%C3%BAa_nh%E1%BA%A1c_Vi%E1%BB%87t_Nam&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%C3%A0_h%C3%A1t_ca_m%C3%BAa_nh%E1%BA%A1c_Vi%E1%BB%87t_Nam&action=edit&redlink=1
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Thu Hiền có giọng nữ cao, tình cảm phù hợp dân ca. Những 

bài hát thành công để lại dấu ấn: Câu hò bên bờ Hiền Lương 

của Hoàng Hiệp, Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh, Dáng đứng 

Bến Tre của Nguyễn Văn Tý, Quảng Bình quê ta ơi của Hoàng 

Vân Tình thắm duyên quê của Trúc Phương. 

Ca sĩ Thu Hiền có một gia đình đầm ấm, bên cạnh chồng, con 

và các cháu. Chồng chị là một phi công quân đội, Anh hùng 

lực lượng vũ trang, cũng là đồng đội của chị, anh nay đã nghỉ 

hưu.  

Cho tới thời điểm này, NSND Thu Hiền đã có hơn 50 năm hát. 

Kể từ khi 10 tuổi, chị đã tự lập và đi hát phục vụ chiến trường. 

Từ đó tới nay, chị không làm việc gì khác ngoài hát, chỉ hát 

dòng nhạc dân gian. NSND Thu Hiền cũng đã cho ra đời hơn 

50 CD chị trình bày các làn điệu dân ca.  

Ca sĩ Thu Hiền và gia đình hiện sống tại Tp. HCM.  

Tài liệu tham khảo: 

- Thu Hiền Web: Wikipedia 

Ca khúc Duyên quê - Hoàng Thi Thơ do Thu Hiền trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OvGRVzx6jVw 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Hi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_T%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_V%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_V%C3%A2n
https://www.youtube.com/watch?v=OvGRVzx6jVw
https://www.youtube.com/watch?v=OvGRVzx6jVw
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95. Lê Uyên 

 
(1942-20  ) 

Ca sĩ Lê Uyên tên thật là Lâm Phúc Anh, sinh ngày 17 tháng 

7 năm 1952 tại phố Hàng Bồ, Hà Nội trong một gia đình người 

Hoa. Cha của Lâm Phúc Anh là một thương gia gốc Hải Nam, 

còn mẹ cô là người Triều Châu, vợ thứ năm trong tổng số 9 

người vợ của cha cô. Năm 1954, gia đình cô gồm cha mẹ, Lâm 

Phúc Anh và người em gái tên Lâm Phi Yến từ Hà Nội di cư 

vào miền Nam và sống tại một ngôi nhà khang trang ở Chợ 

lớn. Đó cũng là nơi đặt văn phòng của một công ty vận tải chạy 

đường Quy Nhơn, Huế và Đà Nẵng của cha cô. 

Lâm Phúc Anh gặp nhạc sĩ Lê Uyên Phương tại Đà Lạt và năm 

1968 hai người thành hôn. Họ trở thành đôi tình nhân song ca 

nổi tiếng. Vì Lâm Phúc Anh không muốn dùng tên thật nên lấy 

nghệ danh là Lê Uyên, cắt từ chữ Lê Uyên Phương. Hai người 

song ca được gọi Lê Uyên và Phương. 

Trong những năm đầu cùng nhau đi hát, Lê Uyên và Lê Uyên 

Phương chỉ giới hạn phạm vi hoạt động của mình trong khuôn 

viên các đại học, trước khi chính thức lấy tên Lê Uyên và 

Phương vào năm 1969, sau lần trình diễn tại quán Thằng Bờm 

của phong trào Du Ca Việt Nam. Những năm đầu thập niên 

1970, từ Đà Lạt vào Sài Gòn, Lê Uyên và Phương đã đem một 

luồng gió mới đến với tân nhạc Việt Nam. Trong những năm 

khốc liệt nhất của cuộc Chiến tranh Việt Nam, Lê Uyên và 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/1954
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BA%BF
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Phương, với những ca khúc nồng nàn, khắc khoải đôi khi bàng 

bạc, triết lý đã được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt. 

Năm 1979, Lê Uyên và Phương rời khỏi Việt Nam và định cư 

tại nam California, Hoa Kỳ. Có nguồn tin cho rằng Lê Uyên và 

Phương chia tay năm 1984, sau 15 năm chung sống. Thời điểm 

đó, nhiều người cho rằng lỗi thuộc về Lê Uyên, vì ngay sau đó 

Lê Uyên có thời gian chung sống với người đàn ông khác, 

nhưng cuộc sống chung này không như ý của cô, nên sau đó, 

cô trở lại với Phương. Theo Lê Uyên đó là tin đồn, thật ra cô bị 

tai nạn về súng đạn của băng đảng, nên phải ngưng hát để điều 

trị. Sau đó Lê Uyên và Phương xuất hiện trên những chương 

trình video của các trung tâm Làng Văn, Thúy Nga và nhất là 

Asia đã được khán thính giả đón nhận một cách nồng nhiệt. 

Sau khi Lê Uyên Phương qua đời năm 1999 ở tuổi 58, có với 

Lê Uyên hai  con gái là Lê Uyên Uyên và Lê Uyên My.  

Kể từ khi sang Mỹ định cư, Lê Uyên về Việt Nam hát khoảng 3 

lần, nhưng ở không gian nhỏ, có ít khán giả. Vì vậy, liveshow 

Sol Vàng vào năm 2014 là dịp để Lê Uyên gặp gỡ và hát cho 

những người hâm mộ mình mấy chục năm nay nghe. Chương 

trình diễn ra vào tối thứ bảy 8-11-2014 tại nhà hát Hoà Bình 

Tp. HCM và được truyền hình trực tiếp trên VTV9. 

Lê Uyên đã đứng ra thực hiện được hai CD gồm một số ca 

khúc của Lê Uyên Phương. CD thứ nhất là Yêu nhau khi còn 

thơ gồm những nhạc phẩm đầu tay của Lê Uyên Phương sáng 

tác từ đầu thập niên 1960, phần lớn được ra đời ở Pleiku là nơi 

Lê Uyên Phương đã từng dạy học một thời gian, trước khi trở 

về Đà Lạt. CD thứ hai mang tựa đề Tình như mây cõi lạ, gồm 9 

nhạc phẩm trong tổng số trên 40 bài nhạc phổ từ thơ của Lê 

Uyên Phương. Đến nay, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp giấy 

phép cho 15 ca khúc của Lê Uyên Phương được chính thức phổ 

biến tại Việt Nam. Cho lần cuối và Dạ khúc cho tình nhân là 

hai album do Phương Nam Phim được ca sĩ Lê Uyên tin tưởng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/California
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gửi gấm, độc quyền khai thác kinh doanh ở mọi hình thức trên 

toàn thế giới. 

Nhân dịp phát hành bộ đôi CD này, Phương Nam Phim và ca sĩ 

Lê Uyên tổ chức đêm biểu diễn ca nhạc Dạ khúc cho tình nhân 

tại Dalat Edensee Resort Hồ Tuyền Lâm – Khu VII.2, TP Đà 

Lạt. Đà Lạt chính là nơi sinh của nhạc sĩ Lê Uyên Phương và là 

nơi Lê Uyên và Phương đã gặp nhau. Khách mời của đêm nhạc 

là ca sĩ Tuấn Ngọc và Quang Thành. 

Ngoài ra, Lê Uyên có hai buổi giao lưu ký tặng CD với khán 

giả, tại Đường sách Nguyễn Văn Bình ở Book café PNC vào 

lúc 16g ngày 28-4-2016 và Nhà Sách Phương Nam Đà Lạt, tại 

18-20 Khu Hòa Bình, TP. Đà Lạt vào lúc 18g ngày 2-5-2016. 

Tại Tp.HCM vào tối 29-4-2016, Lê Uyên có một đêm nhạc nhỏ 

tại phòng trà Tiếng xưa để giới thiệu hai CD mới phát hành của 

mình. 

Tài liệu tham khảo: 

- Lê Uyên Web: Wikipedia 

- QN. Tuyệt phẩm Lê Uyên & Phương ra mắt tại Việt Nam 

Blog: tuoitre.vn 

Vũng lầy của chúng ta - Lê Uyên Phương do Lê Uyên trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ocjneVfCRg&list=RD-

ocjneVfCRg#t=0 

javascript:;
javascript:;
https://www.youtube.com/watch?v=-ocjneVfCRg&list=RD-ocjneVfCRg#t=0
https://www.youtube.com/watch?v=-ocjneVfCRg&list=RD-ocjneVfCRg#t=0
https://www.youtube.com/watch?v=-ocjneVfCRg&list=RD-ocjneVfCRg#t=0
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96. Tuấn Phong  

 
(1952-20  ) 

Ca sĩ Tuấn Phong tên thật là Nguyễn Tuấn Phong sinh năm 

1952 tại Hà Nội. Anh là con cả trong một gia đình có 5 anh chị 

em. Thân phụ của anh làm việc tại Thư viện Quốc gia Việt 

Nam và là một người rất say mê văn học, nghệ thuật. Gia đình 

anh ngụ tại phố Nguyễn Thái Học - Quận Ba Đình nhưng quê 

gốc của anh ở làng Bằng A, xã Hoàng Liệt - huyện Thanh Trì, 

nay thuộc phường Hoàng Liệt - quận Hoàng Mai - thành phố 

Hà Nội. 

Tuấn Phong say mê âm nhạc từ nhỏ. Năm 1968, với bài hát 

Tiếng cồng giải phóng, tiếng cồng chiến thắng của nhạc sĩ 

Hoàng Vân, cậu bé 16 tuổi đã đoạt giải trong Hội thi ca hát giới 

trẻ Thủ đô. Tuấn Phong tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, 

khoa Sinh học. Tuy nhiên, do niềm đam mê âm nhạc, anh đã bỏ 

lại sự nghiệp khoa học để học tiếp tại Nhạc viện Hà Nội. 

Năm 1972, Tuấn Phong gia nhập Đoàn ca múa Nhân dân miền 

Nam. Năm 1975, ngay sau ngày thống nhất đất nước, Tuấn 

Phong đã theo đoàn văn nghệ miền Bắc vào Tp. HCM và lập 

nghiệp tại đây. Từ năm 1978 đến 1984, Tuấn Phong học thanh 

nhạc tại Nhạc viện TP. HCM. Tuấn Phong đã công tác tại Đoàn 
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ca múa nhạc Bông Sen, rồi sau đó chuyển sang nhạc viện Tp. 

HCM. Tuấn Phong từng đảm nhiệm cương vị Trưởng khoa 

thanh nhạc của Nhạc viện Tp. HCM. Tuấn Phong từng đoạt 

giải Nhì Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 

1981 với ca khúc Dấu chân phía trước của Phạm Minh Tuấn 

và giải Nhì cuộc thi Dòng nhạc Thính phòng năm 1988. 

Tuấn Phong được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Nghệ sĩ Nhân 

dân Quốc Hương nâng đỡ trong suốt hành trình hoạt động âm 

nhạc của mình. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu khẳng định: "Nếu 

Phạm Duy có Thái Thanh, Trịnh Công Sơn có Khánh Ly thì tôi 

có Tuấn Phong". 

Tự chọn cho mình dòng nhạc thính phòng với tính chất hàn 

lâm cao, Tuấn Phong đã chinh phục khán giả bằng chất giọng 

cộng minh với âm vực rộng. Tuấn Phong được mệnh danh là 

"người được mệnh danh làm nổi tiếng cho những ca khúc được 

giới thiệu lần đầu và làm sống lại những ca khúc đã cũ" "người 

nghệ sĩ luôn tự tìm bài hát để biểu diễn và đặc biệt thành danh 

ở sự sáng tạo trong cách thể hiện" 

Với những ca khúc như Thơ tình cuối mùa thu, Tiếng thu, 

Người ấy bây giờ đang ở đâu, Tương tư chiều... của nhạc sĩ 

Phan Huỳnh Điểu, Tuấn Phong đã để lại những ấn tượng sâu 

sắc trong lòng người nghe về một ca sĩ của dòng nhạc nhẹ trữ 

tình. Bài hát được nhiều người nhớ đến nhất khi nhắc đến Tuấn 

Phong là Thuyền và biển, nhạc: Phan Huỳnh Điểu - thơ: Xuân 

Quỳnh. Chính nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phải khẳng định: 

"Tuấn Phong là người thể hiện thành công nhất ca khúc Thuyền 

và biển của Xuân Quỳnh và tôi". 

Anh cũng được nhiều khán giả yêu mến qua những ca khúc 

mang âm hưởng hào hùng như: Ba Đình nắng của Bùi Công 

Kỳ, Chào em cô gái Lam Hồng của Ánh Dương, Tôi người lái 

xe của An Chung, Dáng đứng Việt Nam của Nguyễn Chí Vũ, 

Tình em của Huy Du, Tổ quốc yêu thương của Hồ Bắc, Tiểu 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Hu%E1%BB%B3nh_%C4%90i%E1%BB%83u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_H%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Duy
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Thanh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%8Bnh_C%C3%B4ng_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1nh_Ly
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thuy%E1%BB%81n_v%C3%A0_bi%E1%BB%83n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Xu%C3%A2n_Qu%E1%BB%B3nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Xu%C3%A2n_Qu%E1%BB%B3nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B9i_C%C3%B4ng_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B9i_C%C3%B4ng_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81nh_D%C6%B0%C6%A1ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=An_Chung&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Huy_Du
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_B%E1%BA%AFc_%28nh%E1%BA%A1c_s%C4%A9%29
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đoàn 307 của Nguyễn Hữu Trí, Diệt phát xít của Nguyễn Đình 

Thi... 

Tuấn Phong được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 

1996. 

Hiện nay, Tuấn Phong đang dồn tâm sức cho công việc giảng 

dạy thanh nhạc tại Nhạc viện Tp. HCM. Tuấn Phong đồng thời 

là tác giả của một số ca khúc như: Mùa thu và em thơ: Vũ 

Quốc Anh, Nửa vời thơ: Nghiêm Huyền Vũ, Chùm nhỏ thơ yêu 

thơ: Chế Lan Viên, Hà Nội- kỉ niệm suốt đời tôi... 

Ngoài hoạt động âm nhạc, Tuấn Phong còn làm thơ, viết lời 

bình, làm MC, viết văn. Anh hiện là một trong những giọng 

đọc thơ quen thuộc trên Đài Truyền hình Tp. HCM. 

Tài liệu tham khảo: 

- Tuấn Phong Web: Wikipedia 

Ca khúc Hà Nội kỷ niệm suốt đời tôi - Tuấn Phong do tác giả 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7brBH9nHIsE 

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_H%E1%BB%AFu_Tr%C3%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_%C4%90%C3%ACnh_Thi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_%C4%90%C3%ACnh_Thi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%BF_Lan_Vi%C3%AAn
https://www.youtube.com/watch?v=7brBH9nHIsE
https://www.youtube.com/watch?v=7brBH9nHIsE
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97. Trang Thanh Lan 

 
(1953-20  ) 

Ca sĩ Trang Thanh Lan tên thật là Nguyễn Lệ Liễu, tuổi Tỵ, 

sinh ngày 7 tháng 6 năm 1953, tại Chợ Lớn. Năm 1968, lần 

xuất hiện đầu tiên của cô trên sân khấu rạp Quốc Thanh trong 

chương trình “Văn Nghệ Tạp Lục” của nghệ sĩ Tùng Lâm, 

cũng chính anh là người đã đặt nghệ danh Trang Thanh Lan 

cho cô, dẫn dắt cô vào làng văn nghệ sau khi trúng tuyển cuộc 

thi Tuyển Lựa Ca Sĩ do anh tổ chức. 

Đến năm 1975, Trang Thanh Lan học và theo nghề được 7 năm 

với vai trò ca sĩ và diễn viên điện ảnh bên cạnh những tên tuổi 

sáng chói như Tùng Lâm, Hùng Cường, Thanh Nga… Và trong 

thời gian 7 năm đó đủ cho Trang Thanh Lan tạo được tên tuổi 

và chỗ đứng cho mình. Là diễn viên điện từ năm 1971 trong 

film “Xa Lộ Không Đèn” cô gây được tiếng vang trong vai trò 

người em và người con hiếu thảo… 

Đầu thập niên 1980, Trang Thanh Lan lập gia đình với ca sĩ 

Quang Bình, cặp đôi ca sĩ nầy trình diễn những ca khúc đương 

thời có phần sôi động và trẻ trung, họ thành công với ca khúc 

Cô Gái Ba Lan Kiêu Kỳ, những ca khúc giòng nhạc trữ tình 
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quê hương mang chất “hài” như: Ra Giêng Anh Cưới Em và 

Mấy Nhịp Cầu Tre, cùng với giòng nhạc “tình” Hòn Vọng 

Phu… Giúp cô có chỗ đứng vững vàng trong lòng khán giả. 

 Năm 1992, Trang Thanh Lan và gia đình giã từ sân khấu, rời 

bỏ quê hương sang xứ người theo diện “đoàn tụ gia đình”. 

Sang Hoa Kỳ cô được mời xuất hiện đầu tiên trong video Paris 

By Night 20 do Thúy Nga thực hiện vào năm 1993, cộng tác 

với Thúy Nga được một thời gian dài trong các lãnh vực ca và 

diễn hài kịch và sau đó cô được mời xuất hiện trên các chương 

trình hài với trung tâm Vân Sơn. 

Trang Thanh Lan đã lưu diễn ở các quốc gia như Pháp, Đức, 

Canada, Úc … 

Năm 2001, sau 20 năm chung sống có hai con, một trai, một 

gái, Quang Bình chủ động, họ đã chia tay, anh về Việt Nam lập 

gia đình, Trang Thanh Lan sống độc thân nuôi con. 

Năm 2009, lần đầu tiên Trang Thanh Lan về Việt Nam, cô 

trình diễn 2 suất hát tại phòng trà Tiếng Xưa. Đêm live show 

đầu tiên vào ngày 22-2-2009 với chủ đề Trang Thanh Lan Đêm 

hội ngộ có nhiều khách mời như Đàm Vĩnh Hưng, Giao Linh, 

Elvis Phương, Ngọc Sơn, Hiền Thục, Nguyễn Phi Hùng, Quốc 

Đại, Nhật Quốc, Tấn Quốc... và đặc biệt song ca cùng ca sĩ hải 

ngoại Thế Anh - người đã hát rất nhiều bài song ca với chị từ 

sau khi chị và ca sĩ Quang Bình chia tay. 

Năm 2012, Trang Thanh Lan và “người xưa” Quang Bình hát 

hai đêm 29 và 30-9-2012 tại phòng trà Tiếng Xưa, TP.HCM 

qua các ca khúc như Lâu đài tình ái, Chuyện hợp tan, Hàn Mạc 

Tử, Chuyện tình Lan và Điệp… 

Tài liệu tham khảo: 



 Huỳnh Ái Tông  

318 
 

- Trang Thanh Lan Blog: vietinternet.com.au 

 

Ca khúc Hai mùa mưa – Lê Minh Bằng do Trang Thanh Lan 

trình bày  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=idPx0L12eHg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=idPx0L12eHg
https://www.youtube.com/watch?v=idPx0L12eHg
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98. Phương Hồng Quế 

 
(1953-20  ) 

Ca sĩ Phương Hồng Quế tên thật là Nguyễn Thị Quế sinh 

ngày 19 tháng 6 năm 1953 tại Sàigòn, trong một gia đình có 5 

người con gái. Ngay từ khi còn nhỏ khoảng 9, 10 tuổi, Phương 

Hồng Quế đã rất thích ca hát và có thể hát trong bất cứ hoàn 

cảnh nào như cô nói.  

Phương Hồng Quế đã bộc lộ năng khiếu ca hát từ hồi còn nhỏ. 

Những nhạc phẩm in sâu vào đầu óc non nớt của Quế là những 

nhạc phẩm được trình bày qua tiếng hát Phương Dung. Quế lại 

còn được một người bạn của bố thỉnh thoảng đàn mandoline 

cho Quế hát nên càng ngày Quế càng tỏ ra say mê ca hát. 

Người bạn này chính là ông Tư Hòa, chủ nhân tiệm phở Hòa 

chính gốc trên đường Pasteur, cư ngụ cạnh bên nhà Phương 

Hồng Quế.  

Phần lớn những nhạc phẩm Quế hát là những bài do Phương 

Dung trình bầy trước đó, trong số đó có bài Nén Hương Yêu 

của Châu Kỳ. Phương Dung hầu như đã trở thành thần tượng 

của cô bé Nguyễn Thị Quế, mới 6, 7 tuổi. Càng ngày ca nhạc 

càng trở nên quyến rũ với cô bé Phương Hồng Quế. Cô bé líu 
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lo hát cả ngày, kể cả đang lúc rửa chén hay dọn dẹp nhà. Và 

lòng đam mê ca nhạc cùng với khả năng của Quế đã được một 

người anh họ chú ý để xin phép gia đình cho cô bé ghi danh 

học nhạc với nhạc sĩ Nguyễn Đức. Đó là năm 1965, khi 

Phương Hồng Quế sắp sửa bước vào ngưỡng cửa trường trung 

học. 

Tại lớp nhạc Nguyễn Đức, thoạt đầu Phương Hồng Quế được 

hát hợp ca với các bạn trong ban Thiếu Nhi Quân Đội trên đài 

phát thanh và sau đó là ban Việt Nhi. Tuy vậy, Quế vẫn chưa 

được sư phụ cho “xuống núi” khiến cô bé lúc nào cũng nôn 

nóng chờ được dịp hát trước khán giả, một cách chuyên 

nghiệp. Sau một thời gian, Quế đã được đặt nghệ danh Phương 

Hồng Quế để cùng với các bạn trong ban thiếu nhi của nhạc sĩ 

Nguyễn Đức đi hát giúp vui cho các buổi trình diễn văn nghệ 

tại câu lạc bộ hải quân cùng một số binh chủng khác.  

Trong thời gian Quế theo học lớp nhạc Nguyễn Đức, nhạc sĩ 

Song Ngọc là một thiếu úy, thường hay đứng ra tổ chức những 

buổi văn nghệ ủy lạo các thương bệnh binh điều trị ở Tổng Y 

Viện Cộng Hòa. Nhận biết được khả năng của Quế, nên Song 

Ngọc đã mời Quế góp mặt trong những buổi văn nghệ ủy lạo 

này. Quế đã trốn nhạc sĩ Nguyễn Đức đi hát trong các buổi ủy 

lạo với tên Hồng Quế. 

Sau một vài lần trốn đi hát trong đoàn văn nghệ ủy lạo các 

chiến sĩ, dĩ nhiên cũng đến lúc thầy Nguyễn Đức biết được 

khiến Phương Hồng Quế bị lãnh đủ những lời mắng nặng nề, 

tưởng như không còn được thu nhận làm học trò nữa. Nhưng 

thế nào chăng nữa, việc hát cho những thương bệnh binh đã 

khiến cô học trò Quế tìm được một niềm vui, vì tự hào đã góp 

phần nào xoa dịu những vết thương, nơi những người lính 

chiến đấu, nên Phương Hồng Quế vẫn tiếp tục trốn đi hát. 

Trên chương trình truyền hình của Nha Động Viên, với nhạc 

phẩm trình bày lần đầu tiên. Một người đi của Mai Châu, 

Phương Hồng Quế đã tạo được một ấn tượng tốt nơi tâm hồn 
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khán thính giả. Rồi sau đó Quế xuất hiện hầu như trong tất cả 

những chương trình truyền hình nổi tiếng thời đó nào là Tiếng 

Thùy Dương của Châu Kỳ, Thời Trang Nhạc Tuyển của Đỗ 

Lễ, Trường Sơn của Duy Khánh, chương trình Phạm Mạnh 

Cương, ... Và chính việc Quế xuất hiện nhiều trên truyền hình 

đã khiến cho giới báo chí tặng cho Phương Hồng Quế danh 

hiệu Ti Vi Chi Bảo vào cuối thập niên 1960. 

Một điều không thể không nhắc tới là hình ảnh người lính 

chiến, in sâu trong tâm hồn Phương Hồng Quế trong những lần 

đi hát ủy lạo các thương bệnh binh, đã thúc đẩy Quế sau này 

gia nhập Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương để xung phong đi 

phục vụ tại các tiền đồn hẻo lánh, xa xôi... Thật sự khi gia nhập 

Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương vào hai năm cuối thập niên 

1960, Phương Hồng Quế cũng như những nghệ sĩ khác chỉ 

phục vụ tại bộ Tổng Tham Mưu để trình diễn ở những địa điểm 

quanh vòng đai Sàigòn. 

Nhưng do sự thông cảm với những người lính xa nhà ở những 

vùng xa xôi nên Phương Hồng Quế đã xung phong đi công tác 

tại những nơi này, bất chấp mọi hiểm nguy. Có những lúc Quế 

từ trực thăng nhẩy xuống giữa những trận pháo kích liên tục, 

khiến máu ứa ra đầy mũi. Quế cũng không sao quên được 

những lần phục vụ ngoài tiền đồn với Hùng Cường, Chế 

Linh,… giữa những lằn đạn bay vèo vèo trong những lần đôi 

bên đánh xáp lá cà. Nguy hiểm như vậy nhưng với tính gan lì 

của mình, Quế vẫn tiếp tục tình nguyện tham gia những chuyến 

công tác. Và cũng nhờ đó, Quế đã có mặt tại hầu hết những địa 

danh nổi tiếng với những trận đánh kinh hồn trong giai đoạn 

chiến tranh khốc liệt.  

Cũng trong thời kỳ này, gia đình Quế đã dọn về một ngôi nhà 

khang trang hơn trong cư xá gần chùa Vĩnh Nghiêm, chừng 

một năm sau, cả nhà lại chuyển về một căn nhà mặt tiền trên 

đường Hai Bà Trưng, gần Cầu Kiệu khi đời sống trở nên sung 

túc hơn. 
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Sau khi rời Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương, Phương Hồng 

Quế gia nhập Tổng Ủy Dân Vận vào năm 1970 cho đến khi 

xẩy ra biến cố tháng 4 năm 1975. Trong thời gian này, Phương 

Hồng Quế được biết đến rất nhiều với nhạc phẩm Phố Đêm, 

một trong những nhạc phẩm đã tạo tên tuổi cho Phương Hồng 

Quế.  

Cũng từ những năm 1970, Phương Hồng Quế bắt đầu tập chơi 

tennis vì rất mê cú backhand của nữ danh thủ quần vợt Chris 

Evert thời đó. Quế từng tham gia rất nhiều giải khi còn ở Việt 

Nam. Khi sang tới Mỹ, Quế được coi là một trong vài tay vợt 

nữ xuất sắc trong giới nghệ sĩ.  

Thời gian từ năm 1972 đến tháng 4 năm 1975, Phương Hồng 

Quế vẫn còn hoạt động rất mạnh trong nhiều lãnh vực như 

phòng trà, vũ trường và đại nhạc hội, ngoài những lần xuất hiện 

liên tục trên các chương trình ca nhạc truyền hình và tham gia 

vào những chương trình truyền thanh trên cả hai đài Quân Đội 

và Sàigòn. Tiếng hát Phương Hồng Quế đã được thu thanh trên 

nhiều băng nhạc của các trung tâm Nghệ Thuật, Sóng Nhạc, 

Asia, Dư Âm, Việt Nam,... với nhiều nhạc phẩm tình cảm liên 

quan đến đời quân ngũ. Đặc biệt là một số nhạc phẩm đã gắn 

liền với tên tuổi của Phương Hồng Quế như Giờ này anh ở 

đâu, Vườn tao ngộ, Chuyến tàu hoàng hôn, …Đến lúc đó, 

Phương Hồng Quế được coi như đã lên đến tột đỉnh của thành 

công. Tiền tài và danh vọng đều có đủ trong một cuộc sống êm 

đềm bên cạnh bố mẹ và các chị em. 

Nhưng tất cả đã đi vào một sự đổi thay toàn diện, sau biến cố 

tháng 4 năm 1975. Phương Hồng Quế rơi vào một tình trạng 

rất bi quan cho cuộc đời ca hát của mình, sau một đợt học tập 

ngắn hạn ở trụ sở Quốc Hội, tức Nhà Hát Thành Phố. Quế như 

đứng trước ngã ba đường, không biết định hướng ra sao trước 

một sự đổi thay quá đột ngột, ngày đêm ám ảnh khiến Quế 

không còn biết làm gì sau khi bị cấm không được đi hát. 
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Nhưng thực tế hơn cả là phải lao đầu vào việc kiếm sống, lo 

cho gia đình đang lâm vào một tình trạng cực kỳ khó khăn 

trước một sự đổi đời. Cô thiếu nữ xinh đẹp quen sống trong 

một môi trường thoải mái về vật chất, một sớm một chiều đã 

phải lăn xả vào đời để buôn bán. Nào là buôn thuốc lá, buôn 

vải ở Chợ Cũ. Rồi đến mở tiệm ăn ngay tại nhà, rồi lại chuyển 

qua bán sách, bán quần áo,.... 

Nhưng đối với một người như Quế, việc bỏ hát đâu có thể chấp 

nhận một cách dễ dàng như vậy. Cách hay nhất để được gặp lại 

khán giả không gì bằng đi hát chui. Rất nhiều những nghệ sĩ 

miền Nam trước năm 75 đều có hoàn cảnh như Quế. Họ đã liên 

lạc với nhau và thành lập các đoàn đi hát tại các tỉnh xa xôi. 

Riêng phần Quế, một thời gian khá lâu chị đã từng cộng tác với 

các đoàn văn nghệ của Tùng Lâm, Thanh Hoài, Duy Khánh, 

Ngọc Giao, ... về hát ở miền Tây với nghệ danh là Hồng Quế 

Đến khi nghệ sĩ Kim Cương đứng ra thành lập đoàn hát, Quế 

được mời vào cộng tác, nhưng cũng với điều kiện chỉ được lấy 

tên Hồng Quế mà không có chữ Phương ở đầu. Thoạt đầu Quế 

không chấp nhận điều kiện này. Nhưng vì mẹ Quế không muốn 

Quế xa nhà và phải chịu đựng cực khổ, thiếu thốn khi đi hát ở 

các tỉnh nên đã năn nỉ Quế nhận lời. Vì thương mẹ, Quế đành 

nghe theo... 

Dù cho Quế mang bất cứ nghệ danh nào đi chăng nữa, thì khán 

thính giả vẫn nhận ra khuôn mặt và tiếng hát quen thuộc của 

Phương Hồng Quế ngày nào. Nhờ đó Quế tìm được sự an ủi 

nơi những người thương yêu mình và cảm thấy cuộc đời có 

nhiều ý nghĩa hơn. Quế cộng tác với ban Kim Cương cho đến 

khi các nghệ sĩ trước 1975 được dùng lại tên cũ của mình.  

Năm 1979, Phương Hồng Quế lập gia đình với bác sĩ Phạm Kỳ 

Nam mà Quế từng gặp khi ông giữ chức vụ đại úy quân y, tại 

Quân Y Viện Cần Thơ trong khi Phương Hồng Quế đi công tác 

ủy lạo thương bệnh binh ở đây. Hai người đã có với nhau hai 
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con: một trai tên Duy Châu, sinh năm 1988, tốt nghiệp về khoa 

tâm lý năm 2013 và một gái tên Cát Phương. 

Sáu năm sau khi lập gia đình, Quế cùng hai người bạn đứng ra 

khai thác một nhà hàng lấy tên là Phương Hồng trên đường 

Trần Hưng Đạo. Nhà hàng này rất nổi tiếng với những đặc tính 

sang trọng, lịch sự và phục vụ tốt, nó đã trở thành nơi gặp gỡ 

của những khách hàng khá giả, kể cả những Việt Kiều lúc đó 

mới lác đác trở về Việt Nam. Cuộc sống của Phương Hồng 

Quế nhờ vậy cũng trở nên dễ thở thêm.  

Tuy đang sống một cuộc sống sung túc, nhưng Phương Hồng 

Quế vẫn xúc tiến thủ tục để sang Mỹ do một người em đi trước 

bảo lãnh. Một vấn đề được đặt ra là chồng Quế cương quyết ở 

lại vì mang những ấn tượng không tốt đẹp đối với cuộc sống ở 

nước ngoài. Vì tương lai của hai con nhỏ, Phương Hồng Quế 

dứt khoát ra đi với 2 con, với mẹ và cô em út, bố Quế đã qua 

đời vào năm 1988 lúc hồ sơ bảo lãnh chưa hoàn tất. 

Khi sang định cư tại Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 1991, Phương 

Hồng Quế có mở một tiệm bán hoa kế đó cô điều hành một văn 

phòng du lịch, hiện Phương Hồng Quế đang điều hành một văn 

phòng về loan & địa ốc. Dù khá bận rộn nhưng Phương Hồng 

Quế vẫn hoạt động văn nghệ đều đặn. Khi đi show khán giả 

thường yêu cầu Quế trình bày các nhạc phẩm: Phố đêm, Tàu 

đêm năm củ, Chuyến đi về sáng… 

Sau hai năm ở chung với người em bảo lãnh ở Santa Ana, Quế 

mua được căn nhà ở Fountain Valley và cư ngụ với mẹ và 2 

con cho đến bây giờ. Cũng trong năm 1991, sau khi mới đặt 

chân tới Hoa Kỳ, Quế được trung tâm Thúy Nga mời cộng tác 

để xuất hiện lần đầu tiên trong chương trình Paris By Night 16 

với nhạc phẩm Chiều cuối tuần thu hình tại Paris. Khán thính 

giả vẫn dành cho Phương Hồng Quế những cảm tình như xưa, 

nên nhờ đó chị đã tương đối hoạt động khá đều đặn cho tới 

hiện nay, cùng một lúc đã tự thực hiện được trên 10 CD mà bất 
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cứ lần ra mắt nào cũng được ghi nhận là rất thành công, nhờ sự 

ủng hộ nhiệt tình của khán giả. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trường Kỳ. Phương Hồng Quế, tiếng ca đó về đâu Web: 

yeunhacvang.com 

Ca khúc Phố đêm - Tâm Anh do Phương Hồng Quế trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YHnSJ7iyZNM 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YHnSJ7iyZNM
https://www.youtube.com/watch?v=YHnSJ7iyZNM
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99. Kim Anh 

 
(1953-20  ) 

Ca sĩ Kim Anh tên thật là Mạch Kim Anh, thuộc dòng Minh 

Hương gốc Quảng Đông, Trung Quốc, sinh năm 1953 ở cù lao 

Ông Chưởng tỉnh An Giang, về sau gia đình dời về Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp. Thuở nhỏ, cô nổi tiếng thông minh và quậy 

phá.  

Năm 1969, Kim Anh được một học bổng, qua Mỹ học về kế 

toán.  

Lúc sang Mỹ Kim Anh chưa có bằng tú tài, nên hoặc sẽ phải có 

người bảo lãnh để ở lại, hoặc sẽ bị trục xuất. Có một người rất 

thương nói rằng : “Thực lòng tôi không muốn cưới em vì trông 

em trẻ trung hồn nhiên quá. Nhưng để giúp được em, tôi không 

ngại gì cả”. Do đó, ông ta trở thành người chồng đầu tiên của 

Kim Anh. Năm 1972, cô sinh con trai đầu lòng. Cuộc sống 

không có tình yêu, nên gia đình có cũng như không, hai người 

chia tay, đứa con để lại cho người đàn ông nuôi.  

Năm 1974, Kim Anh sang Pháp tiếp tục việc học theo diện trao 

đổi du học sinh. Năm 1975, Kim Anh trở lại Mỹ. Đầu tháng 5 

năm 1975, Kim Anh gặp một người Mỹ gốc Hoa, là chủ nhà 
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hàng lớn Empress ở Wasington DC, nhờ cô làm thông dịch 

tiếng Việt cho một số anh chị em nghệ sĩ, cũng là một ban nhạc 

vừa di tản từ Việt Nam sang sau khi Sàigòn thay đổi. 

Cho đến một ngày đẹp trời của năm 1979, nhạc sĩ Lam 

Phương, lúc đó là hàng xóm, đã sang nhà Kim Anh chơi rồi tập 

cho Kim Anh bản nhạc Việt đầu tiên Mùa xuân không còn nữa. 

Ông nói:  “Vì tao thấy mày hát nhạc Hoa, tao chẳng hiểu gì 

hết”. Hàng ngày, tiếp xúc với ban nhạc, thấy Kim Anh cũng 

nghêu ngao thì họ bảo, cứ hát chơi một bài. Kim Anh hát, ban 

nhạc họ rất thích. Từ đó Kim Anh trở thành ca sĩ nữ duy nhất 

của ban nhạc, hát hàng đêm tại nhà hàng.  

Năm 1977, có một người bạn là ca sĩ ở New York rủ Kim Anh 

lên New York sống và hát với tư cách là một ca sĩ độc lập. 

Những năm này cô hát chủ yếu cho một nhà hàng người Hoa ở 

New York, hát nhạc Tây lẫn nhạc Hoa, nhưng hầu hết là nhạc 

Hoa, hát tiếng Hoa những bài như Mùa Thu lá bay hay Máu 

nhuộm Bến Thượng Hải  

Ngày 8-1-1978, New York có bão tuyết, tất cả xe cộ ngoài 

đường hầu như không lưu thông được nữa. Đúng lúc đó Kim 

Anh gặp người hàng xóm, đang đỗ xe trong garage và cho cô 

đi nhờ về nhà. Khi qua cầu, đúng lúc gặp bão xoáy, xe bị quay 

rồi va vào thành cầu. Tai nạn khủng khiếp xảy ra, toàn cơ thể 

cô lúc đó chi chít vết thương, bất tĩnh nhân sự. Chân tay liệt. 

Đầu vẹo. Mặt chi chít vết khâu, 285 mũi. Lưng cong. Nói 

chung, tình trạng thập tử nhứt sanh, để giảm đau, bác sĩ phải 

chích morphin. 

Trong mấy tháng điều trị ở bệnh viện, người bị bó bột, ngồi xe 

lăn, ông bà chủ nhà hang người Hoa đến thăm, lãnh Kim Anh 

ra ngồi xe lăn hát, để tìm nguồn sống hồi sinh. Rồi có hai ông 

bà người Việt đưa Kim Anh về nhà, họ có 3 cô con gái thay 

nhau đút cơm, nước cho Kim Anh hơn 2 năm trời.   
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Năm 1982, Kim Anh được tin ông thân sắp mất và trước khi 

qua đời ông muốn được nghe giọng nói của cô. Kim Anh đi thu 

một băng cassette với 11 bài hát cả lời Việt lẫn lời Hoa, gửi về 

để như an ủi thân phụ, được nghe giọng của đứa con từ phương 

xa, cũng như để nói cô vẫn giữ gốc gác của mình. Cái khó là 

thời gian này, Kim Anh chủ yếu hát tiếng Anh và tiếng Hoa, 

với nhạc Việt chưa nhuần nhuyễn lắm, nên chẳng nghĩ sẽ đi dài 

và xa hơn như sau này. 

Lúc cuốn băng về đến nơi, thân phụ Kim Anh đã mất được ba 

ngày, vì buồn nên cô nghe đi nghe lại cuốn băng, chợt chạnh 

lòng thương phận mình xa xứ, bèn gửi cho bạn bè một số cuốn 

băng để tặng, như một sự chia sẻ. Nào ngờ, người nọ chuyền 

tai người kia, họ gọi tới mua băng. Còn 70 cuốn, cô lái xe tới 

Trung tâm băng nhạc Thanh Lan, đưa 10 cuốn cho bà chủ nghe 

thử, sau đó bà lái xe theo và mua hết số băng còn lại. Kim Anh 

nổi tiếng với Mùa Thu lá bay bắt đầu từ đó. 

Năm 1984, một hôm Kim Anh thấy da mặt vàng một cách kỳ 

lạ. Đi xét nghiệm, bác sĩ nói bị ung thư gan phải mổ. Vì không 

muốn làm con ma bị mổ bụng, nên Kim Anh trốn bệnh viện về 

nhà khóa cửa. Trong khoảng một tuần, cô chỉ uống rượu và hít 

ma túy với mong muốn được chết còn nguyên vẹn. Cô ngất đi 

lúc nào không rõ, chỉ biết khi tỉnh dậy do con cô tìm đến nhà, 

vì gọi điện cho mẹ không được. Cô sống được đến hôm nay là 

một phép mầu. 

Sau khi tự tử bằng rượu thoát chết, cả bệnh ung thư cũng tự 

dưng biến mất, Kim Anh quyết tâm cai nghiện. Năm 1985, 

trong lần qua Pháp đi hát cho trung tâm Thúy Nga, cô đã đến 

một nghĩa trang quân đội thời Đệ nhị Thế chiến. Vợ chồng 

người Giám trang, đã cho cô ở lại. Trong khoảng 8 tháng ở đây 

là những ngày vật vã cắt cơn nghiện. Kim Anh phải mất thêm 2 

năm nữa đóng cửa ở trong nhà để chính thức từ giã ma túy.  
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Trong thời gian nầy, người con trai của hai ông bà giám trang 

đem lòng yêu cô. Anh là một diễn viên kịch, hơn cô 8 tuổi. Họ 

yêu nhau và Kim Anh sinh cho anh được một đứa con trai năm 

1988. Cuộc sống của họ có những ngày hạnh phúc. Chồng đi 

diễn, vợ đi hát. Trong chuyện tình cảm Kim Anh là người 

nghiêm túc, gia đình ấy rất quý cô ở điều đó. Nhưng rồi một 

hôm, anh chồng nửa đùa nửa thật: “Ca sĩ đi bốn mùa như thế, 

ai mà tin được có chung thủy hay không?!” Chạm tự ái quá 

nặng, ngày hôm sau Kim Anh mua vé máy bay về Mỹ. 

Năm 1989, thân mẫu Kim anh đau nặng, cô về Việt Nam tính 

nghỉ hát luôn nhưng sân khấu đã không phụ cô. Có một người 

rất mê tiếng hát của cô, nên làm hẳn cho cô một talk show 

“Tâm tình với Kim Anh”.  

Năm 1991, Kim Anh nhận được lời mời về nước biểu diễn. 

Lúc đó, cô đã không còn lộng lẫy, vinh quang như thời son trẻ, 

nhưng khán giả vẫn đón nhận nồng nhiệt. Đến năm 1992, mẹ 

mất, cô sock nặng nên nghỉ hát cho đến năm 2005, cảm thấy 

quá cô đơn, nên mới liên lạc với Trúc Hồ để hát trở lại. 

Tâm sự của Kim Anh: 

“- Năm 2007, tôi về Việt Nam đi hát thường xuyên từ sự bảo 

lãnh của phòng trà Tiếng Xưa. Như mọi người Việt, lá rụng về 

cội, tôi muốn được sống tại Việt Nam đến hơi thở cuối cùng. 

Hiện, tôi sống trong một khách sạn ở Q.10, TP.HCM. Cha mẹ 

tôi đã không còn, anh em thì ở quê Đồng Tháp, tôi có hai 

người con nhưng ít khăng khít vì các con sống như người Mỹ 

tự lập từ nhỏ. 

 Hàng đêm, tôi đi hát ở các phòng trà We, Đồng Dao, Nam 

Quang, Không Tên... cũng đủ nuôi sống bản thân. Hạnh phúc 

lớn nhất của tôi là đêm nào cũng được hát và có khán giả yêu 

quý mình, chính khán giả làm tôi bớt cô đơn.” 
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Tài liệu tham khảo: 

- Hoàng Nhân. Ca sĩ Kim Anh “Mùa Thu lá bay”: Sống được 

đến hôm nay là một phép màu Blog: thethaovanhoa.vn 

Ca khúc Mùa Thu lá bay - nhạc Hoa lời Lệ Thanh (Nam Lộc) 

do Kim Anh trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x1mMIU1OIfw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x1mMIU1OIfw
https://www.youtube.com/watch?v=x1mMIU1OIfw
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100. Sơn Ca 

 
(1953-20  ) 

Ca sĩ Sơn Ca tên thật là Nguyễn Thị Tuyết Nga, sinh năm 

1953 tại Sàigòn. Cha mẹ Sơn Ca là người miền Bắc, vào miền 

Nam lập nghiệp từ năm 1945 và cô là chị lớn nhất. Sơn Ca theo 

học một thời gian tại Trường Quốc gia Âm nhạc, song song với 

việc học văn hóa. Khi đang theo học Đại học Luật, vì lý do 

sinh kế, Sơn Ca đã tìm đến nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ để nhờ giúp 

đỡ bước vào đường ca hát. Và bước đầu với giọng hát trong 

trẻo và những ca khúc mộc mạc vui tươi mang âm hưởng dân 

ca của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, tên tuổi cô đã nhanh chóng 

được biết đến qua những chương trình truyền thanh và truyền 

hình. 

Sơn Ca bắt đầu thu băng nhạc, dưới dạng cassette vào năm 

1973. Băng nhạc đầu tiên do hãng Continental của nhạc sĩ 

Nguyễn Văn Đông thực hiện dưới tên "Sơn Ca/Continental 6" 

với những ca khúc Mùa Thu Cho Em, Bây Giờ Tháng Mấy, 3 

bài Hòn Vọng Phu và một số bài về quê hương. Sơn Ca thường 

được đặc biệt yêu mến qua những bài hát song ca với Bùi 
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Thiện, người luyện giọng cho cô tại trường Quốc gia Âm nhạc. 

Cuốn băng Sơn Ca 8 với giọng hát của cô đã thành công. 

Những nhạc phẩm đi liền với tên tuổi Sơn Ca là những sáng tác 

của Hoàng Thi Thơ đã sáng tác riêng cho cô như: Đám cưới 

trên đường quê, Rước tình về với quê hương, Tình ca trên lúa, 

Gạo trắng trăng thanh ... và một vài ca khúc của các nhạc sĩ 

khác như Cô Thắm về làng của Giao Tiên, Gánh lúa của Phạm 

Duy, Duyên nước tình trăng của Hoàng Nguyên, Tàu về quê 

hương của Hồng Vân... 

Sau biến cố tháng 4 năm 1975, Sơn Ca cộng tác với đoàn ca 

kịch Kim Cương. Năm 1976, Sơn Ca lập gia đình. Nhờ có cơ 

hội lưu diễn tại các tỉnh miền Tây, Sơn Ca quen biết với một số 

người, để sau đó cùng họ tổ chức vượt biên vào năm 1979, 

cùng chồng và một cô em ruột rời bỏ quê hương. Họ xuống 

Cần Thơ và ra thẳng cửa biển Rạch Giá, tới được Thái Lan và 

ở đây nửa năm, cho đến năm 1980 được định cư tại Mỹ.  

Tưởng rằng cuộc sống hôn nhân với người chồng đầu tiên sẽ 

được êm xuôi nơi đất khách, nhất là sau khi đã có với nhau một 

con gái tên Anh Thư, sinh năm 1988, nhưng đời sống hôn nhân 

trắc trở, không được vui vẻ lắm, nên họ ly dị năm 1990. Rồi 5 

năm sau, Sơn Ca lập gia đình mới vào ngày 10 tháng 8 năm 

1995, họ sống một cuộc sống hạnh phúc êm đềm từ đó đến 

nay, tại thành phố Brisbane, tiểu bang Queensland ở Úc Châu. 

Tuy không còn coi ca hát như nghề chính, nhưng Sơn Ca vẫn 

thỉnh thoảng bay xuống Sydney hay Melbourne để góp mặt 

trong những chương trình văn nghệ.  

Sơn Ca tỏ ra rất hài lòng với cuộc sống hiện nay, với công việc 

thường ngày là nhân viên bán y phục tại một siêu thị lớn ở 

Brisbane. Thì giờ còn lại, cô tập thể dục đều đặn và đang thực 

hành phương pháp Thiền của Hội Vô Vi. Sơn Ca còn tâm sự 

thêm là "Em hát lâu quá rồi, bây giờ cũng phải chuẩn bị cho 

đời sống "retire" của mình là vừa, nhất là bây giờ có những tài 
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năng trẻ, mình cũng nên để cho những tài năng trẻ đó có được 

cơ hội phát triển và tiếp nối con đường đi của mình".  

Tài liệu tham khảo: 

- Sơn Ca Web: Wikipedia 

Ca khúc Cô Thắm về làng – Giao Tiên do Sơn Ca trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cig08FZvTZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cig08FZvTZA
https://www.youtube.com/watch?v=Cig08FZvTZA
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101. Vũ Khanh 

 
(1953-20  ) 

Ca sĩ Vũ Khanh tên thật là Vũ Công Khanh sinh năm 1953 

tại Hà Nội, gia đình anh theo đạo Công Giáo và là con út trong 

một gia đình gồm 11 người con.  

Năm 1954, theo gia đình di cư vào Sàigòn, anh đến với âm 

nhạc bằng một sự tình cờ, trước đó chẳng bao giờ anh nghĩ 

mình sẽ là một ca sĩ; gia đình anh cũng vậy, không hề nhìn 

thấy nơi anh hình ảnh một người nghệ sĩ có nụ cười “lẳng” 

nhưng hiền từ, với hàng ria mép được tỉa cắt gọn gàng và một 

giọng ca trầm ấm chất chứa đầy tình cảm.  

Vũ Khanh cho biết thích đóng kịch, do đó anh đã theo học và 

tốt nghiệp khóa 12 về kịch nghệ tại trường Quốc Gia Âm Nhạc 

Và Kịch Nghệ Sàigòn. Dù tốt nghiệp, nhưng anh chưa có cơ 

hội thực hành, ngoài một vai trò không quan trọng cho lắm 

trong vở kịch Yêu trình diễn ở Nam California vào năm 1996.  

Năm 1975, trong khung cảnh hỗn loạn của những ngày cuối 

cùng của biến cố tháng Tư năm 75, gia đình anh không hề hay 

biết Vũ Khanh, đã ra đi theo làn sóng người di tản đến Mỹ, một 

nơi mà trước đó còn quá xa lạ đối với anh. Anh bỏ lại tất cả, bố 

mẹ và anh chị, bạn bè cùng cái thú theo dõi những sinh hoạt về 

kịch nghệ là bộ môn anh từng theo đuổi. Anh cư ngụ tại San 

Diego trong những năm đầu tiên. Lúc đó Vũ Khanh cũng chưa 

tìm cho mình được một con đường đi chắc chắn, và dĩ nhiên là 

cũng chưa nghĩ tới việc trở thành ca sĩ.  
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Tại San Diego, anh tham gia rất tích cực vào những sinh hoạt 

cộng đồng qua những buổi trình diễn văn nghệ cho đồng bào 

hoặc giới sinh viên và anh từng là thành viên của Hội Bảo Vệ 

Văn Hóa tại đây. Vũ Khanh lúc đó vẫn chủ trương ca hát cho 

vui để quên nỗi buồn xa gia đình, quê hương. Và hình như nỗi 

buồn của một thanh niên lưu vong đã tích tụ thành làn hơi nơi 

anh thành một sức lôi cuốn đến từ cái trầm buồn, cái u mặc của 

nó. Trong một lần được nghe giọng hát của anh, nhạc sĩ Anh 

Bằng đã nhận thấy ra sự thích hợp với những nhạc phẩm của 

ông, do đó đã mời anh hát lần đầu tiên với nhạc phẩm Nỗi lòng 

người đi trong một băng nhạc chung với một số ca sĩ nổi tiếng. 

Ông muốn làm một thí nghiệm với giọng hát chưa ai biết đến 

tiếng tăm, ngoài một số đồng bào địa phương nơi anh cư ngụ. 

Nhưng với nhạc phẩm này, Vũ Khanh đã được đón nhận một 

cách không ngờ. Cũng chính nhạc phẩm Nỗi lòng người đi, khi 

được đài VOA phát thanh về Việt Nam, gia đình anh mới biết 

anh đang lưu lạc ở Mỹ, sau đó mới bắt liên lạc trong thời gian 

anh cư ngụ tại San Diego. Đó là bước đầu Vũ Khanh đến với 

ca nhạc một cách rất may mắn, mặc dù chỉ qua một sự góp 

tiếng nhỏ nhoi. Nhưng kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên trên sân 

khấu ở San Diego vào năm 1978 trong dịp hội chợ Tết, tiếng 

hát của Vũ Khanh đã chinh phục được ngay hàng ngàn khán 

giả.  

 

Đến năm 1984, trung tâm băng nhạc Thanh Lan mời anh hát 

trong băng nhạc riêng: “Cây Đàn Bỏ Quên”. Băng nhạc này đã 

tạo ngay sự thành công lớn cho Vũ Khanh vào thời đó, đến độ 

chính anh cũng không ngờ. Từ đó trở đi anh nhận được nhiều 

lời mời thu băng cũng như trình diễn. Cho đến năm 1989, anh 

mới chính thức thực hiện cho mình một băng nhạc đầu tiên: 

“Gọi Người Yêu Dấu” do trung tâm Diễm Xưa sản xuất. Đây 

là một giai đoạn quan trọng đối với sự nghiệp của Vũ Khanh, 

đánh dấu cho một khúc rẽ quan trọng của cuộc đời anh cho đến 

bây giờ. Hoặc có thể nói một cách hơi ngược lại, đó là một cái 

mốc quan trọng cho sự thăng tiến của trung tâm Diễm Xưa. Từ 
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đó đến nay tên tuổi anh dính liền với trung tâm này mà giám 

đốc là bà Thái Xuân, được anh gọi một cách thân mật là “bà 

Bầu của tôi” và cũng là người đi sát nhất với anh.  

Với Diễm Xưa, Vũ Khanh đã có riêng cho mình được khoảng 

30 tác phẩm “audio” gồm băng nhạc và CD, Laser Disc, ngoài 

ra anh đã góp mặt trong nhiều chương trình video với các trung 

tâm lớn. Đối với công việc, nhất là việc ca hát, Vũ Khanh rất 

kỹ lưỡng. Một đời dính liền với nghề nghiệp này do đó đã được 

anh hết sức quan tâm, nhất là quan tâm đến những khán giả của 

anh. Điểm đặc biệt của giọng hát Vũ Khanh là có khả năng làm 

sống lại linh hồn hồn của những nhạc phẩm được anh trình 

bày, của bất cứ tác giả nào, không phải chỉ thích hợp với những 

sáng tác của nhạc sĩ này, nhạc sĩ kia. Đặc biệt là ở chỗ đó. Từ 

những nhạc phẩm tiền chiến đến những bài của Phạm Duy, Vũ 

Thành An, Từ Công Phụng,... cho đến những nhạc sĩ mới như 

Mai Anh Việt, Vũ Tuấn Đức,... và các nhạc sĩ trong nước. Tất 

cả đã được tiếng hát của anh mang lại một sự rung động để 

diễn tả những gì người nhạc sĩ muốn gửi gấm. Qua CD “ Thuở 

Ban Đầu”, một lần nữa Vũ Khanh lại chứng tỏ khả năng ít 

người có được của anh qua những nhạc phẩm của cố nhạc sĩ 

Phạm Đình Chương, phổ nhạc từ thơ của Đinh Hùng, Du Tử 

Lê, Trần Dạ Từ, Lưu Trọng Lư, Thanh Tâm Tuyền ...hoặc từ 

lời của Nhật Bằng. Với cách phát âm thật rõ ràng và sắc nét 

của anh, lời ca của những nhạc phẩm đó đã trở thành những lời 

tâm sự mà tác giả muốn gửi gấm. Ngoài nghệ thuật hát, lối 

trình diễn của anh cộng với một giọng nói dịu dàng, trầm ấm 

pha chút tình tứ của anh đã như một sức hút, lôi cuốn khán giả 

đến gần với anh hơn để cùng hòa nhập với anh trên sân khấu.  

Năm 2012, Vũ Khanh về nước hát tại khách sạn Sofitel, đêm 

25-2 tại dạ tiệc mang tên “Trên đỉnh bình yên” và đêm 3, 4-3 

tại Nhà hát Tp. HCM nhân kỷ niệm sinh nhật phòng trà Tiếng 

xưa với chủ đề “Một thời để yêu, một thời để nhớ”. 

Với sự nổi tiếng và qua nhân dáng của anh, người ta thường có 

một cái nhìn sai lầm, cho anh là một người kiểu cách và bề 
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ngoài. Nhưng chỉ cần gặp anh để trao đổi dăm ba câu chuyện 

thành kiến đó sẽ bị dẹp bỏ ngay, để phải công nhận anh là một 

người khiêm nhượng, có một tính tình đôn hậu và thành thật. 

Vũ Khanh sống nhiều về nội tâm, có một tấm lòng với những 

hoàn cảnh không được may mắn và thường chia xẻ với những 

người ở trong những tình cảnh đáng thương. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trường Kỳ Vũ Khanh.Web: dactrung.net 

Ca khúc Anh biết em đi chẳng trở về - Anh Bằng do Vũ Khanh 

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pOieSqLwcwI 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pOieSqLwcwI
https://www.youtube.com/watch?v=pOieSqLwcwI
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102. Ái Vân 

 
(1954-2000) 

Ca sĩ Ái Vân sinh năm 1954 trong một gia đình có truyền 

thống nghệ thuật ở phố Huế, Hà Nội.
 

Mẹ là nghệ sĩ Ái Liên, bố là Hà Quang Định, chủ hãng Việt 

Film, Hãng phim tư nhân đầu tiên tại Việt Nam. Cô là người 

con thứ 12 trong số 14 người con. 

Năm  1960, Ái Vân thi vào Nhạc viện bị trượt. Tuy con nhà nòi 

thật, nhưng từ nhỏ chỉ hát cải lương, Thầy Lô Thanh, giảng 

viên của nhạc viện, đã phải đứng ra bảo lãnh để đưa Vân vào 

nhập học. Vào nhạc viện Hà Nội chỉ vài tháng, Ái Vân gặp một 

sự kiện khác. Đoàn làm phim Chị Nhung của Hãng phim 

truyện Việt Nam đến trường tuyển diễn viên đóng vai chính 

trong phim. Với sắc vóc khá lý tưởng, Ái Vân đã được chọn. 

Việc học tập của cô bị gián đoạn vì đi đóng phim. 

Tới hè năm thứ nhất của năm học đó, bộ phim đã quay xong, 

nhưng việc học thanh nhạc của Ái Vân thì rất kém. Với sự 

quyết tâm và trợ giúp luyện thanh của cô giáo Mỹ Bình, Ái 

Vân tiến bộ dần. Đến hết năm thứ thư, Ái Vân đã tốt nghiệp 
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hạng ưu và được lên thẳng đại học, không qua lớp dự bị. Sau 

đó, Ái Vân được đoàn ca múa nhạc Bông Sen mời về hợp tác, 

nhưng cô làm việc tại nơi này tám tháng thì phải quay về Hà 

Nội để tiếp tục việc học.  

Ngày 16-12-1979, Ái Vân thành hôn với người chồng đầu tiên 

là nghệ sĩ kịch câm Đặng Dũng. Đặng Dũng khi ấy đẹp trai, 

hào hoa lãng tử, biết bao thiếu nữ xinh đẹp mê. Cặp đôi Đặng 

Dũng- Ái Vân được coi là cặp đôi đẹp nhất Hà Nội lúc bấy giờ. 

 

Năm 1981, Ái Vân được Bộ văn hoá chọn đi dự thi Ca nhạc 

nhẹ quốc tế, tổ chức tại Dresden, Cộng hoà dân chủ Đức. Ái 

Vân chuẩn bị đi thi trong vòng một tháng với hai bài hát: Bài 

ca xây dựng, một sáng tác của Hoàng Vân và Mặt trời chưa 

bao giờ mọc như vậy. nhạc của Đức. Ái Vân đoạt giải thưởng 

Grand Prix, và đoạt thêm giải thưởng khán giả yêu thích nhất 

nữa. 

Do Đặng Dũng gây nhiều nợ nần, Ái Vân phải gánh trả, cuối 

cùng cả hai chia tay nhau trong êm đẹp vào cuối năm 1982. 

Năm 1983, Ái Vân được mời tham gia Orphey vàng, cuộc thi 

ca nhạc uy tín nhất của châu Âu được tổ chức tại Budapest, 

nhưng vì  Đặng Dũng gây nợ, mọi người  nghĩ Ái Vân có góp 

phần, nên cơ quan không cho đi dự, bạn bè xa lánh. Trong khi 

đó, nghệ sĩ Trần Bình đeo đuổi cô, chỡ đi chỡ về những buổi 

trình diễn, rồi tình yên cùng đến, họ tổ chức tiệc cưới vào năm 

1983, tại cửa hàng Bodega Tràng Tiền. 

Theo lời Ái Vân, do Trần Bình quá ghen tuông, cuối cùng Ái 

Vân quyết định chia tay Trần Bình, sau khi họ đã có với nhau 

một con trai là Trần Vũ. 
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Năm 1990, Ái Vân được cử đi học tại Đông Đức, sau khi sang 

đó, Ái Vân đã quyết định ở lại, bắt đầu một cuộc sống mới. 

Trong những tháng ngày này, Ái Vân đã gặp được người chồng 

hiện tại. Anh Tiến là một nhà khoa học, tính cách rất điềm đạm 

và hiền lành. Họ có với nhau một cô con gái. Hai năm sau, từ 

Đức, vợ chồng Ái Vân chuyển về California, Mỹ, để sinh sống 

và biểu diễn, tại đây cô được khán giả yêu thích qua các bài 

dân ca, tình ca hay hoạt cảnh mang màu sắc dân tộc. Ái Vân đã 

cộng tác nhiều năm với các chương trình Paris by Night của 

Trung tâm Thúy Nga và Trung tâm Asia, trước khi trở về Việt 

Nam năm 2002, diễn ở quê nhà tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà 

Nội. 

Ái Vân đã hát thành công những bài hát sau: Triệu bông hồng 

(Nhạc Latvia), Ru con mùa đông, Trăng chiều, Em đứng giữa 

giảng đường hôm nay, Người ơi người ở đừng về, Bài ca xây 

dựng, Và con tim đã vui trở lại. 

Tài liệu tham khảo: 

- Ái Vân Web: Wikipedia 

Ca khúc Bài ca xây dựng - Hoàng Vân do Ái Vân trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5QXUx3jjjIQ 

https://www.youtube.com/watch?v=5QXUx3jjjIQ
https://www.youtube.com/watch?v=5QXUx3jjjIQ
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103. Phương Hồng Ngọc 

 
(1954-20  ) 

Ca sĩ Phương Hồng Ngọc sinh năm 1954 tại Cần Thơ, với một 

nguồn gốc gia đình khá đặc biệt. Ông nội chị là người Pháp, 

nguyên quán ở đảo Corse, sang lập nghiệp tại Việt Nam trước 

Dại Chiến Thứ 2. Sau đó ông thành hôn với bà nội chị là một 

người Việt gốc Hoa, cư ngụ ở Hải Phòng. Và từ thành phố 

miền biển Bắc Việt này, thân phụ chị chào đời, trong người 

mang 3 dòng máu: Việt, Hoa và Pháp. 

Sau Thế Chiến Thứ Hai, người bố lai Pháp của Phương Hồng 

Ngọc, một công chức trong ngành quan thuế, rời miền Bắc để 

vào Nam, chuyển sang làm báo và làm giáo sư dạy Pháp Văn ở 

miền Tây. Trong khi đó, Phương Hồng Ngọc cho biết bên 

ngọai chị rất nghèo… 

Sau khi nên duyên chồng vợ, vào năm 1945 bố mẹ chị dọn từ 

Cần Thơ lên Sàigòn sinh sống. Hai ông bà có với nhau tất cả 4 

người con, trong số người chị cả của Phương Hồng Ngọc 

không may mất sớm. Sau khi sinh người con út, cuộc sống tình 

cảm của bố mẹ Phương Hồng Ngọc không được thuận buồm 

xuôi gió nên họ đã quyết định ly thân. 
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Không bao lâu sau, bố chị lấy một người vợ khác. Người vợ 

này không ai xa lạ mà chính là em ruột của mẹ chị mà Phương 

Hồng Ngọc gọi là Má Sáu.. Với người vợ sau, ông bố lai Pháp 

của Phương Hồng Ngọc đã có thêm trên 10 người con! Đó là 

chưa kể những người con với người vợ chính thức ở ngoài Hà 

Nội. Trước biến cố tháng 4 năm 75, có thời gian ông dạy Pháp 

Văn tại trường Marie Curie. 

Nhờ có khiếu ca hát từ nhỏ, Phương Hồng Ngọc đã được gia 

đình cho phép theo học nhạc tại lớp nhạc Nguyễn Đức khi lên 

12 tuổi để làm thành viên của cả 2 ban hợp ca do nhạc sĩ 

Nguyễn Đức phụ trách trên đài phát thanh Sàigòn. 

Đó là ban nhi đồng ABC và ban Việt Nhi. Với số tuổi đó, 

Phương Hồng Ngọc trở thành người lớn nhất trong ban nhi 

đồng, nhưng lại là người nhỏ tuổi nhất trong ban Việt Nhi. 

Không những vậy, chị còn là thành viên của ban hợp ca Sao 

Băng nữ cũng do “anh hai Nguyễn Đức” thành lập trong công 

tác ủy lạo các chiến sĩ hoặc các thương bệnh binh tại Tổng Y 

Viện Cộng Hòa. Lúc đó, ban hợp ca Sao Băng nữ gồm Phương 

Hòai Tâm, Phương Hồng Hạnh, Phương Hồng Quế, Phương 

Hồng Ngọc, Phương Minh Châu, Phương Hồng Loan, vợ của 

đạo diễn điện ảnh Lê Hòang Hoa, Kim Anh vợ của nghệ sĩ cải 

lương Thành Được… 

Hai năm sau biến cố Tháng 4 năm 75, các Pháp Kiều ở Việt 

Nam được hồi hương, nên bố chị đã đưa người vợ sau cùng các 

người con dưới 18 tuổi về Pháp trước. Đến năm 1980, Phương 

Hồng Ngọc cùng mẹ và anh em mới được bố bảo lãnh. Nhưng 

thời gian này Phương Hồng Ngọc đang đi hát với đòan Kim 

Cương tận Hải Dương nên không về kịp vì điện tín do gia đình 

gủi ra đã tới tay chị quá trễ! Thê là chị cùng chồng con phải ở 

lại chờ một cơ hội khác. Cơ hội này chỉ đến với Phương Hồng 

Ngọc. 5 năm sau khi bố chị được chính phủ Pháp cho một ân 

huệ đặc biệt là được đòan tụ với tất cả các con cháu còn lại 

Việt Nam trước khi nhắm mắt. Trước lời yêu cầu của người 
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được coi là chiến binh kỳ cựu nhất của thành phố Marseille, 

nơi ông cư ngụ cùng với 2 bà vợ và một số con, thị trưởng 

thành phố này đã can thiệp với chính phủ Pháp để yêu cầu của 

ông được chấp thuận. Thế là chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, 

visa nhập cảnh nước Pháp đã đến tay 21 người còn lại của gia 

đình người từng tình nguyện từ Việt Nam trở về Pháp đi lính 

trong Thế Chiến Thứ Nhất khi được 16 tuổi. 

Phương Hồng Ngọc cùng chồng là nghệ sĩ Ngọc Đức và 2 con 

có mặt trong số 21 người được cấp giấy nhập cảnh đặc biệt 

này. Thật sự đến lúc đó giữa Phương Hồng Ngọc và Ngọc Đức 

đã xẩy ra nhiều chuyện lục đục khiến cuộc sống gia đình có 

những rạn nứt trầm trọng. Tuy nhiên Phương Hồng Ngọc vẫn 

nuôi hy vọng có những thay đổi tốt đẹp hơn trong một môi 

trường mới. 

Sau khi đặt chân tới Paris.Đang còn lạ nước lạ cái, chưa biết 

xoay sở ra sao thì Phương Hồng Ngọc may mắn được một nghệ 

sĩ bạn giới thiệu cho một chỗ đi hát. Đó là phòng trà Capitol ở 

quận 19 Paris là nơi Hương Lan vừa ngưng cộng tác để sang 

sống tại Hoa Kỳ. Phương Hồng Ngọc đã rất mừng khi gặp 

được một dịp may như vậy trong khi trong đầu óc chị đã chấp 

nhận sẽ phải làm những công việc cực khổ mà không bao giờ 

nghĩ là có thể tiếp tục theo nghề ca hát… 

Thế là Phương Hồng Ngọc bắt đầu đi hát chỉ sau 3 ngày đặt 

chân tới thủ đô nước Pháp. Hàng đêm chị được ca sĩ Văn Tân 

Phát, cư ngụ từ lâu ở Paris, mang xe đến đón từ Trung Tâm 

Tiếp Nhận để đưa đến phòng trà Capitol hát. Chỉ một thời gian 

gắn sau khi đến Paris, Phương Hồng Ngọc đã được trung tâm 

Thúy Nga mời cộng tác. Khởi đầu bằng chương trình Paris By 

Night số 2 với ca khúc Món Quà Kỷ Niệm. Liên tục sau đó, 

Phương Hồng Ngọc đã xuất hiện trên những chương trình kế 

tiếp cũng như thu tiếng hát mình trên nhiều băng nhạc của 

trung tâm Thúy Nga. Và cũng trong thời gian đó chị đã có dịp 

sang nhiều nước Âu Châu trình diễn vào những cuối tuần cho 
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đến năm 1989, cũng là năm chị quyết định từ giã phòng trà 

Capitol để cùng hai con sang Mỹ. Sau 4 năm cố gắng sống 

chung, tình cảm giữa Phương Hồng Ngọc và Ngọc Đức đã đi 

đến tình trạng đổ vỡ hoàn toàn khiến chị quyết định chia tay 

với người chị kết hôn khi mới 19 tuổi! 

Lúc đó, hai con của Phương Hồng Ngọc và Ngọc Đức cũng đã 

đến tuổi lớn khôn. Cháu lớn tên Trần Ngọc Duy Khôi thời kỳ 

này 16 tuổi và cháu gái nhỏ tên Trần Ngọc Hải Âu, 12 tuổi. Và 

thành phố Phương Hồng Ngọc chọn làm nơi sinh sống là thành 

phố Houston, tiểu bang Texas , nơi Lý Anh Tuấn giám đốc một 

công ty hải sản ở Houston là Lý Anh Tuấn đã nhận lời giúp chị 

thực hiện điều mong muốn, mọi diễn tiến xẩy ra rất tốt đẹp. 

Kết quả là một thánh lễ thành hôn đã được cử hành tại thánh 

đường giáo xứ La Vang ở Houston . 

Ngọc Đức ở lại Pháp một thời gian, sau đó trở về Sàigòn và 

cũng bước thêm một bước nữa với một chủ nhân một tiệm ăn 

nổi tiếng trên đường Võ Văn Tần, đường Trần Quí Cáp cũ, là 

nơi anh và người vợ sau này chung sống. Tuy nhiên từ nhiều 

năm nay, tình trạng sức khỏe của Ngọc Đức suy sụp, khiến anh 

gần như phải nằm một chỗ. Ngọc Đức đã từ trần ngày Chủ 

Nhật 25 tháng 3 năm 2012 tại nhà riêng ở Sàigòn. 

Cặp vợ chồng Lý Anh Tuấn có với nhau 1 con gái, năm nay 16 

tuổi, mang tên giáo xứ mà Phương Hồng Ngọc có nhiều gắn bó 

là La Vang. Còn người con trai lớn của Phương Hồng Ngọc 

năm nay 34 tuổi, đã lập gia đình và có được 3 con. Từ năm 

2001, Phương Hồng Ngọc thường xuyên có mặt tại Việt Nam 

do công việc của chồng, là giám đốc một công ty tư vấn về dầu 

khí ở đây, một điều đặc biệt là vợ chồng Phương Hồng Ngọc-

Lý Anh Tuấn là những người bạn thân của cặp Ngọc Đức và 

người vợ sau của anh, trước những năm tháng cuối đời của 

Ngọc Đức. 
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Vào dịp Tết Bính Thân, Phương Hồng Ngọc lần đầu tiên  trình 

diễn trong chương trình Tình khúc vượt thời gian: Hạnh phúc 

đầu xuân  gian là sân khấu ca nhạc đầu tiên, chị chọn lựa để tái 

ngộ công chúng. Phương Hồng Ngọc gửi đến khán giả hai ca 

khúc là Nếu xuân này vắng anh và Mộng chiều xuân. phát sóng 

lúc 21g ngày 23-1-2016 trên kênh VTV9. 

Tài liệu tham khảo: 

- Tiểu sử Ca sĩ Phương Hồng Ngọc Web: yeunhacvang.com 

Ca khúc Niềm đau dĩ vãng - Nguyễn Văn Đông  

do Phương Hồng Ngọc trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yAy6Xb4XYus 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yAy6Xb4XYus
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104. Thanh Mai 

    
(1955-20  ) 

Ca sĩ Thanh Mai tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Mai sinh ngày 

12 tháng 3 năm 1955 tại Sàigòn, Việt Nam. Ca sĩ Thanh Mai 

hồi còn nhỏ đã thích hát, bài vở thì khó thuộc nhưng bài hát 

nghe một lần là nhớ . Ba cô là quân nhân, nhà ở trong trại gia 

binh đường Tô Hiến Thành; thấy cô thích hát nên có người bạn 

rủ vào Phòng 5 Cảnh Sát Dã Chiến trong trại Cộng Hòa để tập 

hát với ban nhạc và dẫn đi trình diễn cho công chúng nghe. 

Năm 1969, lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình Việt Nam 

trong ban thiếu nhi của Xuân Phát với ca khúc Bức Họa Đồng 

Quê của Văn Phụng, lúc đó cô được 14 tuổi. 

Đến năm 1972, Thanh Mai được 17 tuổi, bắt đầu vào con 

đường ca hát chuyên nghiệp, cô thường hát cho các phòng trà 

như Chiều Tím tọa lạc trên đường Võ Tánh, Sàigòn, phòng trà 

Chi Lăng do nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết làm chủ, nhà hàng 

Hồng Hoa ở dốc cầu xa lộ Biên Hòa cũng mời cô cộng tác. Thế 

là may mắn đã đưa cô đến với một danh cầm tài hoa, một nhạc 

sĩ nổi tiếng với lòng yêu nghệ thuật đó là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 

9. Ông nghe cô hát ca khúc Giã từ đêm mưa tại nhà hàng Hồng 

Hoa với sự hỗ trợ của ban nhạc do Nguyễn Ánh 9 là trưởng 

ban, ông mến mộ giọng hát, nên nhận cô làm học trò của mình. 

Kể từ đó, Nguyễn Ánh 9 luôn tận tình chỉ dạy cho cô về nhạc 

lý. 
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Sau một thời gian, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 kết hợp giọng hát 

Thanh Mai với một giọng ca nam đó là nhạc sĩ Quốc Dũng. 

Khi sự kết hợp thành công, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đưa cặp 

song ca trình bày ca khúc Ai đưa em về lên Đài truyền hình. 

Tên tuổi của Thanh Mai ngày càng nổi bật hơn khi song ca với 

ca nhạc sĩ Quốc Dũng, cả hai đã làm nên tên tuổi của họ qua 

những ca khúc trẻ trung, năng động do Quốc Dũng sáng tác và 

viết riêng cho ca sĩ Thanh Mai, như là Quê hương và mộng 

ước, Bên nhau ngày vui, Cơn gió thoảng... Họ trở thành cặp 

song ca thần tượng của giới trẻ Sài Gòn xưa và thường xuyên 

được mời cộng tác với phòng trà Ritz, Khánh Ly và Đường 

Sơn Quán, thường xuất hiện trên khung ảnh truyền hình, xuất 

hiện trong các chương trình nhạc trẻ và đại hội nhạc trẻ rất 

được giới trẻ hoan nghênh. Cô là người hát đầu tiên bản Điệp 

Khúc Mùa Xuân trong đại hội nhạc trẻ tổ chức vào ngày đầu 

năm 1-1-1975 trong Sở Thú Sàigòn với ban nhạc của Quốc 

Dũng. 

Đại hội nhạc trẻ này do Phu nhân của Trung tướng Trần Văn 

Trung – Tổng Cục Trưởng Chiến Tranh Chính Trị  tổ chức để 

quyên tiền cho cô nhi quả phụ của những ngừơi lính Việt Nam 

Cộng Hòa hi sinh trong trận chiến tỉnh Phước Long 1974. 

Tên tuổi và sự nghiệp của ca sĩ Thanh Mai đang trên đường 

thăng tiến thì Miền Nam lọt vào tay Cộng sản. Ở lại với chế độ 

độc tài được mấy tháng thì Thanh Mai lấy chồng lúc 19 tuổi và 

theo gia đình chồng sang Pháp vào tháng 6 năm 1977. Sang 

Pháp, Thanh Mai tiếp tục sinh họat ca hát, trình diễn cho đồng 

hương ở Âu châu và có thu băng Cassette 8 bản cho trung tâm 

Phượng Nga ở Paris đầu thập niên 1980 trong 3 cuốn Phượng 

Nga 1,2, 3.  

Năm 1984, phòng trà Tự Do ở Quận Cam mời cộng tác trong 

một tháng và khi trở về Pháp cô quyết định dời cả gia đình 

sang Mỹ lập nghiệp vào tháng 11 năm 1984. Được nhiều cộng 
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đồng VN trên xứ Mỹ mời trình diễn, Thanh Mai tiếp tục sinh 

sống bằng nghề ca hát. Thực hiện cuốn Tình Ca Nhạc Trẻ 

giọng cô cùng với Jo Marcel, Tùng Giang, Duy Quang, Elvis 

Phương. 

Trong một đêm hát đón mừng năm mới dương lịch ở Houston, 

cảm thấy cô đơn vì xa gia đình, người ca sĩ quyết định chuyển 

ngành kinh doanh và mở nhà hàng Thanh Mai vào năm 1988 

tại khu Litte Saigon, Nam Cali cho đến hôm nay. Dù vậy thỉnh 

thoảng cô trình diễn trong các tiết mục đặc biệt, đã xuất hiện 

trên băng hình của trung tâm Asia chủ đề Hoa và Nhạc và 

Thúy Nga chủ đề Quốc Dũng. 

Thanh Mai có cô con gái cũng là một tiếng hát trẻ đầy triển 

vọng lấy tên là Fatima, hai mẹ con có vài lần trình diễn chung 

trên sân khấu. Hiện tại, Thanh Mai sống cùng chồng là Yersin 

mang 2 dòng máu Việt- Ấn và cùng hai cô con gái là Fatima và 

Maryammalle tại thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trần Chí Phúc. Ca sĩ Thanh Mai- búp bê không tình yêu Web: 

sbtn.tv 

Ca khúc Hoài Thu - Văn Trí do Thanh Mai trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ChL15D4KNeo 

https://www.youtube.com/watch?v=ChL15D4KNeo
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105.  Họa Mi 

 
(1955-20  ) 

Ca sĩ Họa Mi tên khai sinh là Trương Thị Mỹ, sinh ngày 1 

tháng 5 năm 1955, đi hát từ năm 15 tuổi. Khi còn là nữ sinh 

trường Gia Long, cô được Đoàn Chính, con trai nhạc sĩ Đoàn 

Chuẩn, gợi ý thi vào lớp thanh nhạc tại Trường Quốc gia Âm 

nhạc và Kịch nghệ ở Sàigòn. Bấy giờ ọa Mi chưa có ý định làm 

ca sĩ mà mơ ước làm bác sĩ. 

Trước khi có nghệ danh như hiện nay, Họa Mi từng lấy nghệ 

danh là Trường My khi hát ở đài truyền hình, trường học, nhạc 

viện. Họa Mi học trường âm nhạc đến năm thứ ba thì nhạc sĩ 

Hoàng Thi Thơ đề nghị lăng-xê bà thành ca sĩ chuyên nghiệp. 

Hai tuần sau đó, lần đầu tiên Họa Mi lên sân khấu nhà hàng 

Maxim's với nhạc phẩm Đưa em xuống thuyền của Hoàng Thi 

Thơ. Chính tại sân khấu này, cái tên Họa Mi đã ra đời. Họa Mi 

kể lại: bản chương trình ở Maxim's ghi tên ca sĩ là Họa Mi, 

khiến cho cô thắc mắc liệu có phải là nhầm lẫn. Nhạc sĩ Hoàng 

Thi Thơ đáp lại: "Bắt đầu từ hôm nay, cháu là Họa Mi chứ 

không phải là Trường My nữa." Sở dĩ như vậy là vì Hoàng Thi 

Thơ muốn đào tạo một số ca sĩ với nghệ danh toàn các loài 
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chim quý, bắt đầu là từ Sơn Ca. Họa Mi tốt nghiệp trường 

Quốc gia Âm nhạc năm 1974. 

Sau biếm cố 30 tháng 4 năm 1975, Họa Mi theo học ngành 

Luật, cho đến một ngày nhạc sĩ Ngọc Chánh mời cô đi hát lại ở 

đoàn ca nhạc hát chung với đoàn Kim Cương, nơi tụ hội Thanh 

Phong, Phương Đại, Thái Châu, Lệ Thu, Thanh Tuyền, Sơn 

Ca,... Từ đó, Họa Mi đã đi lưu diễn khắp các miền của Việt 

Nam. 

Năm 1976, Họa Mi kết hôn với nghệ sĩ saxophone Lê Tấn 

Quốc. Lê Tấn Quốc mắc bệnh mắt bẩm sinh và thị lực ngày 

càng kém đi, trong khi cuộc sống tại Việt Nam thập niên 1980 

lại tràn đầy khó khăn. Trong một chuyến lưu diễn tại Pháp năm 

1988, Họa Mi đã quyết định ở lại, nguyên nhân chính là để tìm 

cách chữa mắt cho chồng. Tại Pháp, đêm đêm Họa Mi đi hát ở 

nhà hàng người Hoa và có cộng tác với một trung tâm ca nhạc. 

Hai năm sau Họa Mi đưa chồng và ba con sang Pháp. Tuy 

nhiên, chồng Họa Mi chẳng những không chữa được bệnh mà 

còn mất không gian âm nhạc ở môi trường mới. Hai người ly 

hôn dù còn yêu nhau. Lê Tấn Quốc về lại Việt Nam còn Họa 

Mi ở lại một tay chăm sóc ba đứa con. Thời gian này Họa Mi 

không dám đi diễn dài ngày nên sự trình diễn bị thu hẹp.  

Về sau, Họa Mi tái giá với chồng là người Pháp gốc Sa Đéc và 

gần như nghỉ hát để giúp chồng kinh doanh cửa hàng bánh và 

kem. Vì sợ cảm xúc ùa về mà bà không dám nghe nhạc trong 

một thời gian dài. Hai vợ chồng có một con gái chung. Trong 

khi rất nhiều ca sĩ chọn định cư tại Hoa Kỳ thì Họa Mi vẫn ở 

lại Pháp do cô mang ơn đất nước đã cưu mang mình. 

Năm 2009, Họa Mi về Việt Nam ba tháng để thu âm liền một 

lúc ba album, lần đầu tiên kể từ cuốn băng Hoàng Thi Thơ 3 do 

Hoàng Thi Thơ thực hiện trước 1975. Trong lời tựa cho album 

Một thời yêu nhau, Họa Mi viết: "Ngày tháng đã qua đi trong 

chớp mắt, tóc đã điểm bạc. Có chăng là kỷ niệm, là hạnh phúc, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_Ca_%28ca_s%C4%A9%29
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là khổ đau. Tôi muốn giữ mãi những phút giây quý giá của 

hạnh phúc. Tôi muốn tôi quên đi những chuỗi ngày của buồn 

đau, của những vết thương lòng đã chôn chặt từ lâu." 

Họa Mi và Phương Hồng Ngọc vốn là đôi bạn thân thiết từ 

xưa, từng học chung với nhau từ năm 11 tuổi, rồi tham gia sinh 

hoạt ca hát và trở thành ca sĩ. Sau những biến cố của đất nước, 

Phương Hồng Ngọc sang Mỹ sống, còn Họa Mi định cư tại 

Pháp, nên họ ít có cơ hội gặp nhau. Sau 30 năm, đôi bạn thân 

mới có dịp hội ngộ khi họ trở về nước, cùng góp mặt trong 

chương trình Tình khúc vượt thời gian. được phát sóng lúc 20 

giờ thứ bảy 27-2-2016, trên kênh trên VTV9, họ cùng đi làm từ 

thiện và ăn Tết quê hương. Với Họa Mi thì tết Bính Thân vừa 

qua là cái Tết đầu tiên ở Việt Nam sau hàng chục năm xa xứ. 

Tài liệu tham khảo: 

- Họa Mi Web: Wikipedia 

Ca khúc Em đi rồi – Lam Phương do Họa Mi trình bày   

 

https://www.youtube.com/watch?v=HC-TQ2h6KRE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HC-TQ2h6KRE
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106. Nguyễn Hưng  

 
(1955-20  ) 

Ca sĩ Nguyễn Hưng (tên thật là Nguyễn Từ Hưng, sinh ngày 

30 tháng 11 năm 1955 tại Sàigòn. Anh là con trai út của vũ sư 

Vũ Ánh Tuyết. 

Năm 1972, được 17 tuổi, Nguyễn Hưng đoạt giải Kim Khánh 

môn khiêu vũ Cha-cha-cha do nhật báo Trắng Đen tổ chức tại 

Sàigòn. Ngoài ra, anh còn chơi trống trong ban nhạc trẻ The 

Radiation trong hơn hai năm. 

Sau biến cố  30 tháng 4 năm 1975, anh tham gia các đoàn xiếc 

Độc Lập, Bông Sen và được giáo sư Duy Tân dạy thanh nhạc. 

Năm 1982, anh mở lớp dạy khiêu vũ riêng. 

Năm 1992, Nguyễn Hưng được vợ bảo lãnh sang định cư tại 

Toronto, Canada. 

Năm 1994, sau khi hát giúp vui cho một buổi tiệc ở California, 

Mỹ, anh được Tô Ngọc Thủy, giám đốc Trung tâm Thúy Nga, 

mời cộng tác. Anh xuất hiện lần đầu trong cuốn Paris By Night 

26 với ca khúc Đêm nguyện cầu của Lê Minh Bằng. Sau đó 
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anh bắt đầu nổi tiếng với hàng loạt video hát và nhảy với 

Nguyễn Cao Kỳ Duyên như Người xa người của Trần Thiện 

Thanh, Tình cho không - L'amour c'est pour rien - nhạc Enrico 

Macias, lời Việt Phạm Duy,... Cho đến nay, anh vẫn đều đặn 

tham gia các chương trình Paris By Night. 

Nguyễn Hưng có vợ là Thục Hiền, một con trai là Nguyễn 

Hưng Long và một con gái. Vợ anh xuất thân cũng là vũ công, 

từ thập niên 1990 mở một tiệm ăn mang tên Nguyễn Hưng ở 

Toronto, Canada. 

Tài liệu tham khảo: 

- Nguyễn Hưng Web: Wikipedia 

Ca khúc Khổ vì yêu - Điền Trọng Nguyên do Nguyễn Hưng 

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=u2KmQUEZLcQ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u2KmQUEZLcQ
https://www.youtube.com/watch?v=u2KmQUEZLcQ


 Huỳnh Ái Tông  

354 
 

107. Thế Hiển 

 
(1955-20  ) 

Ca nhạc sĩ Thế Hiển tên thật là Lại Thế Hiển, sinh ngày 8 

tháng 12 năm 1955 tại Sàigòn, nhưng nguyên quán của ông 

Nam Định. Thời trẻ, ông từng mong ước trở thành một luật sư, 

tuy nhiên, ông cũng sớm biểu lộ khả năng nghệ thuật của mình. 

Ông tự mình học và chơi thành thạo đàn guitar năm 11 tuổi và 

sau này là là tự học đàn piano. Ông cũng từng tham gia một lớp 

học múa trong khoảng thời gian 6 tháng nhưng sau đó lại bỏ 

dở. 

Việc học của ông bị gián đoạn sau biến cố 30 tháng 4 năm 

1975. Với tính cách thiên về hoạt động xã hội và đam mê ca 

hát, ông bắt đầu tham gia hoạt động phong trào văn nghệ quần 

chúng.  

Năm 1977, ông theo học chương trình Trung cấp Thanh nhạc 

của Đoàn nghệ thuật Bông Sen, được đào tạo do những nghệ sĩ 

lừng danh bấy giờ như Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hương, Nghệ 

sĩ Ưu tú Thanh Trì, Nghệ sĩ Ưu tú Mỹ An, nhạc sĩ Xuân 

Hồng...Năm 1978, ông tham gia Câu lạc bộ Sáng tác trẻ của 

Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, cùng thời với Thu Nở, 

Đình Huấn, Sĩ Thanh, Cẩm Vân… 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C4%A9_Thanh&action=edit&redlink=1
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Năm 1980, ông tốt nghiệp Trung cấp âm nhạc, trở thành một 

trong hai giọng ca được Đoàn nghệ thuật Bông Sen chính thức 

tuyển chọn, trở thành đơn ca chính của đoàn nghệ thuật này, 

tham gia nhiều chương trình âm nhạc của Hội Âm nhạc và các 

đoàn nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh.  

Năm 1982, ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác, với tác phẩm đầu 

tay Khi bong bóng bay được công chúng đón nhận. Năm 1983, 

trong một chuyến lưu diễn phục vụ bộ đội chiến đấu tại biên 

giới phía Bắc, ông đã sáng tác ca khúc Hát về anh. Ca khúc 

nhanh chóng phổ biến và đem lại danh tiếng cho ông chỉ sau 

khi sáng tác được 2 tác phẩm. 

Năm 1986, ông cùng Đoàn nghệ thuật Bông Sen đi biểu diễn 

phục vụ bộ đội ở mặt trận 479 tại Xiêm Riệp, Campuchia và 

sáng tác ca khúc Nhánh lan rừng. Một lần nữa, bài hát về chủ 

đề người lính của ông được công chúng hoan nghênh nhiệt liệt. 

Bên cạnh đó, ông cũng sáng tác nhiều bài hát về chủ đề Thanh 

niên xung phong như Chuyện ngày xưa chuyện ngày nay, Hát 

trên nông trường xanh... 

Năm 1987, ông rời đoàn Đoàn nghệ thuật Bông Sen và trở 

thành ca sĩ tự do. Năm 1995, ông theo học bậc Đại học tại chức 

khoa Sáng tác và Thanh nhạc tại Nhạc viện Tp. HCM. Năm 

1999, ông tốt nghiệp loại giỏi cả 2 ngành về thanh nhạc và sáng 

tác. 

Tháng 12 năm 2009, ông mở hội quán mang tên Nhánh lan 

rừng nằm trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn Văn hóa nghệ 

thuật Nhánh lan rừng do vợ ông làm giám đốc và trực tiếp điều 

hành tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Nhạc sĩ Thế Hiển đã được Nhà nước Việt Nam phong tặng 

danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2012. 
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Cho tới năm 2013, ông đã sáng tác gần 100 ca khúc, trong đó 

khoảng 40 bài được phổ biến, còn có những bài hát chưa được 

công bố. Ngoài ra ông còn đặt lời cho ca khúc Triệu đóa hoa 

hồng, một bài hát Nga nổi tiếng từ những năm 1980. 

Theo Nguyễn Thụy Kha nhận định về dòng nhạc do Thế Hiển 

sáng tác : Những ca khúc của Thế Hiển không cầu kỳ, không có 

nhiều biến âm, không nhiều kỹ thuật cổ điển mà mang phong 

cách nhạc nhẹ với âm hưởng dân ca. 

Thế Hiển kết hôn lần đầu khi 21 tuổi (năm 1976) với cô bạn 

gái sinh hoạt văn nghệ cùng phường, họ sinh được hai người 

con, một trai một gái. Người vợ thứ hai là ca sĩ Hạ Lan, cũng 

có hai người con riêng, họ quyết định không sinh con, hai 

người sống với nhau được 10 năm. Ông kết hôn lần thứ ba với 

nhà báo Hồng Nhung, kém ông 27 tuổi, biên tập viên văn nghệ 

Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương. 

Tài liệu tham khảo: 

- Thế Hiển Web: Wikipedia 

Ca khúc Nhánh lan rừng - Thế Hiển do tác giả trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=konVQfBYfHI 

https://www.youtube.com/watch?v=konVQfBYfHI
https://www.youtube.com/watch?v=konVQfBYfHI
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108. Băng Châu 

 
(1955-20  ) 

Ca sĩ Băng Châu sinh năm 1955, tại Bà  Rịa, là con gái thứ ba 

trong một gia đình gồm 10 người con.  

Năm 1960, khi Băng Châu được 5 tuổi, gia đình trở về quê cha 

đất tổ là Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, cho đến năm 11 tuổi mới lên 

Cần Thơ trọ học ở nhà bà cô đến khi có trong tay mảnh bằng 

Tú Tài. Đã từng đi hát trong những chương trình chiến sĩ khi 

còn đi học, nhưng chỉ hoàn toàn với tính cách tài tử.  

Nhưng đến khi lên Sàigòn năm 1970, Băng Châu đã bước chân 

vào một khúc quanh quan trọng cho cuộc đời của cô. Sau đó 

Băng Châu được nhạc sĩ Châu Kỳ mời xuất hiện lần đầu tiên 

trong chương trình "Tiếng Thùy Dương" của ông với nhạc 

phẩm Nhớ Nhau Hoài của Anh Việt Thụ Và khi về với chương 

trình "Trường Sơn" của Duy Khánh thì mọi người đã nhắc nhở 

đến nhiều về sự xuất hiện mới mẻ này trong làng Tân Nhạc.  

Qua đến năm 1971, tên tuổi của Băng Châu mới thật sự được 

nổi bật với nhạc phẩm Qua Cơn Mê của Trịnh Lâm Ngân. 

Ngay sau lần đầu xuất hiện trên truyền hình, khuôn mặt của 
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Băng Châu đã lọt vào mắt đạo diễn Lê Dân và cô được mời 

đóng phim "Trần Thị Diễm Châu", và liên tiếp sau đó, cô đã 

được mời xuất hiện trong nhiều cuốn phim khác như "Trường 

Tôi," "Bốn Thủy thủ Sợ Ma", "Năm Vua Hề Về Làng...." Từ 

đó, tên tuổi Băng châu lại nổi bật thêm trong lãnh vực điện 

ảnh.  

Trong 5 năm đi hát từ 70 đến 75 những nhạc phẩm sau đã góp 

công vào sự nổi tiếng của cô như: Qua Cơn Mê, Nhớ Nhau 

Hoài, Những Đóm Mắt Hỏa Châu, Đường Trần Vạn Nẻo, Thư 

Xuân Trên Rừng Cao,...Về lãnh vực vũ trường cô rất ít hoạt 

động ngoài một thời gian ngắn hợp tác với vũ trường do Khánh 

Ly khai thác. 

Băng Châu đã lập gia đình từ khi còn ở Việt Nam và đã có hai 

con, một trai một gái, tuy nhiên hiện nay cô ở trong tình trạng 

"độc thân nuôi con " như cô nói sau khi chia tay với người bạn 

đời... 

Băng Châu vượt biển rời Việt Nam vào cuối năm 1978. Cô đến 

đảo Pulao Bidong và ở tại đây khoảng 10 tháng trước khi qua 

đến Mỹ vào tháng 9 năm 1979. Cô cư ngụ ở Utah trong ba 

tháng, sau đó về cư ngụ tại Nam Cali cho đến naỵ Cô đã từng 

theo học ngành điện toán trong 3 năm trước đây vì cô không 

nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục cuộc đời ca hát ở hải ngoại. Tuy 

nhiên, tại hải ngoại, cô vẫn sinh hoạt trong thế giới ca hát.  

Về băng nhạc, Băng Châu khi còn ở Việt Nam đã cộng tác với 

nhiều trung tâm, nhưng nhiều nhất là với trung tâm của Duy 

Khánh. Từ ngày ra hải ngoại, Băng Châu cũng đã được nhiều 

trung tâm mời cộng tác như Trung Tâm Thanh Lan, Thúy Anh, 

Làng Văn,vv..sau này từ năm 1993 mới đứng ra thực hiện riêng 

cho mình được 3 CD dưới nhãn hiệu trung tâm Hạ Trắng. CD 
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đầu tiên của Băng Châu mang tựa đề “Những Lời Này Cho 

Anh”, kế tiếp là “Lời Cho Người Tình Xa” do cô hát một mình 

và mới nhất là “Em”, hát chung với Quốc Thái. 

Cô cho biết mặc dù không tràn trề danh vọng như trước kia, 

nhưng cô cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ở bên 

cạnh hai người con của mình, tiếp tục ca hát và làm xướng 

ngôn viên cho đài truyền hình. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trường Kỳ. Băng Châu Web: dactrung.net 

Ca khúc Qua cơn mê - Trịnh Lâm Ngân do Băng Châu  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E65YaWJP6pc 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E65YaWJP6pc
https://www.youtube.com/watch?v=E65YaWJP6pc
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109. Hương Lan  

 
(1956-20  ) 

Ca sĩ Hương Lan tên thật là Trần Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 

09 tháng 05 năm 1956 tại Sàigòn, là con cả trong một gia đình 

có 5 người con. 

Cha của cô là nghệ sĩ Hữu Phước, một nghệ sĩ cải lương nổi 

tiếng ở miền Nam Việt Nam thập niên 1960. Nghệ danh Hương 

Lan của cô được ghép từ chữ Hương trong Thanh Hương và 

chữ Lan trong Út Bạch Lan, nghệ danh của hai ca sĩ thân thiết 

với gia đình cô. 

Do ảnh hưởng của cha, cô khởi nghiệp ca hát bằng thể loại 

vọng cổ. Năm 1961, khi chỉ mới 5 tuổi, cha cô đã đưa cô lên 

sân khấu và cùng diễn trong vở cải lương Thiếu phụ Nam 

Xương, lần đầu tiên ghi dấu ấn trong cuộc đời ca hát của cô. 

Năm 1966, cô chuyển sang tân nhạc dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ 

Trúc Phương. Ca khúc tiêu biểu của cô là Ai ra xứ Huế của 

Duy Khánh nhận nhiều sự chú ý và mến mộ bởi chất giọng 

ngọt ngào và thanh khiết. Cô được hầu hết các nhật báo cũng 

như tạp chí ở Sài Gòn lúc bấy giờ mệnh danh là "thần đồng". 
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Cuối năm 1974, nhạc sĩ Ngọc Chánh đã có những cuộc thương 

thảo nhằm thực hiện tuyển tập thu băng đầu tiên mang tên 

"Tiếng hát Hương Lan", trong bộ băng nhạc nổi tiếng Shotguns 

nổi tiếng thời bấy giờ. Tuy nhiên, dự án này không thể thực 

hiện do thời cuộc đầu năm 1975. 

Sau năm 1975, cô tiếp tục sự nghiệp ca hát trong đoàn cải 

lương Văn Công với các vở Tình yêu và Bạo chúa, Cây sầu 

riêng trổ bông,... Năm 1976, cô lập gia đình với nghệ sĩ Chí 

Tâm. 

Năm 1978 cô sang Pháp cùng chồng và con trai. Thời gian đầu, 

cuộc sống chật vật, cô phải đi làm thuê ở nhà hàng kiếm sống. 

Năm 1982, cô ly dị. 

Hạnh phúc gia đình tan vỡ, cô dốc tâm huyết cuộc đời phụng 

sự cho nghệ thuật. Cô xuất hiện lần đầu tiên trên chương trình 

video Paris By Night năm 1984 với nhạc phẩm, Ngày về của 

Hoàng Giác và nhanh chóng trở thành một giọng ca trụ cột của 

trung tâm Thúy Nga. 

Cô xuất hiện rất thường xuyên trong chương trình Paris By 

Night với những nhạc phẩm tình ca quê hương như Còn 

thương rau đắng mọc sau hè, Em đi trên cỏ non, Chiếc áo bà 

ba, Điệu buồn phương Nam,...và Mắt Huế xưa Paris By Night 

78, Cánh thiệp đầu xuân, Paris By Night 80, Mùa xuân của mẹ 

Paris By Night 85, Tiễn người đi, Paris By Night 88, Chuyện 

chúng mình và Tàu đêm năm cũ Paris By Night 98, Dạ cổ hoài 

lang Paris By Night Divas, Chân trời tím, Paris By Night 

100… 

Trong một số bài phỏng vấn, Hương Lan vẫn thường cho biết 

rằng cuộc đời cô chỉ phụng sự cho nghệ thuật, mơ ước của cô 

là được trở về hát trên chính quê hương của mình. 

Năm 1994, lần đầu tiên cô trở về Việt Nam, cùng với những 

nghệ sĩ hải ngoại Quốc Anh, Đức Huy và Thảo My. Hai năm 
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sau, cô được phép trình diễn trước khán giả tại Việt Nam nhờ ở 

"thiện chí phục vụ khán giả và niềm ước mơ tầm thường của 

mình". 

Tháng 5 năm 2009, Hương Lan tổ chức liveshow của mình tại 

Việt Nam với tên: "Ơn đời một khúc dân ca". Liveshow đã kết 

thúc tốt đẹp và thu hút đông đảo khán giả với giá vé mức cao 

nhất lên đến 1,5 triệu đồng/vé. 

Hiện nay, tuy tuổi đời đã cao nhưng cô vẫn hoạt động tích cực, 

tiếng hát của Hương Lan vẫn có sức sống vượt thời gian trong 

lòng thính giả. 

Tài liệu tham khảo: 

- Hương Lan Youtube: youtube.com/watch?v=wSzFq4ujcSE 

Ca khúc Lòng mẹ - Y Vân do Hương Lan trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GFiyCHyN4Ok 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GFiyCHyN4Ok
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110. Phượng Mai  

 
(1956-20  ) 

Nữ nghệ sĩ Phượng Mai, tên thật là Trương Thị Bích 

Phượng sanh ngày 29 tháng 10 năm 1956, quê cha ở Bến Tre, 

còn quê mẹ ở Trảng Bang Tây Ninh, sinh trong gia đình đông 

con. Cha mẹ của Phượng Mai có tất cả 13 người con mà 

Phượng Mai là con gái thứ 7, vì nhà nghèo, khổng thể nuôi một 

đàn con đông như vậy nên cha mẹ cho Phương Mai làm con 

nuôi của bà cô ngoại là nữ nghệ sĩ tiền phong Cao Long Ngà. 

Gia đình của Phượng Mai bên nội, ngoại đều là những nghệ sĩ 

nổi danh trong sân khấu tuồng cổ. Phượng Mai thuộc về thế hệ 

thứ 5 trong gia đình nghệ sĩ nầy. Ông Ngoại là nghệ sĩ tài danh 

Cao Tùng Châu, bầu gánh hát bội Phước Tường. Nữ nghệ sĩ 

Cao Long Ngà, em gái của ông Cao Tùng Châu là 1 diển viên 

hát bội tài danh được Hội Khuyến Lệ Cổ Ca liệt vào danh sách 

Ngũ Trân Châu của ngành hát bội, gồm có các viện ngọc quí 

như Cô Năm Nhỏ, Năm Đồ, Cao Long Ngà, Năm Sa Đét và Ba 

Út. 

Tuy vai vế của nghệ sĩ Cao Long Ngà ngang hàng với ông 

ngoại của Phượng Mai, nhưng bà cho Phượng Mai gọi bà bằng 

Má và gọi chồng bà, ông Sáu Xường bằng Cha. Sáu Xường là 

Trần Hữu Tường, vốn là cầu thủ đá banh nổi tiếng của Ngôi 

Sao Gia Định và từng có biệt danh là Triệu Tử Xường.    
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Bà Cao Long Ngà đem Phượng Mai về nuôi, tương tự như 

trước đó bà đã từng nuôi Kim Cương. Khi Phượng Mai lên 5 

tuổi, thì Kim Cương nhận kịch bản điện ảnh do Lê Hoàng Hoa 

đạo diển và tài tử chánh là Hoàng Vĩnh Lộc, cuốn phim có tên 

là Ảo Ảnh, lúc bấy giờ đào con trong gánh kịch của Kim Cương 

là Kiều Oanh thì đã lớn nên không thể thủ vai đào con, Kim 

Cương mới nhờ bà Cao Long Ngà cho phép mượn Phượng Mai 

ra đóng. Sau thành công của cuốn phim này, Kim Cương bắt 

luôn Phượng Mai vào đoàn của mình, vì thông thường các kịch 

bản của Kim Cương trên sân khấu hay điện ảnh đều là vai phụ 

nử có con. Vỡ kịch đầu tiên Phượng Mai đóng chung với Kim 

Cương là vở kịch Thiếu Phụ Nam Xương, tiếp theo đó là các 

vỡ Nước Mắt Con Tôi, Cuối Đường Hạnh Phúc, Tôi Là Mẹ, 

Sắc Hoa Màu Nhớ, Lá Sầu Riêng …. 

Phượng Mai học trường tiểu học Phan Văn Trị, ngang rạp hát 

bóng Đại Nam ở đường Trần Hưng Đạo, Sàigòn. 

Đến năm 7 tuổi, vì mê Hồ Quảng và thường cúp cua đi xem 

phim của Lăng Ba Lạc Đế, nên Phượng Mai đã theo đó mà bắt 

chước, thấy lạ bà Cao Long Nga cho Phưỡng Mai thừ độc diển 

một mình trên sân khấu đại nhạc hội của ông bầu Duy Ngọc tại 

rạp Hào Huê, Chợ Lớn vai Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, 

Phượng Mai bắt chước điệu bộ giống y hệt Lăng Ba, và cũng 

nhái hát theo bằng tiếng Phổ Thông. Sau đại nhạc hội này, 

nhiều người Hoa ở Chợ Lớn gọi Phượng Mai là “Xỉu Lình Pố” 

tức là Tiểu Lăng Ba, và kể từ đó các báo chí lớn nhỏ tại Sài 

Gòn đều gọi Phượng Mai là Siêu Thần Đồng Tiểu Lăng Ba. 

Trong mấy năm liên tiếp sau đó bà Cao Long Ngà đã liên tục 

cho Phượng Mai trình diển trên các sân khấu đại nhạc hội của 

ông bầu Duy Ngọc, rồi đưa Phượng Mai về Đình Cầu Quan để 

học hỏi thêm về bộ môn Hồ Quảng với các đoàn Tân Kim Mai, 

tức đoàn Huỳnh Long sau này, Khánh Hồng và Minh Tơ. 

Khi được 9 tuổi thì Phượng Mai đuợc bà Cao Long Ngà đến 

gởi gấm cho nhạc sĩ Tư Tân để học về cổ nhạc. Đến năm 12, 
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13 tuổi thì cô lại được theo học thêm tân nhạc với nhạc sĩ Bảo 

Thu. Cũng khoảng thời gian này Phượng Mai tham gia hoạt 

động rất mạnh trên đài truyền hình, cô vừa cộng tác với đoàn 

Minh Tơ để thu hình Hồ Quảng, rồi Thiếu Nhi Hoa Thế Hệ , 

rồi chương trình thép súng của nghệ sĩ Hùng Cường, cô được 

nam nghệ sĩ Hùng Cường nhận làm con nuôi và đưa về ký hợp 

đồng với đoàn Dạ Lý Hương của ông bầu Xuân.  

Đến năm 14, 15 tuổi cô lại được nghệ sĩ Tùng Lâm cho gia 

nhập vào bang tạp lục của ông, sau khi thấy cô hát diển thành 

công tại phòng trà Maxim của Hoàng Thi Thơ trong tiếc mục 

Người Hành Khất Mù Độc Đáo  hát với Ngọc Đức do Hoàng 

Thi Thơ Đạo Diển.. 

Sau năm 1975, Phượng Mai hát vai đào chánh ở Đoàn Minh Tơ 

với Thanh Tòng qua các tuồng Dưới Cờ Tây Sơn, Xuân Về 

Trên Đỉnh Mã Phi, Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài.  

Năm 1977 hát trên sân khấu Huỳnh Lon với Thanh Bạch, Hữu 

Lợi, Đức Lợi qua các tuồng Con Tấm Con Cám, Lưu Kim Đính 

Giải Giá Thọ Châu, Về Đất Kinh Châu, Đường Về Núi Lam … 

Đầu năm 1979, hát cho đoàn Dạ Lý Hương – Sông Bé thay vai 

Mộng Tuyền trong tuồng Bao Công Xử Án Trần Thế Mỹ.  

Cuối năm 1979, Phượng Mai theo chồng định cư ở Tây Đức 

trong 15 năm. 

Năm 1982 bà Cao Long Ngà, bà cô mà cũng là má nuôi của 

Phượng Mai mất. Cô không về thọ tang được, chỉ biết hướng 

về Việt Nam van vái, và đến chùa cầu siêu cho vong hồn bà 

được siêu thăng. 

Từ năm 1991, Phượng Mai có về Việt Nam thực hiện băng Hồ 

Quảng, kỷ niệm 40 năm hát Hồ Quảng, đóng chung với các 

diển viên Vũ Linh, Thanh Hằng, Kim Tử Long, Chí Linh, 

Minh Vương, Thanh Sang, Tuấn Châu. 
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Sau khi kết hôn với người chồng đầu tiên tên là Thiện có hai 

con một trai một gái, gái tên Xuân hiện cũng thường đi hát có 

nghệ danh là Thảo Sương, trai tên Thảo hiện làm chủ một cơ 

sở thuơng mại tại tiểu bang Wisconsin. 

Từ năm 1994, gia đình đổ vở, cô sang qua California định cư, 

sống với 2 con, và hiện nay đang sống với người chồng sau 

cùng là đạo diển kiêm ký giả Trần Nhật Phong.  Ở hải ngoại, 

Phượng Mai vẩn sống bằng nghề hát vì cô giỏi về mọi mặt. 

trong lãnh vực tân nhạc, cô được các trung tâm băng nhạc lớn 

mới thu thanh thu hình như Thúy Nga, Làng Văn, Giáng Ngọc, 

được mời đi show tân nhạc, cải lương và Hồ Quảng, hát chung 

với Hương Lan các vở tuồng: Lương Sơn Bá & Chúc Anh Đài, 

Cho Trọn Cuộc Tình, Tấm Lòng Của Biển, Áo Cưới Trước 

Cổng Chùa, Khi Hoa Anh Đào Nở, Người Đẹp Bạch Hoa 

Thôn, Hoa Đồng Cỏ Nội, Dương Quí Phi … 

Tài liệu tham khảo: 

- Nghệ sĩ Phượng Mai Blog: conhacvietnam.com 

Ca khúc Nhật ký đời tôi – Thanh Sơn do Phượng Mai trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6t04R7CKkyc 

https://www.youtube.com/watch?v=6t04R7CKkyc
https://www.youtube.com/watch?v=6t04R7CKkyc


 Ca sĩ  Việt Nam  

367 
 

111. Ngọc Lan  

 
(1956-2001 

Ca sĩ Ngọc Lan tên thật là Lê Thanh Lan, sinh ngày 28 tháng 

12 năm 1956 tại Nha Trang, còn có tên Thánh là Maria Lê 

Thanh Lan. Ngọc Lan là người con thứ năm trong số 8 người 

con trong một gia đình khá giả, cha của cô, ông Lê Đức Mậu, 

từng phục vụ trong Binh Chủng Truyền Tin của Quân Lực Việt 

Nam Cộng Hòa. Khi còn ở Việt Nam, cô đã đến với âm nhạc 

qua nhạc sĩ Lê Hoàng Long, từng học nhạc và biểu diễn trong 

một số dịp tại Nha Trang. Cô đã từng theo học ở trường Lý 

Thường Kiệt, ngoại ô Sàigòn. 

Năm 1980, Ngọc Lan đến Hoa Kỳ, định cư tại Minnesota. Hai 

năm sau, Ngọc Lan bắt đầu sự nghiệp ca hát ở California. Cô 

lấy nghệ danh Ngọc Lan vì tên thật Thanh Lan trùng với ca sĩ 

Thanh Lan đã nổi tiếng. Được sự giới thiệu của ca sĩ Duy 

Quang, cô đã hát tại một số quán cà phê nhạc và các buổi biểu 

diễn. Trong những buổi đầu đi hát với mục đích kiếm tiền phụ 

giúp gia đình và trang trải việc học hành, cô đã từng có ý định 

bỏ nghề để về phụ gia đình bán hamburger vì cô cảm thấy 

thanh quản của cô không cho phép cô hát quá nhiều. Nhưng 

được sự khích lệ của người thân và bạn bè, cô tiếp tục con 

đường ca hát và gặt được nhiều thành công ngoài mong đợi. 
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Với chất giọng ngọt ngào, trữ tình, man mác nỗi buồn, Ngọc 

Lan nhanh chóng được khán giả biết đến và đã được các trung 

tâm nổi tiếng mời thu âm như trung tâm băng nhạc Dạ Lan, 

trung tâm Giáng Ngọc, và xuất hiện thường xuyên tại các vũ 

trường, phòng trà... Đặc biệt sau khi cộng tác với trung tâm 

nhạc Mây Productions đã được trung tâm này thực hiện riêng 

hai chương trình video đặc biệt Ngọc Lan 1: Như em đã yêu 

anh, năm 1989 và Ngọc Lan 2: Mặt trời bên kia mùa hạ năm 

1991 do đạo diễn Đặng Trần Thức thực hiện, Ngọc Lan đã đạt 

được đỉnh cao trong sự nghiệp âm nhạc. Hai cuốn video trên 

cho đến nay vẫn được đánh giá là hai cuốn video rất có giá trị 

về mặt nghệ thuật được dành riêng cho một nghệ sĩ. 

Sự thành công ngoài sức tưởng tượng của Ngọc Lan, được giới 

chuyên môn nhận định là do tên tuổi của cô xuất hiện vào 

những năm tháng mà nền âm nhạc hải ngoại đang "khát" ca sĩ 

và những tiếng hát mới, sự xuất hiện của cô với việc lựa chon 

đúng dòng nhạc Tình ca - dòng nhạc mà trong thời kỳ này rất 

được ưa chuộng, bên cạnh những tiếng hát đã thành công với 

những loại nhạc này từ trước năm 1975 như Khánh Hà, Tuấn 

Ngọc, Duy Quang.... cũng góp phần, dẫn tới sự thành công của 

cô. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận được tài năng và chất 

giọng thiên phú của cô. Đó chính là yếu tố đưa tên tuổi của cô, 

bay xa hơn trên bầu trời âm nhạc. 

Thành công nối tiếp thành công, sau đó cuối thập niên 80 đầu 

90, cô nhận lời mời của trung tâm Asia tham gia trong CD 15 

Liên khúc Tình Yêu cùng với 2 tiếng hát khác cũng đang được 

mến mộ lúc bấy giờ là Trung Hành và Kiều Nga, CD này đã 

mở ra thời kỳ của phong trào liên khúc và được ưa chuộng 

không riêng gì tại hải ngoại mà còn lan về tận ở Việt Nam, 

được ghi nhận là một trong những CD Liên khúc có số bán cao 

nhất trong lịch sử của trung tâm này. Qua CD này, tên tuổi 

Ngọc Lan ngày càng nổi tiếng thêm. 
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Đồng thời trong thời gian này, cô cũng đã được mời đi lưu diễn 

liên tục, khắp nơi và đã trở thành nữ ca sĩ Top của liên tiếp 4 

năm kể từ năm 1987 trong làng ca nhạc của cộng đồng người 

Việt trên khắp năm châu. Đáng kể như là chuyến lưu diễn 3 

đêm rất thành công của cô tại Sydney và Melbourne, Úc 1990. 

Báo báo Chiêu Dương tại Úc đã đăng ngày 14 tháng 9, 1990 

như sau: 

Năm 1992, là năm đánh dấu sự thu hình trực tiếp đầu tiên của 

Ngọc Lan trên sân khấu ca nhạc trong chương trình Hollywood 

Night 1 với ca khúc Mưa trên biển vắng vào ngày 10 tháng 3 

năm 1992, cũng trong dịp này, cô đã dành cho MC Nam Lộc 

buổi phỏng vấn chính thức đầu tiên. Ngọc Lan có sự cộng tác 

gắn bó với những chương trình của Hollywood Night, điều này 

làm nhiều người lầm tưởng cô có hùn vốn với trung tâm này. 

Sự cộng tác vẫn diễn ra liên tục và đều đặn cho tới khi cô giã từ 

sự nghiệp để lùi về bóng tối, nên có thể nói tên tuổi của Ngọc 

Lan đã gắn liền với những chương trình Hollywood Night. 

Ngọc Lan được yêu thích qua nhiều nhạc phẩm nước ngoài lời 

Việt, như Mưa trên biển vắng, cô cho đây là ca khúc đã đưa cô 

đến gần với khán giả, Dòng sông tuổi nhỏ… Cô cũng trình bày 

nhiều ca khúc tiếng Pháp như Viens m'embrasser, Poupée de 

cire, poupée de son, Les valses de vienne, những nhạc phẩm 

của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Đức Huy... 

Cô hát ở rất nhiều thể loại nhạc và dòng nhạc. Theo một số 

người sưu tầm nhạc, cô đã trình bày trên 800 ca khúc và trên 

40 video clip.  

Sau đó Ngọc Lan đột ngột không xuất hiện nữa vào năm 1993 

và tạo nên nhiều tin đồn. Năm 1994 cô xuất hiện trở lại trong 

một số chương trình, cùng năm đó, trong chương trình đánh 

dấu sự trở lại của cô mang tên "Ngọc Lan và Thính Giả thương 

yêu" tại Anaheim với kết quả thành công mỹ mãn, tuy nhiên 

sau buổi ca nhạc đó, khán giả cũng nhận ra rằng cô có phần 

nào suy sụp tinh thần và tiếng hát của cô không còn linh động 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hollywood_Night_1&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hollywood_Night_1&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_L%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Anaheim,_California
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như xưa. Nguyên nhân có lẽ là do bệnh tình và sự qua đời đột 

ngột của người chị gái trước đó không lâu. Năm 1994 cũng là 

một năm cô kết hôn với nhạc sĩ Kevin Khoa. Và từ đó trở đi, 

cô vẫn tiếp tục sinh hoạt văn nghệ nhưng không còn mạnh mẽ 

như những năm đầu thập niên 90 khi mà tên tuổi cô được rất 

nhiều người biết đến vì sức khỏe không cho phép. 

Trong năm 1996, trong lần thu hình trong cuốn video 12: Việt 

Nam Niềm Nhớ cho trung tâm Asia tại Toronto để trình bày 

nhạc phẩm "Con Đường Tôi Về" của nhạc sĩ Lê Tín Hương, 

trước hàng ngàn khán giả, Ngọc Lan phải có người nắm tay 

đưa lên sân khấu, dù bị hạn chế tầm nhìn nhưng cô vẫn cố gắng 

lột tả trọn vẹn ca khúc này với hình ảnh khó quên khi cô quỳ 

giữa sân khấu vào lúc cuối phần trình diễn. Và trong thời gian 

đó, Ngọc Lan thỉnh thoảng vẫn còn xuất hiện trong các băng 

video cho các trung tâm ca nhạc như Hollywood Nights, Asia 

nhưng hầu hết là các clip quay ngoại cảnh thay vì trên sân 

khấu. 

Năm 1998, Ngọc Lan xuất hiện lần cuối cùng trong dịp thu 

hình quay ngoại cảnh cho Asia cuốn Video 18: Nhớ Sài Gòn, 

trong cuốn video này, Ngọc Lan đã cắt đi kiểu tóc uốn xoăn 

đặc trưng mà thay vào đó là kiểu tóc tém cùng gương mặt mệt 

mỏi, đượm buồn của mình trong ca khúc Khóc một dòng sông 

của Đức Huy. Đây là video ca nhạc cuối cùng của cô với trung 

tâm Asia. 

Sau một thời gian dài bị chứng bệnh xơ cứng bì, tiếng Pháp: 

sclérose en plaque, tiếng Anh: multiple sclerosis, đã hành hạ cô 

và bị hạn chế tầm nhìn, Ngọc Lan trút hơi thở cuối cùng vào 

hồi 8 giờ 25 sáng ngày 06 tháng 3 năm 2001 tại bệnh viện 

Vencor, Huntington Beach, Nam California. 

Đám tang của cô được rất đông đảo người ái mộ tham dự và 

được cho là đám tang dành cho một nghệ sĩ có nhiều người 

tham dự nhất từ trước đến nay. Và ít lâu sau đó, ít nhất đã có 6 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_t%C3%A2m_Asia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Toronto
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ca khúc đã được viết lên để tưởng niệm người nữ ca sĩ tài sắc 

này như Nhật Ngân với Tiếng hát mong manh, Trần Trịnh với 

Gãy cánh thiên hương, Trần Thiện Thanh với Huyền thoại 

Ngọc Lan, Ngọc Trọng với Bài cho tình ta, Hùng Quân với 

Còn đâu tiếng hát ru đời nhưng được biết đến nhiều hơn cả là 

ca khúc Vĩnh biệt một loài hoa của nhạc sĩ Anh Bằng.  

Tài liệu tham khảo: 

- Ngọc Lan Web: Wikipedia 

Ca khúc Mưa trên biển vắng - Nhạc ngoại lời Việt: Nhật Ngân 

do Ngọc Lan trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sEjV0Gx6o0w 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sEjV0Gx6o0w
https://www.youtube.com/watch?v=sEjV0Gx6o0w
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112. Tài Linh  

 
(1956-20  ) 

Nữ nghệ sỹ Tài Linh tên thật là Huỳnh Thị Phú Nhuận, sinh 

năm 1956 tại Sàigòn, quê cha ở Bình Định, quê mẹ ở Bến Tre. 

Cha mẹ chị là ông bà chủ tiệm may Ngọc Châu đình đám một 

thời ở Sàigòn. 

Tài Linh có 7 người anh chị em, trong đó, hai người nữa cũng 

theo nghiệp ca hát và nổi danh là chị gái Tài Lương và em trai 

Chí Linh. 

Năm 1977, cha của Tài Linh bị bệnh và qua đời, công việc kinh 

doanh cũng đi xuống. Mẹ Tài Linh quyết định để lại tiệm may 

cho cô chị cả, còn bà dẫn Tài Linh cùng Chí Linh và cô em gái 

út về Bến Tre. 

Cuộc sống khó khăn chồng chất khó khăn nên Tài Linh đã theo 

chị gái Tài Lương, lúc này đang là nghệ sỹ cải lương ở đoàn 

Sài Gòn 3, về lại thành phố làm nhân viên bán vé. 

Cũng chính từ sự tình cờ này mà Tài Linh đã bắt đầu được các 

nghệ sỹ Lan Chi, Thuý Lan dạy cho những câu hát đầu tiên của 

cổ nhạc. Ngoài ra, chị còn học thêm với nhạc sỹ Duy Khanh và 

rất được các nghệ sỹ như Thanh Điền, Thanh Kim Huệ khen 

ngợi. 
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Tài Linh không bao giờ quên được lần đầu tiên chị đứng trên 

sân khấu đoàn Sàigòn 3 với vở cải lương Mái tóc người vợ trẻ. 

Cũng chính từ đây, Tài Linh đã mạnh dạn bước đi từng bước 

trên con đường cải lương, tiếp nối những gì chị gái Tài Lương 

đã gây dựng được. 

Năm 1981, dịp may mắn đã đến với Tài Linh khi nghệ sỹ Quốc 

Trầm, bầu đoàn cải lương Nha Trang mời chị về làm đào 

chính. Từ sự may mắn này, Tài Linh đã đi diễn ở nhiều tỉnh 

miền Trung với các nghệ sỹ Quốc Trầm, Phương Dung, Vương 

Tuấn, Lệ Huyền, Thanh Hùng và được khán giả rất ái mộ qua 

các vở tuồng Công chúa tóc thơm, Cây gậy thần, Tình ca biên 

giới… 

Từ năm 1981 đến năm 1988, trong 7 năm liên tục, Tài Linh đã 

là đào chính của các đoàn hát Tiếng ca sông Cửu, Tây Ninh 2, 

Long Giang, Vũng Tàu 2, Cửu Long 1. 

Chị cũng đã đi lưu diễn qua các tỉnh miền Trung, miền Đông, 

miền Tây Hậu Giang với các tuồng Công chúa tóc thơm, Tội 

của ai và các tuồng cổ tích dân gian như Khoai lang Dương 

Ngọc, Phạm Công Cúc Hoa, Thoại Khanh Châu Tuấn, Lâm 

Sanh Xuân Nương… 

Đến năm 1989, Tài Linh được đoàn cải lương Minh Tơ mời về 

hát thế vai cho nữ nghệ sỹ Thùy Dương vì Thùy Dương theo 

chồng đi định cư ở Canada. Đây là một dịp may mắn để Tài 

Linh có thể phô diễn hết được năng khiếu trời cho của mình 

với cải lương. 

Ở đoàn Minh Tơ, Tài Linh được diễn viên kiêm đạo diễn 

Thanh Tòng chỉ dạy cho những vũ đạo cơ bản của sân khấu 

tuồng cổ, những bài ca Hồ Quảng. 

Tài Linh sáng dạ, tiếp thu nhanh, có duyên sân khấu, có sắc 

đẹp đằm thắm dịu dàng lại được mặc y phục cổ trang rực rỡ 
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nên chị thường được xuất hiện trong các vai nữ hoàng, công 

chúa. 

Khi đó, báo chí không ngớt khen ngợi Tài Linh, khán giả săn 

đón, xin ảnh thần tượng Tài Linh, xin chữ ký và gần như lúc 

nào Tài Linh xuất hiện trên đường phố cũng được rất đông 

người hâm mộ nhận ra và dành lời khen ngợi. 

Trước khi dòng âm nhạc Mưa bụi hình thành và phát triển nở 

rộ trong những năm của thập niên 1990, ít ai nghĩ rằng, dòng 

nhạc này lại ra đời một cách tình cờ nhưng đem lại hiệu ứng 

cao đến thế trong lòng những khán giả yêu tân nhạc. 

Chỉ đơn thuần khi nghệ sỹ Tài Linh ghé qua studio Kim Lợi 

của nhạc sỹ Hữu Minh, hát thử một đoạn tân nhạc, chất giọng 

của chị đã làm cho ông chủ Kim Lợi chú ý, vì anh đang loay 

hoay tìm ra một hướng đi mới cho âm nhạc thời bấy giờ. 

Sau lần hát thử này, Hữu Minh quyết định mời Tài Linh thu âm 

một số ca khúc do anh viết lời, được nhạc sỹ Vinh Sử biên tập 

lại. 

Do trước đó, Tài Linh là một nghệ sỹ cải lương, chị hoàn toàn 

không có một chút kỹ thuật về tân nhạc, cho nên chị gần như 

phải học lại từ đầu với những phịp phách, tiết đấu của nhạc nhẹ 

kết hợp với cách luyến láy của cổ nhạc. 

Tài Linh đã cùng Kim Lợi mày mò, chỉnh sửa để có thể cho ra 

mắt được những sản phẩm mang đậm âm hưởng dân ca trên 

nền tân nhạc. 

Để nói về thành công lẫy lừng của thời kỳ Mưa Bụi một thời, 

Tài Linh khiêm tốn cho rằng: “Tôi vẫn xác định cải lương mới 

là sở trường của mình, còn ca nhạc chỉ là một sự dạo chơi đầy 

ngẫu hứng mà thôi. Những năm 1990, các video cải lương rất 

thịnh hành. Trong quá trình quay các tuồng cải lương cho đạo 
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diễn Hữu Minh, anh ấy nhận thấy tôi có khả năng ca nhạc nên 

mời tôi làm CD ca nhạc. 

CD đó tôi hát với ca sỹ Đình Văn, có bài Ngẫu hứng lý qua cầu 

rất được khán giả yêu thích, từ đó khán giả chấp nhận tôi hát 

tân nhạc. Sau đó, thì đến băng Mưa bụi mà tôi thật không ngờ 

lại thành công đến như vậy.” 

Không thể phủ nhận rằng thành công từ Mưa bụi đã giúp ích 

rất nhiều cho sự nghiệp ca hát của Tài Linh. Chị có thêm nhiều 

khán giả hơn, được nhiều công chúng ở hải ngoại biết đến và 

yêu mến nhiều hơn. Và tên tuổi của chị cũng gắn liền với dòng 

âm nhạc “thuần Việt” có sức công phá mãnh liệt nhất trong các 

dòng nhạc từ trước đến nay. 

Nghệ sỹ Tài Linh đã qua Mỹ định cư từ năm 2004 theo diện 

đoàn tụ gia đình. Những năm đầu ở nơi đất khách quê người, 

nghệ sỹ cải lương đình đám một thời kiếm sống bằng nghề làm 

móng ở Victor Ville. 

Thời gian này kéo dài đằng đẵng suốt ba năm trời ngập tràn 

trong nỗi nhớ quê hương da diết cùng với ánh đèn sân khấu.  

Năm 2008, khi gia đình chị dọn về Huntington Beach, thành 

phố biển nằm trong khu Santa Ana, trung tâm định cư của 

người Việt, ngoài nghề trang điểm và làm đẹp ở tiệm “neo” nổi 

tiếng của chị, khán giả kiều bào đã gặp lại một Lý Thần Phi - 

Tài Linh và nhiều vai diễn khác của chị trên đất Mỹ. 

Năm 2011, Tài Linh trở về Việt Nam thăm mẹ già, trình diễn 6 

suất tại phòng trà Tiếng Xưa với những tình khúc vang bóng 

một thời như: Lan và Điệp, Hàn Mặc Tử, Giăng câu, Cánh 

chim bạt gió, Ngày buồn, Đoạn buồn đêm mưa, Điệu buồn 

phương Nam…, Tài Linh diễn trích đoạn Lương Sơn Bá - Chúc 

Anh Đài với ca sĩ Quang Thành, người em kết nghĩa mà chị 

hướng dẫn diễn cải lương tuồng cổ. Sau đó, chị hát trên sân 
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khấu rạp Thủ Đô, rạp Công Nhân 4 suất với các trích đoạn nổi 

tiếng: Ngai vàng và tội ác, Xử án Bàng Quí Phi, Giang sơn mỹ 

nhân... và không thể nào quên Lý Thần Phi của Bích Vân cung 

kỳ án. 

Có thể thấy, với Tài Linh, cải lương đã là định mệnh mà cho dù 

có đi xa quê hương tới nửa vòng trái đất, chị vẫn không thể 

dừng sự đam mê này lại được. 

Thế nhưng với sự thử sức cùng Mưa bụi, Tài Linh đã ghi 

những dấu ấn sâu đậm, đã làm nên một dòng nhạc mới, đã 

khiến cho nền âm nhạc Việt Nam thời bấy giờ chuyển mình và 

có những đột phá tích cực. 

Thế nên, không có gì là quá khi nói rằng, Tài Linh chính là một 

nhân tố không thể thiếu với Mưa bụi mà nếu không có chị, 

dòng nhạc này đã không thể phát triển, âm nhạc trong nước đã 

không thể có những chuyển biến để làm nên một thời đại âm 

nhạc mới như những gì đã đạt được vào những năm của thập 

kỷ 1990. 

Tài liệu tham khảo: 

- Yên Thảo. Chuyện ít biết về nữ hoàng băng nhạc “Mưa bụi” 

Tài Linh Blog: tainangsankhau.com 

Ca khúc Hương tóc mạ non – Thanh Sơn do Tài Linh trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KHs9I6W3-OQ 

https://www.youtube.com/watch?v=KHs9I6W3-OQ
https://www.youtube.com/watch?v=KHs9I6W3-OQ
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113. Hoàng Vĩnh  

 
(1956-20  ) 

Ca sĩ Hoàng Vĩnh sinh năm 1956 tại Sàigòn. Trước và sau 

năm 1975, anh tham gia nhiều hoạt động của thanh niên thành 

phố với phong trào “Tiếng hát những đêm không ngủ”. Năm 

1976, anh là ca sĩ của Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7. Sau gần 

30 năm khoác trên vai màu xanh áo lính, người nghệ sĩ – chiến 

sĩ Hoàng Vĩnh đã mang tiếng hát phục vụ nhiều nơi, từ biên 

giới, hải đảo của Tổ Quốc, đến chiến trường Lào – 

Campuchia… 

Năm 2007, NSƯT Hoàng Vĩnh chính thức ra mắt nhóm ca Áo 

Lính, chuyên biểu diễn những ca khúc truyền thống cách mạng 

hào hùng của dân tộc. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Hoàng Vĩnh 

còn là người thầy tận tụy, hết mình vì học trò, luôn tận tình chỉ 

dẫn các ca sĩ trẻ phát triển tài năng, cùng đóng góp sôi nổi cho 

hoạt động âm nhạc tại TPHCM và cả nước. 

Thời gian qua, NSƯT Hoàng Vĩnh nỗ lực chống chọi với căn 

bệnh hiểm nghèo – ung thư vòm họng giai đoạn 3. Trước hoàn 

cảnh khó khăn của anh, NSƯT Quỳnh Liên đã tích cực vận 

động, thực hiện chương trình “Vòng tay bè bạn” nhằm quyên 

góp, ủng hộ về tinh thần và vật chất cho NSƯT Hoàng Vĩnh, 

giúp anh thêm vững vàng niềm tin, kiên trì điều trị bệnh.  



 Huỳnh Ái Tông  

378 
 

Tham gia biểu diễn có NSND Trần Hiếu, NSƯT Thế Hiển, 

Ánh Tuyết, Vân Khánh, Lê Hành, Quý Thăng, Hoàng Điệp, ca 

sĩ Huỳnh Lợi, Nam Khánh, Đông Đào, Thanh Sử, Nguyễn Phi 

Hùng, Y Jang Tuyn, Hoài Phương, Minh Trang LyLy, Tánh 

Linh, Xuân Phú, Ngô Hiệp, Doãn Minh, Diệu Hiền, nhạc sĩ 

Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Quang Vinh, Đinh Quang Minh, 

Hoài An, Bảo Huy, Ngô Duy Thanh, Thiên Lan, Anh Tú, nhóm 

nhạc HAN, Mặt Trời Mới, Sức Sống Mới, Áo Lính, Sen Việt, 

K3, Ánh Dương, Lửa Việt, CLB ca sĩ Hội Âm nhạc TP.HCM... 

Tài liệu tham khảo: 

- Hoàng Vĩnh Blog: hopampro.com 

Ca khúc Hát về vị tướng kính yêu - Lê Chung Tình  

do Hoàng Vĩnh trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ky7ZVuEbgAo 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ky7ZVuEbgAo
https://www.youtube.com/watch?v=ky7ZVuEbgAo
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114.  Đình Văn 

 
(1956-20  ) 

Ca nhạc sĩ Đình Văn sinh năm 1956, tại Sàigòn. 

Năm 1982, là công nhân sửa chữa lắp ráp máy in của xí nghiệp 

Liksin, dự hội diễn văn nghệ quần chúng của Liên hiệp Công 

đoàn Tp HCM, với ca khúc Thành phố tôi yêu  của nhạc sĩ 

Phan Nhân, anh đoạt huy chương vàng. 

Năm 1985, anh lại đoạt huy chương vàng tại hội diễn văn nghệ 

quần chúng của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức tại 

Hải Phòng, với ca khúc Hát về anh của nhạc sĩ Thế Hiển. 

Khi các sân khấu ca nhạc tại TPHCM được mở rộng, Đình Văn 

trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, hát song ca với nữ ca sĩ Phương 

Dung, Ngọc Yến. Anh được khán giả ái mộ qua những tình 

khúc mang âm hưởng dân ca của nhạc sĩ Phan Nhân, Xuân 

Hồng, Phan Huỳnh Điểu, Thanh Sơn... Những bài hát một thời 

đi liền với tên anh như: Khúc hát người đi khai hoang, Thư tình 

cuối mùa thu, Chiếc xuồng quê hương, Chiếc áo bà ba, Bài ca 

cho em, Đôi mắt, Hãy yên lòng mẹ ơi... Đình Văn tâm sự: 

“Trong cuộc đời từ một công nhân trở thành ca sĩ chuyên 

nghiệp, tôi mang ơn 3 nhạc sĩ: Phan Nhân, Hùng Lân và Tiến 

Dũng. Ba ông đã dạy tôi thanh nhạc, nhạc lý cơ bản và quan 

trọng nhất là rót vào lòng tôi niềm say mê âm nhạc và những 

ca khúc mang âm hưởng dân ca. Đó là những giai điệu chở 

nặng phù sa, chất chứa niềm tâm sự của bao thế hệ con người 

khai phá vùng đất phương Nam đẹp giàu, trù phú”.  
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Hoạt động ca hát của anh được nhiều người biết đến vào thập 

niên 1990, đặc biệt là trong các chương trình Mưa bụi. Đình 

Văn trước đây trong nhóm “Mưa bụi tình đời” gồm có Đình 

Văn, Ngọc Hải, Tài Linh, Thạch Thảo, Kim Tử Long, Vũ Linh, 

Ngọc Huyền, Tuấn Cảnh, Giang Tử, Yến Khoa. 

Từ khoảng năm 2000, anh bước vào lĩnh vực sáng tác, một số 

bài hát của anh đã gắn liền với các ca sĩ như Xóm nhỏ với 

Quang Linh, Thương áo bà ba với Cẩm Ly, Ba người bạn  với 

Ưng Hoàng Phúc… 

Anh lập gia đình với một nữ chủ nhân thẩm mỹ viện, sau đó 

hai người chia tay. Năm 2011, anh lập gia đình lần thứ hai, hai 

năm sau họ đã có đứa con gái đầu lòng.  

Ngày nay, Đình Văn đã quá tuổi bay nhảy, nên anh không còn 

thường xuyên đi trình diễn trên sân khấu, anh dành thì giờ sáng 

tác, vui thú gia đình với vợ con. 

Tài liệu tham khảo: 

- Đình Văn Web: Wikipedia 

Ca khúc Tinh đẹp mùa chôm chôm – Giao Tiên do Đình Văn 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dy2XMNclw9w 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C6%B0a_b%E1%BB%A5i&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=Dy2XMNclw9w
https://www.youtube.com/watch?v=Dy2XMNclw9w
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115. Đức Chính 
 

 
(1957-20  ) 

Ca sĩ Đức Chính tên thật là Nguyễn Đức Chính sinh ngày 27 

tháng 2 năm 1957, ở phố Hàng Ngang, Hà Nội. Quê quán ở 

Duy Tiên, Hà Nam.  

Ông tốt nghiệp Trung cấp cơ bản khoa thanh nhạc Nhạc viện 

Hà Nội. Sau đó tốt nghiệp Đại học tại chức chuyên ngành Lý 

luận - Nhạc viện Hà Nội. 

Năm 1979-1981, là diễn viên đơn ca Đoàn Văn công Phòng 

không. 

Ông đã đoạt giải “Người hát hay nhất” - bài hát đề tài người 

lính, tại Hội diễn đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc với bài Ngọn 

lửa cao nguyên, sáng tác Trần Tiến; Huy chương Vàng Hội 

diễn toàn quân năm1979, Huy chương Vàng Hội diễn ca khúc 

chính trị toàn quốc năm 1980. 

Sáng tác và biểu diễn bài hát Tiếng cười lính trẻ đoạt bằng 

khen tại Hội diễn Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 

1990. 
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Tham gia nhóm 5 nghệ sĩ dự Liên hoan âm nhạc dân gian Châu 

Á - Thái Bình Dương tại Trung Quốc năm 1995, chương trình 

đoạt giải xuất sắc với bài Em hát Ây Lay của nhạc sĩ Nguyễn 

Cường. 

Ngoài ra, ông còn tham gia sáng tác ca khúc và đã đoạt Giải Tư 

của Hội Nhạc sĩ Việt Nam các năm: 2001, 2002, 2004. Ông 

được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2012. 

Đức Chính đã là Đoàn trưởng Đoàn ca nhạc thuộc Nhà hát Ca 

múa nhạc Trung ương, quản lý cả trăm nghệ sĩ. 

 

Tài liệu tham khảo: 

 

- Đức Chính Blog: baicadicungnamthang.com 

 

Ca khúc Nỗi nhớ mùa Đông - Phú Quang do Đức Chính trình 

bày 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xY-ql-IDaaA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xY-ql-IDaaA
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116. Thiên Trang 

 
(1957-20  ) 

Ca sĩ Thiên Trang tên thật là Nguyễn Ninh Thiên Trang sinh 

ngày 9 tháng 9 năm 1957, gốc người Đà Lạt, là con út trong 

một gia đình có 4 anh chị em. Lúc mới lên 9 tuổi, cô bé Thiên 

Trang bầu bỉnh, dễ thương đã kém phần may mắn khi chịu 

cảnh mồ côi cha. Cha cô là lính truyền tin Việt Nam Cộng Hòa 

đã hi sinh trên chiến trường Qui Nhơn năm 1975. 

 

Thiên Trang lớn lên trong vòng tay yêu thương đùm bọc của 

mẹ, và anh chị cô. Thiên Trang được khán thính giả Việt Nam 

biết đến như một ca sĩ duyên dáng có giọng ca truyền cảm, 

ngọt ngào. Về sự nghiệp, Thiên Trang cũng rất thành công, 

càng lớn cô càng xinh đẹp và thông minh. Biết được cuộc sống 

sau này sẽ bon chen, không dễ dàng nên Thiên Trang vừa ca 

hát, cô lại chăm chỉ học hành. 

 

Năm 1994, Thiên Trang được đề cử đại diện du sinh trong 

chương trình "Semester At Sea" của đại học Pittsburg 

University. Đến tháng 5 năm 1996 cô tốt nghiệp Cử Nhân Anh 

Văn, trường đại học Sàigòn, Việt Nam. 
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Ở Australia, Úc, Thiên Trang tiếp tục học. Sau thời gian miệt 

mài đèn sách tại trường Manash University, Melbourne, 

Australia với văn bằng Master of International Business 

Management vào tháng 5 năm1999. Thiên trang có khiếu về 

ngôn ngữ học nên cô thông thạo được nhiều thứ tiếng như : 

tiếng Pháp, Nhật, Anh... 

 

Năm 2000, Cty Pump Art tại Houston, bang Texas, Hoa Kỳ đã 

mời cô về làm việc với chức vụ tương đương bên Úc là 

International Maketing Manager, và cô đã về định cư ở Tp 

Houston, Texas. 

 

Năm 2001, trong một lần tình cờ nghe chương trình talk show 

trên Đài phát thanh Sài Gòn 900 AM, Thiên Trang đã ngưỡng 

mộ giọng nói của Luật sư Kevin Huy Phạm. 

 

Một lần khi Thiên Trang đứng trên sân khấu trong chiếc áo dài 

dạ hội rực rỡ màu đỏ, cất giọng hát lại nhạc phẩm "Một cõi đi 

về" mà cô đã hát qua điện thoại cho Kevin nghe, kể từ đó hai 

người làm quen với nhau. 

 

Năm 2004, Thiên Trang và Luật sư Kevin Huy Phạm chính 

thức kết hôn tại tại Tp. Houston, Hoa kỳ. Năm 2009 - 2010, 

một lượt Thiên Trang sinh đến 3 người con: 1 gái 2 trai, chị gái 

tên Carrot, 2 em trai tên BonBon va ChoChou. 

 

Hiện Thiên Trang vẫn điều hành Cty Taura Inc chuyên phân 

phối những dụng cụ về dầu, ga cho thị trường Indonesia và 

Singapore. Cô còn phụ với chồng điều hành Cty Law Firm of 

Kevin H.Phạm & Associates, P.C Houston, Texas với cương vị 

là Marketing & Operating Manager 

 

Gần đây cô còn phụ trách chương trình talk show "Kiến thức 

căn bản về Luật pháp" trên đài VAN Tivi 55.2. 

 

Tài liệu tham khảo: 
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- Ca sĩ Thiên Trang Blog: giaitri-so1.blogspot.com 

Ca khúc Một ngày tàn chinh chiến – Song Ngọc  

do Thiên Trang trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4t_b7yL-N5k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4t_b7yL-N5k
https://www.youtube.com/watch?v=4t_b7yL-N5k
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117. Quang Bình 

 
(1956-20  ) 

Ca sĩ Quang Bình tên thật là Trần Quang Bình sinh năm 

1957, tại Sàigòn. Là con trai của Trần Kim Cường tức cố nghệ 

sĩ Hùng Cường và Phạm Thị Huỳnh Liên tức Huỳnh Thị Bê. 

Sau biến cố năm 1975, Quang Bình theo nghiệp cầm ca của 

nghệ sĩ Hùng Cường. 

Đầu thập niên 1980, Quang Bình lập gia đình với ca sĩ Trang 

Thanh Lan, cùng trình diễn những ca khúc vui tươi như: Ra 

Giêng Anh Cưới Em và Mấy Nhịp Cầu Tre… 

Năm 1992, Quang Bình và gia đình rời Việt Nam sang định cư 

ở Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. 

Ra hải ngoại, Quang Bình và Trang Thanh Lan định cư ở 

California, tiếp tục sinh hoạt văn nghệ. 

Năm 2001, sau những lần về nước trước đó, Quang Bình chia 

tay Trang Thanh Lan sau khi họ có chung 2 con. Quang Bình 

về Việt Nam rồi lập gia đình khác. 
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Năm 2009, 2012, Trang Thanh Lan về Việt Nam hát ở phòng 

trà Tiếng Xưa tại TP. HCM, Quang Bình và Trang Thanh Lan 

đã cùng tái hợp trong những ca khúc trước kia đã làm nên tên 

tuổi của họ. 

Năm 2016, Quang Bình sang Mỹ tổ chức Đêm tái ngộ Quang 

Bình & Bạn hữu tại nhà hàng Majesty ngày 2-4-2016 cũng là 

để kỷ niệm 20 năm nghệ sĩ Hùng Cường vắng bóng. 

Tài liệu tham khảo: 

- Quang Bình Blog: nsvietnam.blogspot.com 

Ca khúc Bài thánh ca buồn - Nguyễn Vũ do Quang Bình  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IvayIsBJjGU 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IvayIsBJjGU
https://www.youtube.com/watch?v=IvayIsBJjGU


 Huỳnh Ái Tông  

388 
 

118. Hồng Năm 

 
(1957-20  ) 

Ca sĩ Hồng Năm sinh năm 1957, tại xã Đức Thành, huyện Yên 

Thành, tỉnh Nghệ An. Ban đầu, cô vào Đoàn chèo Nghệ An, 

sau đó cô tham gia đoàn Dân ca Hà Tĩnh. Cùng với các đồng 

nghiệp, cô đã từng đi đến các vùng quê Hà Tĩnh để sưu tầm các 

làn điệu dân ca qua các nghệ nhân, do vậy mà Đoàn dân ca Hà 

Tĩnh đã có một số vốn cổ rất quý báu. 

Năm 1972, Hồng Năm được Đoàn ca múa miền núi Hà tĩnh 

tuyển vào đoàn, cô đã kể lại cuộc đời làm văn công: “… Có 

nhiều kỷ niệm lắm, vui có, buồn có. Thời ở Nghệ An là những 

năm tháng gian khổ nhưng say nghề vô cùng. Năm 1972, cả 

nước bước vào giai đoạn đấu tranh đánh đuổi giặc Mỹ vô cùng 

ác liệt. Nhiều lần, chúng tôi đang biểu diễn cho bộ đội xem thì 

máy bay rú qua bầu trời. Các anh bộ đội vào vị trí chiến đấu, 

còn diễn viên thì chạy xuống hầm trú ẩn. Khi máy bay bay qua 

rồi thì tất cả lại tiếp tục biểu diễn phục vụ bộ đội. 

Hồi đó, đi diễn gặp nhiều gian khổ nhưng vui lắm. Cả đoàn đi 

bằng xe đạp, diễn viên nam thì chở nhạc cụ, loa máy. Con gái 

thì đèo nhau, đèo lương thực dự trữ… Vui nhất là đi xe đạp 

không có gác-đờ-bu, phanh bằng… chân, chở nhau xuống dốc 

ngã dúi dụi vào nhau, đau kêu trời mà vẫn cười tí toét. Khổ 

nhất là thời gian tôi sinh con, không có ai trông con cho nên đi 

đâu cũng phải cắp con theo. Có những lúc, mọi người đã tìm 

được nhà dân để nghỉ ngơi thì hai mẹ con tôi vẫn phải ôm nhau 
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đứng chờ anh Trưởng đoàn đi liên hệ. Những ca sĩ có con nhỏ 

thường khó tìm chỗ ở hơn, vì nhiều chủ nhà vẫn ngại con đái 

dầm, khóc lóc đêm hôm khiến người ta không ngủ được.” 

Hồng Năm theo học Nhạc viện Hà Nội trong 4 năm, sau khi tốt 

nghiệp cô đã trở lại Đoàn dân ca Hà Tĩnh.Tại Hội diễn ca múa 

nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 1985, cô hát bài Sông ngàn 

sâu của An Thuyên, đoạt Huy chương vàng. Sau đó Hồng Năm 

chuyển ra Đoàn ca múa của Bộ nội vụ ở Hà Nội. Hồng Năm 

chuyên hát dân ca Nghệ Tĩnh, được khán giả khắp nơi yêu 

mến.  

Năm 1989, Hồng Năm tham gia Cuộc thi đơn ca chuyên 

nghiệp toàn quốc, đoạt hai giải: Giải ba dòng nhạc dân gian và 

Giải người hát dân ca Việt Nam hay nhất.  

Năm 1997, Hồng Năm được Nhà nước tặng danh hiệu Nghệ sỹ 

ưu tú. 

Tài liệu tham khảo: 

- Hồng Năm Blog: baicadicungnamthang.net 

Ca khúc Mai em về Hà Tĩnh - Trần Hoàn do Hồng Năm trình 

bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3fEByGM5qVQ 

https://www.youtube.com/watch?v=3fEByGM5qVQ
https://www.youtube.com/watch?v=3fEByGM5qVQ
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119.  Ý Lan 

 
(1958-20  ) 

Ca sĩ Ý Lan  tên thật là Lê Thị Ý Lan, sinh ngày 1 tháng 1 

năm 1958 tại Bệnh viện Saint Paul Sàigòn, trong một gia đình 

nghệ sĩ nổi tiếng: Mẹ là danh ca Thái Thanh, cha là tài tử Lê 

Quỳnh (1934-2007). Ca sĩ Ý Lan là trưởng nữ trong gia đình 

gồm 5 chị em. Lê Xuân Việt sinh năm 1958, Lê Thị Quỳnh 

Dao sinh năm 1960, Lê Thị Thanh Loan sinh năm 1962 và Lê 

Đại sinh năm 1964 

Lê Thị Ý Lan học tiểu học tại các trường Notre Dame Des 

Missions, Charles De Gaulle và Aurore trước khi theo học ở 

trường Sư Phạm Thực Hành và cuối cùng là Trung học tư thục 

Nguyễn Bá Tòng cho đến khi thi tú tài ban ban Văn Chương 

vào năm 75. Ý Lan khi còn trong lứa tuổi học sinh đã hoạt 

động văn nghệ và thể thao rất hăng say cho trường. Cô đã từng 

được chọn làm đại diện trường Nguyễn Bá Tòng tham dự giải 

vũ cầu và bơi lội học sinh Á Châu, nhưng cuối cùng không 

được đi vì không được mẹ cho phép.  

Ý Lan lấy chồng từ rất sớm, khi vẫn còn là cô nữ sinh ngây 

thơ, vụng dại. Nhận mình rất ngoan, luôn nghe theo sự sắp đặt 

của cha mẹ, ngay cả khi không được mẹ cho theo đường ca hát 

nhưng lần hư đầu tiên của chị là lần cãi mẹ để lấy chồng. Gia 

đình Ý Lan mấy đời làm nghệ thuật, trong khi nhà bạn trai có 

truyền thống kinh doanh.  
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Cuộc tình duyên đầu tiên của cô đến từ một "tiếng sét ái rình" 

của thời trẻ tuổi, bất chấp sự khác biệt về mọi mặt giữa hai gia 

đình. Nhưng càng về sau cô càng nhận thấy có nhiều khác biệt 

giữa hai vợ chồng nên cuộc hôn nhân giữa hai người đã bị tan 

vỡ khi Ý Lan được 31 tuổi vào năm 1989. Sau khi họ đã sống 

với nhàu đến 16 năm, có những 5 con là Mai Linh, Lan Anh, 

Thanh Hương, Ý Thy và Phong. 

Hạnh phúc đổ vỡ, Ý Lan trở thành người đàn bà chông chênh 

trước sóng gió cuộc đời. Và Ý Lan bước lên sân khấu. Ý Lan 

quyết định đi hát không phải muốn trở thành nữ danh ca như 

ánh hào quang còn chói lòa của mẹ, mà Ý Lan hát để lấy lại sự 

thăng bằng giữa lúc tâm hồn đang chao nghiêng dữ dội vào 

năm 32 tuổi, năm 1990. 

Đi hát bằng năng khiếu trời cho, không qua trường lớp, bởi vậy 

nên giọng hát của Ý Lan không màu mè, kiểu cách, không 

nặng về kỹ thuật xướng âm, mà nhẹ tợ sợi tơ, cứ thế vướng vít 

vào tâm hồn người yêu nhạc. Thế nên dù bắt đầu đến với 

nghiệp hát khá muộn, Ý Lan lại nhanh chóng bước những bước 

rất dài.  

Về sau Ý Lan lập gia đình với Tuấn Cường, con trai của tài tử 

Kiều Chinh, họ có với nhau 1 con trai là Nguyễn Lê Nam, 

nhưng rồi cuộc hôn nhân nầy không bền vũng, khi tên tuổi Ý 

Lan ng ày càng nổi tiếng về ca hát thì Tuấn Cường không mặn 

mòi với văn nghệ, họ đành phải chia tay. 

Có người bạn gái giới thiệu, năm 2000 kỷ sư Lê Anh Tuấn ở 

San Francisco đã gặp Ý Lan, nhưng cả hai chưa có duyên, họ 

dè dặt vì chàng đã có 3 con, còn nàng đã 6 con, đến năm 2002, 

họ gặp lại tìm hiểu nhau, rồi làm lễ Dạm Ngõ vào ngày 14-7-

2002, lễ Thành Hôn của hai người đã được diễn ra vào ngày 01 

tháng 01 năm 2003 là ngày sinh nhật Ý Lan tại Orange County, 

nam California một cách đơn giản và thân mật. 
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Sau khi trị dứt bệnh ung thư ngực, năm 2008, tại Nam Cali, Ý 

Lan Lập hội Giúp Phụ Nữ Chống Ung Thư. 

Những ca khúc được coi như đã gắn liền với tên tuổi cô như: 

Sa Mạc Tình Yêu, Bản Tình Cuối, Tình, Một Nửa Đời Em, Hãy 

Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào, Quỳnh Hương, Như Đã Dấu Yêu, 

Bài Không Tên Số 8, Ghen, Paroles và Không Còn Mùa Thu. 

Ca sĩ Ý Lan đã nhiều lần về Việt Nam, năm 2010 dự đêm nhạc 

Phạm Duy với tên Giấc mộng dài tại nhà hát Hòa Bình, 

Sàigòn, năm 2011, lần đầu tiên trở về Hà Nội để tổ chức 

liveshow mang tên Khung trời kỷ niệm, nơi gắn bó nhiều kỷ 

niệm của cha mẹ chị. Trong liveshow này, Ý Lan sẽ chọn 

những bài hát đặc biệt gắn liền với tên tuổi chị cũng như các ca 

khúc có sức sống mãnh liệt trong lòng công chúng bấy lâu nay 

để trình diễn. Những bản nhạc tiền chiến và tình ca muôn thuở 

của Phạm Đình Chương và Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Đức 

Huy, Lam Phương, Diệu Hương. 

Ca sĩ Ý Lan hiện sống với chồng con tại California, Mỹ. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trường Kỳ. Ý Lan: 17 Năm Trong Đời Sống Ca Nhạc Và 

Tình Cảm Blog: vietinternet.com.au 

 

Ca khúc Mùa Thu Paris - Ngô Thụy Miên do Ý Lan trình bày 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VkMB-fJWduU 

http://www.vietinternet.com.au/MediaCHANNELS/tabid/427/ID/541/Y-Lan-17-Nam-Trong-oi-Song-Ca-Nhac-Va-Tinh-Cam.aspx
http://www.vietinternet.com.au/MediaCHANNELS/tabid/427/ID/541/Y-Lan-17-Nam-Trong-oi-Song-Ca-Nhac-Va-Tinh-Cam.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=VkMB-fJWduU
https://www.youtube.com/watch?v=VkMB-fJWduU
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120. Bảo Yến 

 
(1958-20  ) 

Ca sĩ Bảo Yến tên thật là Nguyễn Khắc Kim Yến, sinh ngày 

27 tháng 2 năm 1958 tại đồn Mang Cá, Thành Nội Huế, 

nguyên quán ở Quảng Trị, được nuôi dưỡng từ những giọng hò 

trên sông Hương, núi Ngự, Bảo Yến đã có một chất giọng thiên 

phú, một phong cách và một giọng hát đằm thắm, trữ tình. 

Bảo Yến xuất thân trong một gia đình có truyền thống âm 

nhạc. Cha Bảo Yến là ca sĩ Thủy Triều, em gái là ca sĩ Nhã 

Phương và em trai là nhạc sĩ Kim Tuấn. Chị đã được cha mình 

là nghệ sĩ Thủy Triều rèn luyện và hướng nghiệp ngay từ ngày 

còn bé.  

Năm 1981, Bảo Yến được Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí 

Minh mời về cộng tác ghi âm, thu hình trong những chương 

trình ca nhạc của Đài. 

Những bài hát thành công nhất của chị giai đoạn đầu tiên là: 

Nói chuyện với người trong tranh của nhạc sĩ Triều Dâng, Tình 

ca trên biển của nhạc sĩ Thanh Tùng và Hương thầm của nhạc 

sĩ Vũ Hoàng. 
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Bảo Yến lập gia đình với ca nhạc sĩ Quốc Dũng. Hiện sống tại 

Tp. HCM. 

Tài liệu tham khảo: 

- Bảo Yến Web: Wikipedia 

Ca khúc Trộm nhìn nhau - Trầm Tử Thiêng do Bảo Yến  

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=E5Wcq11bagg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E5Wcq11bagg
https://www.youtube.com/watch?v=E5Wcq11bagg
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121. Thái Hiền 

 
(1958-20  )  

Ca sĩ Thái Hiền tên thật là Phạm Thị Thái Hiền, sinh năm 

1958 tại Sàigòn, thân phụ là nhạc sĩ Phạm Duy và th ân mẫu là 

ca sĩ Thái Hằng. Thái Hiền đặc biệt thành công với các ca khúc 

của Phạm Duy mang tính liêu trai và "thiền". 

Ca sĩ Thái Hiền bắt đầu con đường ca hát từ năm 13 tuổi với 

những ca khúc dành cho tuổi thơ do Phạm Duy soạn như: Ông 

Trăng Xuống Chơi, Chú Bé Bắt Ðược Con Công, Ðốt Lá Trên 

Sân, Bé Bắt Dế,… Một thời gian ngắn sau, từ năm 1974, những 

ca khúc dành cho tuổi biết mới chớm biết yêu được tiếng hát 

Thái Hiền cất lên đã khiến cho trái tim của biết bao nhiêu 

người cùng lứa tuổi với cô rung động. Khó ai có thể quên được 

những ca khúc như: Tuổi Mộng Mơ, Tuổi Ngọc, Tuổi Thần 

Tiên hay Tuổi Biết Buồn, Tuổi Vu Vơ hay Tuổi Bâng Khuâng.  

Thái Hiền lớn lên với âm nhạc từ đó cùng với sự dìu dắt của bố 

mẹ và của các anh là những ca nhạc sĩ nổi tiếng trong gia đình 

họ Phạm như Duy Quang và Duy Cường. Thái Hiền sau đó 

cũng đã gia nhập ban nhạc The Dreamers do các anh cô thành 

lập vào đầu thập niên 70 để xuất hiện tại các vũ trường cũng 

như trong các chương trình nhạc trẻ.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Duy
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Năm 1975, c ô theo cha mẹ, cùng với em gái là Thái Thảo rời 

khỏi Việt Nam sang Hoa Kỳ định cư. Hai năm đầu gia đình cô 

sống ở Florida, từ mùa hè năm 1977, dọn về ở Midway City, 

California.  

Tại Mỹ, Thái Hiền là một trong những giọng hát đầu tiên của 

dòng nhạc Việt Nam hải ngoại, cô đã hát trở lại ngay từ cuối 

những năm 1970.  

Năm 1979, các anh em trai đến Mỹ đầy đủ, họ tái lập lại ban 

nhạc gia đình The Dreamers gồm Duy Quang, Duy Minh, Duy 

Hùng, Duy Cường, Thái Hiền và Julie. 

Thái Hiền hát nhiều nhạc của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô 

Thụy Miên, Cung Tiến, Lê Uyên Phương. 

Tài liệu tham khảo: 

- Ca sĩ Thái Hiền Blog: hopampro.com 

Ca khúc Tuổi mộng mơ - Phạm Duy do Thái Hiền trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dATyLBtsmeA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dATyLBtsmeA
https://www.youtube.com/watch?v=dATyLBtsmeA
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122. Cẩm Vân 

 
(1959-20  ) 

Ca sĩ Cẩm Vân tên thật là Hoàng Cẩm Vân, sinh ngày 31 

tháng 5 năm 1959 tại Quận 1, Sàigòn, Cẩm Vân xuất thân trong 

gia đình không có thành viên nào đi theo con đường nghệ thuật 

duy chỉ có mẹ cô đã từng là Trưởng ban văn nghệ của Trường 

nữ sinh Gia Long. Và có lẽ niềm đam mê và giọng hát của 

người mẹ đã có ảnh hưởng đến cô bé Cẩm Vân nên ngay khi 

còn hoạt động văn nghệ trong phong trào học sinh - sinh viên, 

cô đã lọt vào mắt của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý. Với câu nói 

"Cẩm Vân là một viên ngọc, viên kim cương chưa được mài 

dũa, đánh bóng. Tôi tin rằng cháu sẽ nổi tiếng", nhạc sỹ 

Nguyễn Văn Tý đã thuyết phục được gia đình cho phép cô bé 

Cẩm Vân tham gia vào một tiết mục mừng xuân trên sóng 

truyền hình lúc bấy giờ. 

Đến năm 1985 Cẩm Vân được coi như một trong những ca sĩ 

được yêu mến nhất của cả nước. Và cũng bắt đầu từ đây, ca sỹ 

Cẩm Vân đã có một chổ đứng vững chắc trong lòng người yêu 

nhạc.  

 

 Là một ca sĩ trưởng thành từ các phong trào ca nhạc quần 

chúng, dần dần khẳng định mình là một ca sỹ chuyên nghiệp, 

với chất giọng khỏe và trữ trình, Cẩm Vân đã làm biết bao 

người hâm mộ cô trong ca khúc Bài ca không quên, đây được 

xem như điểm khởi đầu sự thành công của Cẩm Vân.  

 



 Huỳnh Ái Tông  

398 
 

Năm 1985, Cẩm Vân đoạt hai huy chương vàng liên tiếp trong 

liên hoan ca múa nhạc thành phố và Hội diễn ca múa nhạc toàn 

quốc với những ca khúc Rừng chiều của Vũ Thanh, Mùa xuân 

và Bài ca không quên của Phạm Minh Tuấn, Triệu đóa hoa 

hồng, Người đàn bà hát, Ðịnh mệnh...  

  

Sau hơn 20 năm đứng trên sân khấu, Cẩm Vân được công 

chúng rất yêu mến qua những ca khúc Huyền thoại mẹ, Sóng về 

đâu của Trịnh Công Sơn, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa 

của Trương Quý Hải,...  

 

Ca sỹ Cẩm Vân có một lợi thế so với các bạn đồng nghiệp khác 

là có một gia đình làm nghệ thuật, chồng là ca sĩ Khắc Triệu, vì 

vậy hai người rất dễ thông cảm và hỗ trợ cho nhau trong nghề 

nghiệp. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng chị vẫn thường cùng với 

chồng biểu diễn chung tại các tụ điểm âm nhạc trong TP 

Sàigòn như Sân khấu 126, Trống đồng, Nhà Hát Hòa Bình...với 

những bài hát đang được mọi người yêu thích như Hà Nội mùa 

vắng những cơn mưa, Hoa tím ngày xưa, Ngày em đến, Điệu 

buồn ngàn năm... Dù ở đâu chị cũng luôn nhận được sự cổ vũ 

nhiệt tình và yêu quý của khán giả.  

Tài liệu tham khảo: 

- Tiểu sử Cẩm Vân Blog: music.vietfun.com 

Ca khúc Bài ca không quên - Phạm Minh Tuấn do Cẩm Vân 

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RWDcw3Gy0Ps 

https://www.youtube.com/watch?v=RWDcw3Gy0Ps
https://www.youtube.com/watch?v=RWDcw3Gy0Ps
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123. Tuấn Vũ 

 
(1959-20  ) 

Ca sĩ Tuấn Vũ tên thật là Nguyễn Văn Tài; sinh ngày 16 

tháng 12 năm 1959 tại huyện Đức Linh - Bình Thuận. Nguyên 

quán tại xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Anh là 

người con thứ 4 trong gia đình có 10 anh chị em, gồm có 4 anh 

em trai và 6 chị em gái. Thân phụ của anh làm trong nhà thờ, 

không rõ chức vụ nhưng chỉ xếp sau cha cố.  

Năm 1979, Tuấn Vũ qua Mỹ một mình, định cư ở San 

Francisco.. Tại Mỹ, anh làm nghề đánh cá và nhiều nghề khác 

để kiếm sống, cuộc sống rất khổ cực. Tuấn Vũ có giọng hát rất 

hay và rất yêu ca nhạc trữ tình, anh có thể hát khi đang làm bất 

cứ điều gì và ở đâu, khi đi đánh cá ngoài khơi, khi ở nhà một 

mình hay khi dạo trên bãi biển những hôm  không ra khơi 

được. Thần tượng ca nhạc của anh hồi ấy là nữ ca sỹ Giao Linh 

và ca - nhạc sỹ Nhật Trường. Cũng vì đam mê ca hát nhưng vì 

không có điều kiện theo học nhạc nên anh tự học, tự tập luyến 

láy, tự tập gõ nhịp và một điều cần nói nhất về giọng ca của 

anh là do thiên bẩm chứ không phải do luyện tập mà thành.  

Cho đến một ngày vào năm 1980, duyên may cho anh được 

gặp nữ ca sỹ Trúc Mai. Do tình cờ ca sĩ Trúc Mai đi dạo trên 

bãi biển, nghe được giọng hát của anh chàng đánh cá vang lại, 

ca sỹ này đã lại hỏi thăm và hỏi anh có muốn hát trên sân khấu 

hay không. Tất nhiên anh chớp lấy cơ hội và từ đó anh được 
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Trúc Mai cùng nhiều người khác dìu dắt thêm trên con đường 

âm nhạc như ca sỹ Giao Linh, Nhật Trường, Phượng Mai…  

Vốn sẵn đam mê ca hát và có giọng ca trời phú nên anh nhanh 

chóng chinh phục được khán giả ngay từ lần đầu tiên đứng hát 

trước sân khấu vào năm 1981. Nghệ danh Tuấn Vũ là tên ghép 

của 2 người cháu của anh là Tuấn và Vũ. Tuy hát nhạc rất 

nhiều nhưng mãi đến năm 1985 anh mới thu đĩa CD đầu tiên 

của mình đó là CD Đôi Mắt Người Xưa  cùng với giọng hát của 

Nữ Hoàng Sầu Muộn là ca sỹ Giao Linh. CD riêng đầu tiên của 

Tuấn Vũ chính là CD Gửi Về Em do trung tâm Thanh Lan thực 

hiện. Thanh Lan cũng là trung tâm đầu tiên thu âm giọng hát 

Tuấn Vũ. Những CD của anh được khán giả đón nhận nồng 

nhiệt, giọng ca của anh rất kỹ thuật và rất truyền cảm. Bài hát 

đã đưa anh đến với khán giả chính là bài Phượng Buồn (theo 

chính lời của Tuấn Vũ). Anh chinh phục được khán thính giả 

mọi nơi, ở nước ngoài cũng như ở trong nước.  

Ngày anh còn hát độc quyền cho Thuý Nga là những ngày 

tháng cho ra đời rất nhiều tác phẩm tuyệt vời, điển hình là Cô 

Bé Ngày Xưa, … Giọng ca Tuấn Vũ đã từng đi biểu diễn khắp 

nơi trên thế giới, anh đặc biệt được đón nhận nồng hậu ở các 

nơi anh qua biểu diễn như Úc, Pháp, Nhật Bản…Các trung tâm 

thi nhau mời anh về hát cho mình. Tuấn Vũ là nam ca sỹ sở 

hữu nhiều kỷ lục: Giọng ca được mến mộ nhất, hát hay nhất, 

nhiều trung tâm mời nhất, ra nhiều CD nhất, số lượng bài hát 

cũng nhiều nhất… 

Trong thời kỳ những năm 94-96, do bị phụ bạc trong tình yêu 

nên có lúc anh đã sa đà vào ma tuý. Anh vắng bóng hẳn trong 

làng ca nhạc và hầu như không hề xuất hiện. Đó là thời kỳ khó 

khăn nhất của anh và bằng nghị lực của mình anh đã vượt qua 

được những mất mát về tình cảm và vượt qua được sự cám dỗ 

của nàng tiên nâu để quay lại sân khấu. Tác phẩm Tâm Sự Đời 

Tôi chính là tác phẩm đầu tiên anh trình bày sau vài năm vắng 

bóng. Nó nói lên được cõi lòng anh, bài đó hoàn toàn do anh 
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chọn, vì nó hợp với tâm sự của người ca sĩ có rất nhiều sóng 

gió đã qua. 

Tuấn Vũ cộng tác với những trung tâm băng nhạc lớn như 

Thúy Nga, Asia … 

Năm 2001 Tuấn Vũ đã về thăm gia đình  Việt Nam, đến năm 

2010, anh về Việt Nam trình diễn ở Hà Nội và Tp. HCM có 

danh ca Giao Linh cùng trình diễn với anh. 

Hiện Tuấn Vũ hiện sinh sống ở California, Mỹ. 

Tài liệu tham khảo: 

- Tuấn Vũ Web: Wikipedia 

Ca khúc Chuyến tàu hoàng hôn – Minh Kỳ do Tuấn Vũ  

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=C-WyANXU72c 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C-WyANXU72c
https://www.youtube.com/watch?v=C-WyANXU72c
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124. Lệ Quyên  

 
(1959-20  ) 

Ca sĩ Lệ Quyên sinh 1959 tại Hà Nội, sinh ra trong một gia 

đình có truyền thống nghệ thuật. Bố là Nghệ sĩ nhân dân Sĩ 

Tiến (1915-1982), một soạn giả cải lương, mẹ là Nghệ sĩ ưu tú 

Khánh Hợi, chú là cố nghệ sĩ ưu tú Sĩ Hùng, thím là nghệ sĩ 

nhân dân Tường Vy. 

Năm 1970, cô theo học khoa đàn bầu của Nhạc viện Hà Nội. 

Năm 1977, theo lời khuyên của thầy giáo Lô Thanh cô chuyển 

sang khoa Thanh nhạc và được theo học nghệ sĩ ưu tú Mỹ 

Bình. Năm 1978, cô được mời đóng vai chính trong phim Kế 

hoach C76. Tháng 8 năm 1979, cô đi lưu diễn tại Mexico, 

Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy... Năm 1981, cô 

giành được giải thưởng Người hát ca khúc Tiệp Khắc hay nhất 

tại Tiệp Khắc. 

Lệ Quyên vào biên chế tại Nhà hát nhạc nhẹ Trung ương và trở 

thành lớp nghệ sĩ đầu tiên tại đây cùng với nghệ sĩ nhân dân 

Quang Thọ, nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu, nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hà, 

nghệ sĩ ưu tú Quang Huy, nghệ sĩ ưu tú Trần Bình, ca sĩ Ái 

Vân ... Cô cùng với Ái Vân đã trở thành những ngôi sao lớn 

nhất ở Hà Nội tại thời điểm này. 
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Cô nổi tiếng với nhiều ca khúc nước ngoài hát lại của các ca sĩ 

và ban nhạc Whitney Houston, Scorpions, Maywood và nhiều 

ca khúc khác như Tiếng sóng, Biển ngày mưa của Dương Thụ, 

Hơi thở mùa xuân của Dương Thụ & Nguyễn Cường, Hoa sữa 

của Hồng Đăng, Đêm đông của Nguyễn Văn Thương, và cũng 

là một nhạc sĩ đã giúp cô định hình tên tuổi của mình . 

Đặc biệt là với ca khúc Tiếng sóng của Dương Thụ, cùng với 

ca khúc Họa mi hót trong mưa là của nhạc sĩ Dương Thụ viết 

riêng cho cô, do Quang Minh hòa âm đã đưa cô lên đỉnh cao sự 

nghiệp. Cuối năm 1987, cô lấy chồng là Hứa Đắc Khoa, nhân 

viên của lãnh sự Pháp. Năm 1990, trong lúc sự nghiệp vẫn 

đang phát triển, cô đi theo chồng sang Pháp. Kể từ đó Lệ 

Quyên ở hẳn bên Pháp và thỉnh thoảng mới đi hát. Lệ Quyên 

sinh 3 con. Hai cô con gái: Laura Hồng Anh sinh năm 1987, 

Diane Hồng Nhung sinh năm 1991, con trai út Stéphane Đắc 

Trí sinh năm 1996. 

Năm 2004, cô trở về Việt Nam lần đầu tiên và tổ chức 1 

liveshow mang tên Trở về phố xưa. Nhạc sĩ Trần Tiến đã viết 

riêng 1 ca khúc tặng cô mang tên Thành phố muối mặn. Năm 

2006, Lệ Quyên tham gia chương trình kỷ niêm 20 năm Nhà 

hát nhạc nhẹ Trung ương mang tên Nhạc hội tháng tư từ 10 

đến 14 tháng 4 và diễn chung với những người bạn diễn cũ như 

Quang Thọ, Ái Vân, Vũ Dậu, Mạnh Hà ... 

Ngày 3-5-2009, Lệ Quyên có buổi trình diễn ca nhạc cùng với 

các ca sĩ Ái Vân đến từ Mỹ và nam ca sĩ Đức Tuấn từ Việt 

Nam qua, tại Espace Liberté, ngoại ô Paris. 

Ở tuổi 50, Lệ Quyên vẫn giữ được tiếng hát và nhan sắc. Tối 1-

5-2010, tại sân khấu Dock Haussmann, số 50 đại lộ Président 

Wilson, Lệ Quyên tham gia biểu diễn tại Dạ vũ mùa Xuân, 

chương trình âm nhạc quy mô nhất những năm gần đây trong 

cộng đồng người Việt tại Pháp. 

Tài liệu tham khảo: 
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- Lệ Quyên - Diva thầm lặng Blog vnav.vn 

Ca khúc Gửi lại em - Vũ  Hoàng do Lệ Uyên & Vũ Dậu  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JeCobArSCXE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JeCobArSCXE
https://www.youtube.com/watch?v=JeCobArSCXE
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125. Nhã Phương 

 
(1959-20  ) 

Ca sĩ Nhã Phương tên thật là Nguyễn Khắc Kim Yến, sinh 

năm 1959 tại Quảng Trị, là con gái của nhạc sĩ Thủy Triều vốn 

là một ca sĩ của Đài Phát thanh Huế; ông cho ba chị em Bảo 

Yến, Nhã Phương và Kim Tuấn học nhạc với nhạc sĩ Ôn Văn 

Tài – một nhạc công trong dàn nhạc hoàng gia Campuchia suốt 

năm năm. Gia đình nhạc sĩ Thủy Triều ban đầu ở Huế, sau vào 

Cần Thơ lập nghiệp và từ sau 1975 thì lên Tp. HCM. sinh 

sống. 

Năm 1979, Nhã Phương làm thư ký tại Ban Văn nghệ, Đài 

Truyền hình Tp HCM. Năm 1980, Nhã Phương đoạt huy 

chương vàng Giọng hát hay miền Nam với bài hát Trên biển 

xanh và đoạt giải lần nữa vào năm 1986. Nhã Phương chính 

thức bước chân vào nghề ca sĩ từ năm 1982. Giữa thập niên 

1980 là thời kỳ thành công rực rỡ của đôi song ca Bảo Yến - 

Nhã Phương.
[
  

Năm 1985, Nhã Phương kết hôn với nhạc sĩ Lê Hựu Hà. Trước 

đó, Lê Hựu Hà đã có một đời vợ và có hai con riêng. Nhã 

Phương và Lê Hựu Hà có hai con chung, một trai, một gái tên 

là Phương Khánh và Phương Uyên.  



 Huỳnh Ái Tông  

406 
 

Đầu năm 2003, hai người ly thân. Sau đó Lê Hựu Hà qua đời 

vào tháng 5 năm 2003, Nhã Phương tái hôn với David người 

Mỹ.  

Năm 2009, Nhã Phương cùng hai con sang định cư tại tiểu 

bang Colorado, Mỹ. 

Tài liệu tham khảo: 

 - Nhã Phương Web: Wikipedia 

Ca khúc Lời người ra đi - Trần Hoàn do Nhã Phương trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f_fBAHer0DM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f_fBAHer0DM
https://www.youtube.com/watch?v=f_fBAHer0DM
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126. Thúy Vi  

 

 
(1961-20  ) 

 

Ca sĩ Thúy Vi tên thật là Vũ Thị Thúy, sinh ngày 8 tháng 5 

năm 1961, tại Sàigòn. Ngay từ khi còn nhỏ, Thúy Vi đã tỏ ra 

đam mê ca hát, cô đã tham gia vào một số buổi văn nghệ tại 

trường.  

 

Biến cố năm 1975, Thúy Vi mới học lớp 9 trường Phước An ở 

Thị Nghè, phải theo gia đình di tản sang Mỹ, trước tiên định cư 

tại tiểu bang Pensylvania khoảng 5 năm, đi học rồi đi làm nhân 

viên Bưu Điện.  

 

Đầu thập niên 1980, Thúy Vi sang thăm dì ở Houston, Texas. 

Bà dì có một quán cà phê ca nhạc tên L'amour và cô ở lại để 

giúp quán vừa pha cà phê vừa hát mỗi đêm cuối tuần, vẫn tiếp 

tục làm cho Bưu Điện. Nghệ danh Thúy Vi là do bà dì đặt cho 

từ cái tên thật Vũ Thị Thúy; và con đường ca hát trên xứ người 

bắt đầu từ đây. Năm 1982, Thúy Vi bắt đầu trở thành ca sĩ 

chính thức tại vũ trường Houston. 

Sau đó Thúy Vi dọn về Bắc Cali và ca hát vũ trường ở San 

Francisco,vũ trường New Maxim với ban nhạc Lê Huy ở San 

Jose trong ba năm. 

Năm 1985, cô xuống Nam Cali và ở cho tới bây giờ. Thúy Vi 
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hát cho nhiều vũ trường của Quận Cam. Con đường ca hát bắt 

đầu hanh thông, ca nhạc sĩ Duy Quang giới thiệu cô thu băng 

cho các trung tâm Giáng Ngọc, trung tâm Dạ Lan, Làng Văn... 

với các bản nhạc ngoại quốc New Vave. Từ băng nhạc, Thúy 

Vi được mời thu hình cho nhiều cuốn băng hình Video vì cô có 

vóc dáng và khuôn mặt xinh đẹp. Cô đi lưu diễn khắp nơi, các 

tiểu bang Hoa Kỳ cho đến Âu châu, Canada. 

Kế tiếp Thúy Vi có mặt hầu hết các cuốn video của trung tâm 

Mây Production, ở trong nhóm Ngũ Long Công Chúa gồm 

Thúy Vi, Giáng Ngọc, Ngọc Anh, Zaza Minh Thảo, Linda 

Trang Đài. 

Cô cũng xuất hiện trong một số video của trung tâm Asia, đặc 

biệt bản Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu, Thúy Vi mặc áo 

dài trắng trông như một nữ sinh trung học dễ thương, cũng là 

một bản đặc biệt gây ấn tượng cho người xem. 

Một điều đặc biệt nữa là Thúy Vi được đạo diễn Charlie 

Nguyễn của công ty Cinema Pictures mời đóng vai chính trong 

vai công chúa Mị Nương của cuốn phim đầu tay của anh là 

Hùng Vương Thứ 18 gây tiếng vang trong giới điện ảnh của 

cộng đồng Việt Nam hải ngoại cuối thập niên 1990. 

Kỷ niệm đặc biệt trong đời ca hát là khi Thúy Vi sang bên Tây 

Đức trình diễn thì bầu sô chở cô tới coi dân chúng đập phá bức 

tường Bá Linh vào đêm Thứ Năm 9 tháng 11 năm 1989. Có 

một vài người Việt Nam sống bên Đông Đức quăng đồ đạc qua 

bức tường nhờ Thúy Vi giữ dùm để họ rảnh tay chui qua lỗ 

hỗng bức tường đến xứ Tây Đức tự do. Cô cũng mang mấy cục 

gạch của bức tường Bá Linh về làm kỷ niệm. 

Có một thời, ca sĩ Thúy Vi từng trình diễn các nơi xa chung với 

ban nhạc gồm nhạc sĩ Anh Tài – guitar -  và nhạc sĩ Trúc Hồ - 

keyboard-. Trong ban nhạc Anh Tài có thêm cô ca sĩ Leyna 
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Nguyễn, bây giờ trở thành một xướng ngôn viên đài truyền 

hình Mỹ tại Nam Cali, làm MC cho trung t âm Asia. 

Thập niên 2000 trở đi, một bước ngoặt khác khi Thúy Vi được 

ca nhạc sĩ Việt Dzũng mời cộng tác với đài truyền hình SBTN 

từ lúc đài này vừa thành lập vào đầu thế kỷ 21. Tiết mục 

VNews hai lần mỗi tuần của Thúy Vi được khán giả đón coi. 

Cô giới thiệu những ca khúc chủ đề, những nhạc sĩ, những ca sĩ 

và minh họa bằng những đoạn phim ca nhạc cùng với lời văn 

chải chuốt qua giọng đọc ngọt ngào của mình. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trần Chí Phúc. Ca Sĩ Thúy Vi - Công chúa Mị Nương ca nhạc 

hải ngoại Web: sbtn.tv 

Ca khúc Sao tình vội tan - Trần Thái Sơn do Thúy Vi trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nl6K3D9ynqs 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nl6K3D9ynqs
https://www.youtube.com/watch?v=nl6K3D9ynqs
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127. Như Mai 

 
(1960-20  ) 

Ca sĩ Như Mai tên thật là Đỗ Như Mai, sinh ngày 22 tháng 5 

năm 1960, tại Sàigòn. Như Mai là cô bé nhút nhát sinh trưởng 

trong một gia đình có 6 người con.  

Thời trung học ở Sàigòn, cô nữ sinh Đỗ Như Mai thường hát ở 

ca đoàn nhà thờ  Tân Hòa của cha cố Sơn và là giọng hát solo 

chính nhà thờ Đắc Lộ; những lần nhiều ca đoàn họp lại hát ở 

nhà thờ Huyện Sỹ thì Như Mai vẫn giữ vai trò solo. 

Sau năm 1975, Như Mai mới phát hiện tài năng của mình, khi 

lần đầu tiên hát trên sân khấu Quận Phú Nhuận, nhưng chỉ là 

hát tài tử mà thôi.  

Năm 1980, Như Mai vượt biển từ Rạch Giá đến trại tị nạn Thái 

Lan, tàu của cô cập bờ vào đêm Giáng Sinh và được dân chúng 

mang thức ăn tới cho. Ở trại tị nạn Như Mai tham gia sinh hoạt 

ca nhạc, mỗi lần có người rời trại để đi định cư, cô hát bản 

Thuyền Viễn Xứ, thơ Huyền Chi, nhạc Phạm Duy, trên loa 

phóng thanh để đưa tiễn. Giọng hát cùng tiếng đàn ghi ta thùng 

thật cảm động, làm cho nhiều người ghi dấu kỷ niệm đó. 

Năm 1981, Như Mai đến Quận Cam định cư vào ngày Lễ Độc 

Lập Hoa Kỳ, cô tiếp tục học bậc trung học. Năm 1983, một 

đêm nọ, có bạn rủ đi nghe nhạc ở Quán Làng Văn, nằm trên 

đường số 1, thành phố Santa Ana, chủ nhân là chị Lan, sau này 

làm trung tâm băng nhạc Làng Văn. 
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Như Mai được mời lên hát giúp vui, và cô cất tiếng bản Thuyền 

Viễn Xứ được khán giả thích thú, nên chủ nhân mời cộng tác, 

hát trong ba đêm cuối tuần. Lúc đó nhạc sĩ Tùng Giang phụ 

trách ban nhạc, tiền cát sê mỗi đêm là 50 mỹ kim, số tiền đáng 

kể đối với một người còn đi học như cô. Như Mai đã bước vào 

làng ca sĩ chuyên nghiệp từ đó. Vào những năm đầu thập niên 

1980, khán giả thường đến quán Làng Văn để nghe ca nhạc 

cuối tuần, khác với loại khán giả đến vũ trường để khiêu vũ. 

Sau quán Làng Văn, Như Mai chuyển sang hát ở quán cà phê 

Lan đường Westminter, nơi đây khán giả đa số là sinh viên, 

khách vào chỉ uống cà phê  mỗi ly khoảng 2 đô la, để nghe 

nhạc, không khí rất lãng mạn, văn nghệ. Như Mai nhớ lại đứng 

hát trong khói thuốc lá mờ mịt và khung cảnh rất vui, khách và 

người ca sĩ đồng lứa tuổi thanh niên. Khán giả ngồi nhớ quê, 

nghe trình diễn những ca khúc một thời vang bóng quê nhà của 

Phạm Duy, Trịnh Công Sơn…  

Năm 1983, cuốn băng nhạc Cassette đầu tiên trong đời là 

Mộng Ban Đầu, tên nhạc phẩm của Hoàng Trọng, với tiếng hát 

Như Mai của trung tâm Thanh Lan thực hiện, do nhạc sĩ Trung 

Nghĩa hòa âm rất thành công, bán cả mấy chục ngàn cuốn 

băng.  

Sau khi băng nhạc Mộng Ban Đầu được tung ra thị trường, 

tiếng hát của Như Mai đã gây ngay được một sự chú ý nơi 

thính giả. Vào năm 1986, trong một lần lên hát giúp vui tại 

quán cà phê Lan ở Nam California, Như Mai đã được một 

người trong ban giám đốc trung tâm Dạ Lan, tiền thân của 

trung tâm Asia để ý và mời hợp tác, kế đến Như Mai thu âm 

cho trung tâm Giáng Ngọc và rất nhiều trung tâm băng nhạc 

của Quận Cam. Cũng trong năm 1986, Như Mai gia nhập ban 

nhạc The Magic sau khi cùng với Quốc Sĩ có những liên hệ 

tình cảm, để từ đó tên tuổi của cô được biết đến nhiều hơn, 

nhất là qua những nhạc phẩm tình ca. 
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Khi có phong trào hát nhạc ngoại quốc lời Việt để thay đổi 

món ăn âm nhạc thì Như Mai chuyển sang hát loại New Wave 

rất thành công. Và cô mở ra trung tâm băng nhạc Như Mai tự 

thực hiện những cuốn băng cho giọng hát mình và mời thêm 

những ca sĩ khác thu âm. Những sản phẩm đó bán rất chạy. 

Sau nầy có lý do riêng tư, sự liên hệ tình cảm giữa Như Mai và 

trưởng ban nhạc The Magic là Quốc Sĩ đã đi đến tình trạng mỗi 

người mỗi ngả, để Như Mai trở lại với vai trò một nữ ca sĩ độc 

lập, như những ngày đầu tiên cô đến với ca nhạc.  

Sau hơn 30 năm góp mặt trong làng ca nhạc, Như Mai đã tạo 

cho mình một chỗ đứng trong những sinh hoạt ca nhạc tại hải 

ngoại. Giọng hát của cô càng ngày càng chững chạc hơn sau 

khi đã rút tỉa được nhiều kinh nghiệm qua suốt một khoảng 

thời gian dài, không những vậy những thăng trầm trong cuộc 

sống, những biến chuyển về mặt tình cảm cũng đã đúc kết nơi 

nội tâm cô những suy nghĩ, những ưu tư để khiến giọng hát của 

cô trở nên tình cảm hơn và nhất là có hồn hơn trong những 

nhạc phẩm một phần nào nói lên được tâm sự của mình. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trường Kỳ. Như Mai Web: dactrung.net 

Ca khúc Ba tháng tạ từ - Thanh Sơn do Như Mai trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CiEcH-SKBpE 

https://www.youtube.com/watch?v=CiEcH-SKBpE


 Ca sĩ  Việt Nam  

413 
 

128. Kiều Nga 

 

 
(1960-20  ) 

 

Ca sĩ  Kiều Nga tên thật là  Phạm Thị Kiều Nga, sinh ngày 22 

tháng 5 năm 1960 tại Sàigòn, là em gái của nam ca sĩ Elvis 

Phương. 

 

Ngoài ông anh Elvis Phuong lẫy lừng tên tuổi, cô ca sĩ có tính 

nghịch ngợm, thích nói thẳng và hơi ngỗ ngáo, cô này còn một 

người chị là Riri Hoa, cũng đã một thời đi hát trong thời kỳ đầu 

tiên của nhạc trẻ Việt Nam. 

 

Qua Mỹ từ năm 1983, tại đây Kiều Nga đã được các nhạc sĩ 

như Trần Ngọc Sơn, con trai nhạc sĩ Anh Bằng và Cát Nguyễn 

dìu dắt, hướng dẫn vào đường âm nhạc. Vì chịu khó tập dượt 

nên cô đã tiến rất nhanh, không đầy hai năm sau đã thu cuốn 

băng đầu tiên cho trug tâm Làng Văn với nhan đề: "Tình Khúc 

Trịnh Công Sơn". Lần lượt cô đã được mời hát cho trung tâm 

Asia, Giáng Ngọc, Mây... và từ năm 1992, Kiều Nga đã điều 

hành một trung tâm riêng của mình là KN Productions. 

 

Năm 1986, Kiều Nga trình diễn lần đầu tiên trước khán giả tại 

Houston chung với Ngọc Lan tại một vũ trường. Những nhạc 
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phẩm được Kiều Nga trình bày đêm hôm đó là: Lui, Il Te Parle 

d'Amour, Bay Đi Cánh Chim Biển,... Mặc dù "hơi sợ và run" 

nhưng kết quả là cô đã nhận được nhiều tràng pháo tay khích 

lệ. Từ đó trở đi, Kiều Nga liên tiếp được mời trình diễn khắp 

nơi, nhưng chuyến đi thành công nhất đối với cô là tại Âu 

Châu, trong đó cô chấm nước Đức là "số một". Hàng năm vào 

tháng 4, Kiều Nga đều bay sang Bergkamen (Đức) một tháng 

để hát độc quyền cho trung tâm băng nhạc Vũ Ly.  

 

Kiều Nga được mời xuất hiện lần đầu trên video "Asia 1" với 

bài Xin Còn Gọi Tên Nhau. Kỷ niệm vui nhất của Kiều Nga là 

lần đi show ở Úc cùng với Khánh Ly, Thúy Vi và MC hỏi một 

câu: "Sao đợi mãi tới bây giờ mới sang Úc trình diễn?" chẳng 

kịp nghĩ ngợi, Kiều Nga đã buột miệng trả lời ngay "tại vì 

muốn qua chụp hình với Kangaroo!"  

Động lực để Kiều Nga theo đuổi con đường ca hát là một giải 

thưởng ở trường. Lúc còn là nữ sinh dự thi văn nghệ tại trường 

Lê Quý Đôn TP HCM, em gái ca sĩ Elvis Phương chọn hát bài 

Tiếng đàn Ta Lư để dự thi và nhận được những lời khen ngợi, 

cổ vũ nồng nhiệt từ ban giám khảo, thầy cô trong trường.  

Vào giữa thập niên 1980 tới đầu 1990, ca sĩ hải ngoại Kiều 

Nga được đông đảo khán giả trong và ngoài nước ngưỡng mộ. 

Cùng Ngọc Lan, chị được mệnh danh là "Nữ hoàng New 

Wave" thời đó. Chị được khán giả trong nước biết đến nhiều 

qua những chương trình Liên khúc tình yêu thu âm chung ca sĩ 

Ngọc Lan, Trung Hành ở hải ngoại. 

Năm 2011, Kiều Nga đã về Việt Nam góp mặt trong liveshow 

kỷ niệm 50 năm ca hát của Elvis Phương vào ngày 12-12-2011, 

tại Trung tâm hội nghị White Palace Tp. HCM.  

Mặc dù mê hát từ nhỏ, nhưng trong dự định thì Kiều Nga sẽ bỏ 

hát, qua một tiểu bang khác sống và mở business, rất có thể là 

một tiệm "Food To Go". 
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Một điều ít ai biết là Kiều Nga có tất cả 5 con nuôi, gồm 3 gái, 

2 trai, là con của 2 bà chị và một người bạn thân. 

 

Tài liệu tham khảo: 

 

- Kiều Nga Blog: hopampro.com 

 

Ca khúc Xin còn gọi tên nhau – Trường Sa do Kiều Nga  

trình bày 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_WKnq8FMOV8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_WKnq8FMOV8
https://www.youtube.com/watch?v=_WKnq8FMOV8
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129. Anh Dũng 

 
(196X-20  ) 

Ca sĩ Anh Dũng tên thật là Nguyễn Anh Dũng, sinh vào 

khoảng đầu thập niên 1960 tại thành phố Đà Lạt. Song thân 

anh người miền Nam lên Đà Lạt lập nghiệp. Thời trung học, 

anh theo học tại trường Trần Hưng Đạo. Từ nhỏ đã thích ca hát 

nên cố gắng luyện giọng, tập lấy thôi chứ không theo học 

trường chuyên biệt nào cả. 

Sau năm 1975 thời thế đổi thay, Anh Dũng chuyển sang nghề 

ca hát từ năm 1977-1978, anh có dịp học hỏi thêm về thanh 

nhạc để trau dồi kỹ thuật hát. Cộng tác với  mấy phòng trà ở Đà 

Lạt, hát những bản tiền chiến được cho phép, nhạc Pháp, nhạc 

trẻ.  Đã đoạt giải huy chương vàng ca sĩ ở Biên Hòa. 

Từng vượt biển mấy lần nhưng không thành, có lần bị bắt đưa 

vào tù rồi được thả và bị cấm hát. Mãi đến năm 1991, anh cùng 

gia đình được bảo lãnh sang Hoa Kỳ. 

Khi tới Quận Cam cuối năm 1991, có người quen giới thiệu 

Anh Dũng vào hát ở quán cà phê Tao Nhân trên đường 

Westminster do ca sĩ Thiên Hương làm chủ , tiền cát xê thời đó 

mỗi lần hát là 25 mỹ kim. Được hát trở lại anh rất vui. Anh 

chăm chỉ làm nhiều nghề để nuôi gia đình. 

Năm 1992, có cuộc thi hát Karaoke ở Phước Lộc Thọ, Anh 

Dũng đoạt giải nhất với tiền thưởng 2 ngàn mỹ kim và một số 

hiện vật, cũng là niềm vui đáng nhớ thuở ban đầu xứ người. 
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Năm 1993, nhạc sĩ Ngọc Chánh giám đốc vũ trường Ritz có tổ 

chức giải thi Giọng ca Vàng với ban giám khảo toàn là các 

nhạc sĩ tên tuổi như Phạm Duy, Hoàng Thi Thơ. Trầm Tử 

Thiêng… Anh Dũng đoạt giải nhất đồng hạng với Hoài Nam, 

Quang Tuấn giải nhì, Kỳ Anh giải ba; Mimi Lê giải nhất nữ, 

Quỳnh Lan giải nhì nữ. Và anh được vũ trường Ritz mời hát 

mỗi cuối tuần. 

Trong lúc đó, giám đốc trung tâm Diễm Xưa ký hợp đồng với 

Anh Dũng và thực hiện hai cuốn CD cho tiếng hát của anh. Tên 

tuổi Anh Dũng bắt đầu được biết đến và anh được mời đi trình 

diễn ở các tiểu bang xa. 

Ngoài ca hát, Anh Dũng còn làm công việc chuyển âm cho các 

phim bộ Hồng Kông với Việt Thảo. 

Một đêm giám đốc đài phát thanh Little Saigon là Vũ Quang 

Ninh đến vũ trường Ritz, nghe giọng nói của Anh Dũng trên 

sân khấu thấy thích bèn mời anh về làm xướng ngôn viên cho 

đài, giờ buổi chiều cùng với Thúy An vào cuối năm 1993, buổi 

sáng thì có Việt Dũng, Minh Phượng, Phạm Long. 

Anh Dũng thực hiện những chương trình cho thiếu nhi, ca dao 

tục ngữ, một số vở kịch truyền thanh trên đài Little Saigon 

được thính giả yêu thích. Anh làm xướng ngôn viên radio cho 

đến cuối năm 1997 và sau đó tự mở phòng thu âm để sản xuất 

những cuốn băng Audio Book. 

Năm 1998 Anh Dũng và Quỳnh Hương được trung tâm Asia 

mời làm MC cho mấy cuốn băng hình, và sau đó anh cũng làm 

MC cho một số trung tâm khác. 

Xen kẻ công việc ca hát, làm MC, xướng ngôn viên, Anh Dũng 

còn đóng kịch trên sân khấu với ban Túy Hồng, Dân Nam 

Thúy Uyển. 
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Năm 2002 Anh Dũng bắt đầu đi học thêm nghề phụ tá dược sĩ 

và anh làm công việc Pharmacy Technician cho nhà thương ở 

Long Beach từ đó cho đến nay, một  công việc bảo đảm cho 

cuộc sống của anh và gia đình. 

Hiện nay Anh Dũng đọc tin tức cho một đài truyền hình ở 

Quận Cam, công việc này anh cũng thích thú vì theo dõi thời 

sự mỗi ngày. 

Đã hát rất nhiều bài nhưng ca khúc mà anh thích nhất và diễn 

tả đầy cảm hứng nhất là Một Chút Gì Để Nhớ  Thơ Vũ Hữu 

Định do Phạm Duy phổ nhạc. Ca sĩ, xướng ngôn viên phát 

thanh và truyền hình,  điều khiển chương trình sân khấu, kịch 

sĩ, Anh Dũng là nhân vật gắn bó nhiều với sinh hoạt ca nhạc và 

truyền thông của Quận Cam- Little Saigon Nam Cali. 

Tài liệu tham khảo: 

Trần Chí Phúc. Anh Dũng- tiếng hát cao nguyên lồng lộng 

Web: sbtn.tv 

Ca khúc Em đến thăm anh một chiều mưa - Tô Vũ do  

Anh Dũng trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jhnW4591O5U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jhnW4591O5U
https://www.youtube.com/watch?v=jhnW4591O5U
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130. Quỳnh Hương 

 
(1960-20  ) 

Ca sĩ Quỳnh Hương tên thật là Lê Thị Quỳnh Giao, sinh năm 

1960 tại Sàigòn. Là con gái của tài tử Lê Quỳnh và danh ca 

Thái Thanh. Cha mẹ cô lập gia đình năm 1956 và chia tay nhau 

từ năm 1965, từ đó chị em cô sống với mẹ tại đường Ngô Tùng 

Châu, Ngã Sáu, Sàigòn. 

Khi còn ở Việt Nam, Quỳnh Hương đã là một ca sĩ trong ban 

tam ca “Hoa Lan” chuyên trình bày những bài dân ca để đi lưu 

diễn tại một số tụ điểm ca nhạc. Tuy lúc đó còn mang nặng tính 

cách tài tử, nhưng Quỳnh Hương đã khiến cho mọi người thấy 

được khả năng về nghệ thuật của cô. Chính trong thời gian này 

cô nữ sinh trường Trung học Nguyễn Bá Tòng đã nuôi mộng 

trở thành ca sĩ như mẹ cô. 

Cô rời Việt Nam năm 1980, lưu lại Pháp khoảng hơn một 

tháng trước khi sang Mỹ. 

Đến Mỹ, Quỳnh Hương tiếp tục đi học, sau khi đã tốt nghiệp 

về ngành Business Accouting thì Quỳnh Hương mới nghĩ tới 

việc đi hát thật sự. Và cũng từ khi bắt đầu được mời thu bang, 

Quỳnh Hương mới được mẹ hướng dẫn về kỹ thuật cũng như 
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chỉ bảo cho cô những kinh nghiệm mà bà đã trải qua. Ngoài ra 

với sự thành công của người chị ruột là Ý Lan, Quỳnh Hương 

cũng ít nhiều tiếp nhận được những kinh nghiệm của một ca sĩ 

khi cô quyết định bước vào lãnh vực ca hát. Với một giọng hát 

ngọt ngào và một dáng dấp cùng một khuôn mặt xinh xắn, 

Quỳnh Hương đã xuất hiện lần đầu tiên trên chương trình 

Video “Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Trung Tâm Asia” cùng 

với NiNi, Uyển Mi và Hạ Vi trong nhạc phẩm Lời Buồn Thánh 

và đã gây được nhiều chú ý của khán giả.  

Sau khi đến với sinh hoạt ca nhạc một thời gian ngắn, Quỳnh 

Hương đã được mời đi lưu diễn tại nhiều tiểu bang Mỹ cũng 

như một số những thành phố lớn tại Canada. Ngoài những nhạc 

phẩm tình cảm Việt Nam, Quỳnh Hương còn thích hát nhạc 

ngoại quốc và những nhạc phẩm ngoại quốc lời Việt trong 

những lần đi show.  

Cũng chính với Asia, Quỳnh Hương đã từng được mời ký độc 

quyền về video và được mời làm MC cho những chương trình 

video, khởi đầu cùng với Công Thành điều khiển chương trình. 

Không những Quỳnh Hương có khả năng về ca hát mà còn là 

một MC duyên dáng với một giọng nói ngọt ngào, rất dễ gây 

cảm tình nơi người nghe. Sau một thời gian sinh hoạt, vai trò 

MC của Quỳnh Hương trở thành nổi bật để lấn át hẳn vai trò ca 

sĩ của cô. Cô đã trở thành một người giới thiệu chương trình 

duyên dáng bên cạnh Anh Dũng trong những chương trình 

video của trung tâm Asia. Cũng chính với giọng nói dịu dàng, 

lôi cuốn và chững chạc đó, Quỳnh Hương đã được mời làm 

xướng ngôn viên cho một số chương trình phát thanh tại nam 

California.  

Sau khi thực hiện được riêng cho mình vài CD, sinh hoạt ca hát 

của Quỳnh Hương hiện ở trong tình trạng rời rạc, trong khi 

được biết đến nhiều qua vai trò của một người giới thiệu 

chương trình.  

Tài liệu tham khảo: 
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- Trường Kỳ. Quỳnh Hương Web: dactrung.net 

Phóng sự của Phố Bolsa do Quỳnh Hương thực hiện 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wqz4XJKijDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wqz4XJKijDY
https://www.youtube.com/watch?v=Wqz4XJKijDY
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131. Ánh Tuyết 

 
(1961-20  ) 

Ca sĩ Ánh Tuyết tên thật là Trần Thị Tiếc, nhưng lúc làm 

giấy tờ bị ghi sai thành Trần Thị Tiết. Sinh ngày 1 tháng 3 

năm 1961 tại Hội An, sinh ra trong gia đình hoạt động nghệ 

thuật, thân phụ dạy nhạc, các anh là nhạc công, Ánh Tuyết có 

môi trường tiếp xúc nhạc từ nhỏ. "Bé Mèo" bắt đầu hát từ năm 

lên 3 tuổi, với Tình hoài hương, Tình cố đô. 

Ánh Tuyết bắt đầu ca hát chuyên nghiệp từ năm 1969. 

1978, Ánh Tuyết đầu quân vào đoàn ca múa nhạc Đà Nẵng. 

1980, học Nhạc viện Huế. Sau khi ra trường, Ánh Tuyết về 

đoàn Hải Đăng của Khánh Hoà. 

Tháng 7 n ăm 1993, chị được mời hát trong chương trình riêng 

của Văn Cao, có sự dự thính của ông. Văn Cao đã vui đến trào 

nước mắt vì có người hát nhạc của mình hay đến vậy. Báo chí 

sau đó đồng loạt viết về Ánh Tuyết như một hiện tượng trong 

làng âm nhạc Việt Nam, đặc biệt với những ca khúc của Văn 

Cao. 



 Ca sĩ  Việt Nam  

423 
 

Được Văn Cao khen: "Đầu đời, nhạc Văn Cao có Kim Tiêu... 

nhưng lại bị "tiêu" quá sớm. Không ngờ cuối đời nhạc Văn Cao 

lại có Ánh Tuyết", Ánh Tuyết khiêm tốn trả lời: "Nhưng thưa 

chú, Ánh Tuyết thì cũng chỉ mới ánh thôi, tuyết rồi thì cũng sẽ 

tan". 

Ánh Tuyết lập gia đình với kỷ sư xây dựng người Pháp,  

Michel Jarnie vào ngày 1-1-1995. Cũng trong năm nầy Toàn 

Henri Jarnier con trai cô chào đời. 

Năm 2001, Ánh Tuyến mở phòng trà và thành lập ban nhạc 

Ánh Tuyết – ATB - tại 234 đường Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp. 

HCM., là sân chơi của cô và những người yêu thích nhạc trữ 

tình.  

Năm 2004, ca sĩ Ánh Tuyết dự định cho giải thể ban nhạc ATB 

vì có quá ít nhạc tiền chiến được các cơ quan quản lý nhà nước 

cho phép lưu hành tại Việt Nam lúc đó, không đủ để trình diễn 

lâu dài. Theo phỏng vấn trên báo Thanh Niên, Ánh Tuyết cho 

biết: " Đã có những vị quản lý "bảo thủ", nguyên tắc một cách 

cứng nhắc. Khán giả yêu cầu Ánh Tuyết hát bài này, bài nọ 

nhưng tôi không dám hát bởi các nhà quản lý cứ ôm cứng ngắc 

Danh mục 200 bài hát được phép lưu hành, nếu có bổ sung thì 

rất chậm." 

Sau nầy phòng trà ATB dời về 197/4 đường Nguyễn Văn Trổi, 

Phường 10, Quận Phú Nhuận. Ngoài Ánh Tuyết còn có các 

giọng ca phòng trà như Quỳnh Lan, Xuân Phú, Thùy Dương, 

NSƯT Hồng Vân… 

Ánh Tuyết thường tổ chức những đêm nhạc để lấy tiền giúp 

các nhạc sĩ già yếu, đời sống khó khăn, như năm 2003, giúp 

nhạc sĩ Thanh Bình, năm 2014 tổ chức tại phòng trà Tiếng xưa 

để giúp nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Cô thật có lòng với những 

nhạc sĩ. 
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Ánh Tuyết và gia đình sống ở 49/13 đường Võ Văn Tần, 

phường 6, quận 3, Tp. HCM. từ năm 1997, Ánh Tuyết theo 

đuổi con đường văn nghệ và phụ giúp chồng kinh doanh công 

ty xây dựng, con trai cô du học ở Pháp. 

Tài liệu tham khảo: 

- Ánh Tuyết Web: Wikipedia 

Ca khúc Thiên Thai - Văn Cao do Ánh Tuyết trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bxfj5i5aZFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bxfj5i5aZFE
https://www.youtube.com/watch?v=bxfj5i5aZFE
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132. Cao Minh  

 
(1961-20  ) 

Ca sĩ Cao Minh tên thật là Nguyễn Cao Minh sinh ngày 12 

tháng 3 năm 1961, tại Long An nhưng lớn lên ở Tây Ninh. 

Cũng vì đam mê âm nhạc, nên ảnh hưởng phần nào đến việc 

học tập của ông, ông từng thi trượt cả lớp 6, lớp 10 lẫn lớp 12. 

Năm 1978, Cao Minh đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình tỉnh 

Tây Ninh. Năm 1979, sau khi thi rớt kỳ thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông, anh xin vào phụ việc ở đoàn văn công tỉnh Tây 

Ninh, sau đó vào học ở khoa Thanh nhạc của Nhạc viện Tp 

HCM. 

Năm 1988, tại Hà Nội Cao Minh đoạt giải nhất Concour quốc 

gia lần thứ nhất, đoạt giải Người hát hay nhất về đề tài Hồ Chí 

Minh với ca khúc "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người" của Trần 

Kiết Trường, đồng thời đoạt luôn giải Người hát dân ca hay 

nhất. Những ca khúc tiền chiến, trữ tình hay nhạc đỏ, Cao 

Minh đã thể hiện thành công như Bến Xuân, Đôi Mắt người 

Sơn Tây, Hòn vọng phu, Dấu chân phía trước, Hồ Chí Minh 

đẹp nhất tên người, Tiểu đoàn 307, anh còn tham gia đóng 

trong phim "Con khỉ mồ côi" và "Ngọn nến Hoàng cung" của 

hãng TFS. 
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Năm 1988, Cao Minh lập gia đình với Văn Thị Minh Hương, 

Giám đốc Nhạc viện Tp. HCM. Hai người có một con gái sinh 

năm 1998 . 

Từ đầu thập niên 2000, Cao Minh bỏ tiền xây dựng một khu 

đất 20 ha ở Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cữu, tỉnh Đồng Nai để xây 

dựng và kinh doanh một khu du lịch sinh thái. 

Tài liệu tham khảo: 

- Cao Minh Web: Wikipedia 

Ca khúc Bến xuân - Văn Cao do Cao Minh trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=v3dg8oweMgI 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v3dg8oweMgI
https://www.youtube.com/watch?v=v3dg8oweMgI
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133.Thái Thảo  

 
(1961-20  ) 

Ca sĩ Thái Thảo tên thật là Phạm Thị Thái Thảo, sinh năm 

1961, tại Sàigòn, thân phụ là nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013), 

thân mẫu là ca sĩ Thái Hằng (1927-1999). 

Thái Thảo sinh ra trong đại gia đình nghệ sĩ. Ngoài người cha 

là nhạc sĩ Phạm Duy, mẹ là ca sĩ Thái Hằng, còn có dì ruột là 

danh ca Thái Thanh, cậu ruột là các nhạc sĩ Phạm Đình 

Chương, Phạm Đình Viêm, tức Hoài Trung và nghệ sĩ Phạm 

Đình Sỹ. Các anh chị ruột Duy Quang, Duy Cường, Thái Hiền 

đều thành công trên con đường nghệ thuật. Ngoài ra cô còn có 

chồng là ca sĩ Tuấn Ngọc, các chị em họ như Quỳnh Giao, Ý 

Lan. Mai Hương. 

Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, lúc đó 14 tuổi, Thái Thảo 

theo cha mẹ cùng chị là ca sĩ Thái Hiền với 2 người em là 

Phạm Duy Đức và Phạm Thị Thái Hạnh di tản qua Hoa Kỳ, 

còn bốn người anh là Phạm Duy Quang, Phạm Duy Minh, 

Phạm Duy Hùng và Phạm Duy Cường thì kẹt lại ở Sàigòn. Cô 
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tiếp tục việc học ở Hoa Kỳ, hai năm đầu gia đình cô sống ở 

Florida, từ mùa hè năm 1977 di chuyển về Midway City, 

California. 

Thái Thảo bắt đâu bắt đầu sự nghiệp ca hát từ 1979, là một 

thành viên của ban nhạc gia đình The Dreamers, cho tới 

khoảng 1984 thì thực sự trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.  

Cô lập gia đình với nam ca sĩ Tuấn Ngọc năm 1994. Sau đó cô 

ít đi hát, để dành thì giờ cho gia đình, từ năm 2004 thì thôi hát 

hẳn. Hai người có một người con gái. Sau này, những khi ca sĩ 

Tuấn Ngọc về Việt Nam biểu diễn, cô thương về theo và đôi 

khi lên sân khấu song ca với chồng một hai bài. 

Tài liệu tham khảo: 

- Thái Thảo Web: Wikipedia 

Ca khúc Tuổi ngọc - Phạm Duy do Thái Thảo trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AYRCHE1d2gg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AYRCHE1d2gg
https://www.youtube.com/watch?v=AYRCHE1d2gg
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134. Don Hồ  

 
(1962-20  ) 

Ca sĩ Don Hồ tên thật là Hồ Mạnh Dũng, sinh ngày 22 tháng 

2 năm 1962 tại Sài Gòn. Gia đình anh là người gốc Bắc, di cư 

vào miền Nam năm 1954. Don Hồ theo học tại Trung học Chu 

Văn An, Sàigòn.  

Anh đến Mỹ năm 1980. Khi còn là một thiếu niên ở Mỹ, anh 

đã học trường trung học thung lũng Santa Ana. Trong năm cuối 

ở trường trung học, Don Hồ đã tham gia một đội thánh ca có 

tên là Chamber Singers. Khi còn trẻ, anh thể hiện là một người 

có tài năng hội họa. Sau khi hoàn thành chương trình phổ 

thông, anh đã nhận được học bổng từ một trường nghệ thuật ở 

New York nhưng tình yêu dành cho ca hát đã níu kéo không 

trở thành một họa sĩ. 

Don Hồ cộng tác với Trung tâm Thúy Nga, kể từ băng Video 

Paris By Night 12 năm 1991, với một liên khúc, và vẫn liên tục 

cộng tác cho đến nay. 
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Ngoài Trung tâm Thúy Nga, Don Hồ còn cộng tác với Asia, 

Vân Sơn. 

Tài liệu tham khảo: 

- Don Hồ Web: Wikipedia 

Ca khúc Trái tim mùa Đông – Trúc Hồ do Don Hồ trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ESqOouD_0tU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ESqOouD_0tU
https://www.youtube.com/watch?v=ESqOouD_0tU
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135. Lê Tuấn  

   

Ca sĩ Lê Tuấn sinh năm 1962, Lê là họ của mẹ Lê Tuấn. Đoạt 

huy chương vàng “Tiếng hát sinh viên Trường ĐH Kinh tế”, 

Lê Tuấn may mắn được vợ chồng cô giáo Kiều Bạch - nhạc sĩ 

Nguyễn Văn Hiên nâng đỡ. Sau đó, anh trở thành giọng ca 

chính của Nhà Văn hóa Thanh Niên, được nghệ sĩ Thanh Trì 

cho học đặc cách ba tháng lớp thanh nhạc do Nhà hát Bông Sen 

đào tạo. 

Năm 1983, cùng với ca sĩ Nguyễn Hưng, Lê Tuấn vượt qua 

gần một ngàn thí sinh để trở thành ca sĩ chính thức cho đoàn ca 

nhạc nhẹ Sàigòn, trước khi trở thành “hiện tượng trong giới âm 

nhạc” và là thần tượng của nhiều thế hệ sinh viên, học sinh 

thập niên 1985 - 1995. Lê Tuấn thường song ca với Nhã 

Phương, Phương Dung, Thủy Tiên trong những ca khúc trữ 

tình nhưng remix theo dạng liên khúc được ưa chuộng một 

thời. 

Rất nhiều người thích giọng hát và phong cách Lê Tuấn, dù 

theo họ, giọng anh không phải quá xuất sắc, nhưng "không rên 

rỉ hay gào thét làm trò như nhiều ca sĩ bây giờ". Có người thích 

anh hát Đón xuân này nhớ xuân xưa một cách nhẹ nhàng mà 

đầy tình cảm; có người thích anh hát Phượng hồng vì anh nhả 

giọng “mềm và đặc biệt lắm”. Có người nhớ anh với các ca 

khúc quốc tế như Hey, Hello!... 
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Mỗi người một cảm nhận riêng, khiến đôi lúc không biết Lê 

Tuấn theo dòng nhạc nào là chính. Nhạc xưa, nhạc trữ tình, 

pop, rock… loại nào cũng thấy anh hát và hát rất được. Điều 

chung dễ thấy nhất có lẽ là tính cách và trang phục biểu diễn 

của chàng ca sĩ này rất ư… con gái. 

Năm 1993, Lê Tuấn kéo cô em gái của mình là Hồng Ngọc 

theo múa minh họa, sau đó hát chung. Nhưng Hồng Ngọc 

không bay lên với nghiệp ca sĩ như anh trai mong đợi mà lấy 

chồng rồi yên phận với vị trí một cô giáo dạy tiếng Anh. Còn 

anh, năm 1994, anh cũng thử sức trong lĩnh vực điện ảnh, tham 

gia bộ phim “Sóng tình” của nghệ sĩ Lý Huỳnh, đóng cặp với 

hai người đẹp Mộng Vân và ca sĩ Y Phụng, nhưng anh cũng tự 

nhận thấy mình không phù hợp với loại hình nghệ thuật nhiều 

áp lực này. 

Sau đó, Lê Tuấn có hai lần xuất hiện trên sân khấu của chương 

trình ca nhạc “Duyên dáng Việt Nam lần thứ 2” năm 1995 và 3 

năm 1996. Vẫn theo tiêu chí “kỷ niệm học trò”, trong hai lần 

biểu diễn này anh chọn Trường xưa lối về, và Cô bé u sầu để 

hát đơn ca. Anh còn hát song ca liên khúc Tuổi học trò cùng ca 

sĩ Thủy Tiên. Có lẽ đó là những bài hát đánh dấu sự từ biệt dù 

không nói ra của anh dành cho những sân khấu lớn. 

Năm 2005, khi chấm dứt các hợp đồng biểu diễn ca hát, Lê 

Tuấn chuyển sang làm kinh doanh nhỏ cùng với bạn bè, thời 

gian rảnh rỗi thì tập gym, tập thể hình. gần đây, chuyển sang 

luyện yoga như một liệu pháp để anh chữa chứng mỏi tay, đau 

lưng, đặc biệt là chữa những “cơn điên” bất chợt mà đôi lúc 

cũng rất dai dẳng của chính mình”, theo Lê Tuấn thổ lộ. 

Từ đó, người ta không còn thường xuyên thấy anh xuất hiện 

trên màn ảnh truyền hình hay các chương trình ca nhạc quy mô 

lớn, thay vào đó là sự có mặt của anh ở sân khấu Trống Đồng 

hoặc Cầu Vồng 126, vẫn giữ nguyên phong cách lịch thiệp 

chào từ biệt khán giả bằng "nụ hôn môi xa" quý phái. Sau đó, 
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anh bặt tăm không một lời giải thích. Nhắc lại chuyện cũ, anh 

bảo tre già măng mọc là quy luật tự nhiên. Hiểu điều ấy để thấy 

rút lui trong danh dự cũng là chiến thắng vậy. 

Tài liệu tham khảo: 

- Nguyễn Thiện. Ca sĩ Lê Tuấn: Rút lui trong danh dự cũng là 

chiến thắng Blog: phunuonline.com.vn 

Ca khúc Đẹp tình quê hương - Phí Văn Vĩnh do Lê Tuấn  

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ABxcBcNW9A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ABxcBcNW9A
https://www.youtube.com/watch?v=0ABxcBcNW9A
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136. Mạnh Đình 

 
(1962-20  ) 

Ca sĩ Mạnh Đình, tên thật là Đỗ Đình Mạnh sinh năm 1962, ở 

Chợ Lớn, Mạnh Đình sinh ra trong một gia đình có bảy người 

con mà anh là người thứ sáu. Mạnh Đình theo học mẫu giáo ở 

trường Minh Tâm, trên đường Nguyễn Thiện Thuật, tiểu học ở 

trường Phan Đình Phùng trên đường Phan Đình Phùng, nay là 

Nguyễn Đình Chiểu, Pétrus Ký khi lên trung học. Từ nhỏ 

Mạnh Đình đã thích hát, trong các kỳ thi lục cá nguyệt anh 

luôn luôn được chấm nhất qua môn hát thay vì môn học thuộc 

lòng với các bài như Mùa thu chết, Nhịp cầu Ô Thước. Tại 

Pétrus Ký, anh đã được bầu làm trưởng ban văn nghệ của lớp. 

Anh còn là ca viên của ca đoàn Emmanuel thuộc nhà thờ 

Thánh Giuse họ Bàn Cờ, Sàigòn trong mười mấy năm. Trong 

suốt những năm tháng đi hát khi còn ở Việt Nam, với cái tên 

Đỗ Mạnh, Mạnh Đình cũng đã được khá người biết tới nhờ đã 

từng đoạt nhiều huy chương vàng trong những lần thi đua văn 

nghệ toàn quốc. 

Sau một thời gian ở Mỹ, một dịp may đã đến với Mạnh Đình 

trong một lần đi thi tuyển lựa ca sĩ và được mẹ khuyến khích vì 

thông cảm với lòng yêu nghề của con. Nghe lời mẹ, anh ghi tên 

dự thi mà không có một hy vọng gì, chỉ phó thác cho số mệnh. 

Kết quả ngay vòng sơ kết anh đã đứng nhất, qua phần bán kết 

anh về thứ nhì, nhưng sau đó qua hai lần chung kết Mạnh Đình 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_%C4%90%C3%ACnh_Ph%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_V%C4%A9nh_K%C3%BD
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đã oanh liệt chiếm giải nhất trước sự hiện diện của rất nhiều 

trung tâm băng nhạc đến tham dự. 

Anh xuất hiện lần đầu trên trung tâm Asia cuốn 10 năm kỷ 

niệm với bài Hồi chuông xóm đạo của Anh Bằng và kế đến là 

bài Chuyện giàn thiên lý của Anh Bằng đã tạo nên tên tuổi của 

anh. Sau này anh trở thành ca sĩ độc lập và cộng tác với trung 

tâm Mây Production, Thúy Nga Paris. 

Bắt đầu về Việt Nam biểu diễn từ năm 2007, ca sĩ dòng nhạc 

trữ tình này dành nhiều tâm huyết và tình yêu cho sân khấu 

nước nhà, dù công việc ở hải ngoại luôn níu chân anh mỗi lần 

hồi hương. Chuyến trở lại thủ đô và góp mặt trong liveshow 

“Nhạc tình muôn thuở” lần này của Mạnh Đình, Quang Lê, Phi 

Nhung trình diễn vào ngày 6-8-2016, tại Cung Văn hóa Hữu 

nghị Việt Xô, Hà Nội. 

Tài liệu tham khảo: 

- Mạnh Đình Web: Wikipedia 

Ca khúc Chuyện giàn thiên lý – Anh Bằng do Mạnh Đình  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ9SRwEZ5mU&feature=

youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ9SRwEZ5mU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FJ9SRwEZ5mU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FJ9SRwEZ5mU&feature=youtu.be
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137. Sơn Tuyền 

 
(1962-20  ) 

Ca sĩ Sơn Tuyền sinh năm 1962, tại Đà Lạt, trong gia đình có 

tới 15 anh chị em, cô là người con thứ 8, chỉ có Thanh Tuyền 

và Sơn Tuyền là theo nghiệp cầm ca. 

Lúc bé thơ,  khi còn ở Đà Lạt, cô đã từng hát giúp vui nhiều lần 

trong những buổi văn nghệ do các trường Chiến Tranh Chính 

Trị, Chính Trị Kinh Doanh... tổ chức. Lúc đó Sơn Tuyền mới 

được chừng 10,11 tuổi và những nhạc phẩm do cô trình bày 

đều là những nhạc phẩm kích động. 

Đến năm 1973, cô về Sàigòn, tại đây cô đã được Thanh Tuyền 

giới thiệu để theo học nhạc với nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông một 

thời gian cho đến năm 1975.  

Sơn Tuyền rời Việt Nam năm 1980, định cư tại Houston. 

Trong thời kỳ đầu tiên ở Houston, do một dịp tình cờ đưa đẩỵ 

trong một lần lên hát chơi ở một quán cà phê với bài Anh đã 

quên mùa Thu, được một số người biết đến. Sau đó Sơn Tuyền 

được ban tổ chức của một ngôi chùa ở Houston mời hát liên 

tiếp hai, ba lần. Đến lúc đó cô vẫn chưa nghĩ mình sẽ bước vào 

con đường chuyên nghiệp.  
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Ngay lúc cô bắt đầu đi hát cho Club Hong Kong tại Houston 

dành cho khách đủ các quốc tịch như Mỹ, Nhật, Phi ... vào năm 

1984, cả nhà cô cũng chẳng ai hay biết. Hát tại đây cũng là dịp 

tình cờ, khi Carol Kim lúc đó đang cộng tác với Club này quyết 

định bay về Cali lập nghiệp. Quản lý của Hong Kong biết được 

Sơn Tuyền là em của Thanh Tuyền nên mời cô cộng tác, lúc đó 

cô chỉ thuộc được hai bài hát tủ là Anh đã quên mùa Thu và 

Người yêu cô đơn. Khi nhận lời cộng tác, cô đã cố gắng tập 

thêm một số nhạc phẩm lời Mỹ theo sự đòi hỏi của khách hàng, 

và trong thời gian đầu vì chưa thuộc bài bản nhiều nên Sơn 

Tuyền còn vừa hát vừa nhìn bài. 

Cho đến năm 1988, Sơn Tuyền cùng với chồng là Quang mới 

quyết định chuyển hẳn về Cali, bước chân vào nghề ca hát. 

Một thời gian ngắn sau tiếng hát của cô đã gây được nhiều chú 

ý, do sự chuyên cần học hỏi và năng khiếu sẵn có.  

Sở hữu giọng hát không quá ngọt ngào nhưng vẫn đủ "mùi" để 

hát bolero, tính đến nay Sơn Tuyền có đã có hơn 20 album CD, 

DVD nhạc trữ tình cùng rất nhiều ca khúc được yêu thích. Đến 

với live show Sol Vàng lần này, Sơn Tuyền sẽ thể hiện những 

ca khúc được yêu thích của cô như: Chuyện ba người, Thành 

phố buồn, Mưa nửa đêm, Nhật ký đời tôi, Chỉ có bạn bè thôi... 

Năm 2015, lần đầu tiên Sơn Tuyền về nước làm Liveshow tại 

nhà hát Hòa Bình Tp. HCM trong chương trình Sol Vàng, chủ 

đề “Dấu chân kỷ niệm”. đánh dấu 35 năm ca hát của cô. Ca sĩ 

góp mặt trong chương trình có Ngọc Sơn, Kasim Hoàng Vũ và 

Mai Quốc Huy. 

Chương trình diễn ra vào 20g ngày 9-5-2015, được truyền hình 

trực tiếp trên VTV9 và tiếp sóng trên VTV Huế, Đài PTTH Đà 

Nẵng, Đài PTTH Lâm Đồng, Đài PTTH Bình Phước 
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Cho đến nay Sơn Tuyền đã tạo cho mình được một sự nghiệp 

ca nhạc vững vàng. Sơn Tuyền cùng chồng cư ngụ tại Fountain 

Valley, California. 

Tài liệu tham khảo: 

- Sơn Tuyền Web: yeunhacvang.com 

Ca khúc Duyên tình – Xuân Tiên do Sơn Tuyền trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LiLCAhwC4Y0 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LiLCAhwC4Y0
https://www.youtube.com/watch?v=LiLCAhwC4Y0
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138. Trường Vũ  

 
(1963-20  ) 

Ca sĩ Trường Vũ tên thật là Huỳnh Văn Ngoảnh, sinh năm 

25 tháng 2 năm 1963 tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu, nay 

là thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Anh là con thứ năm trong 

gia đình có sáu người con gốc Triều Châu, đã sang lập nghiệp 

tại Việt Nam từ nhiều đời trước. 

Năm 1983, anh vượt biên và ở trại tỵ nạn Pulao Bidong, 

Philippin hơn một năm, sau đó định cư tại Los Angeles. Trong 

thời gian ở Los Angeles được nghe những băng nhạc cũ từ quê 

nhà, qua giọng ca Chế Linh và Duy Khánh đã ảnh hưởng nhiều 

tới sự nghiệp sau này của anh. Sau đó, Trường Vũ có ghi danh 

học trung học phổ thông nhưng đã bỏ ngang vì quá đam mê ca 

hát. 

Vào một dịp tình cờ, ca sĩ Chung Tử Lưu nghe được anh hát và 

đã mời anh về cộng tác với trung tâm Phượng Hoàng và trung 

tâm Ca Dao. Thời gian đầu việc thâu âm thật khó khăn vì ngôn 

ngữ thường dùng trong việc giao tiếp hàng ngày của anh là 

tiếng Triều Châu và Quảng Đông. Đối với tiếng Việt anh chỉ 

hiểu những từ đơn giản. Qua lời tâm sự của anh thì người giải 

thích những bài hát anh chuẩn bị thâu âm và hướng dẫn anh 

trong việc phát âm tiếng Việt đó là cô bạn gái có tên Anh Thư. 

Ngoài ra cô cũng là người đã khuyến khích và ủng hộ anh vào 

đường ca hát. Trong thời gian chập chững vào nghề, anh đã 

theo học với cố ca nhạc sĩ Duy Khánh 5 năm, được ông hướng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Philippin
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dẫn về phần nhạc lý và phát âm. Ngoài ra anh còn được nam ca 

sĩ Chế Linh nhận làm học trò, hướng dẫn anh trong việc giữ 

hơi và luyến láy. 

Trường Vũ đã cộng tác với các trung tâm như Trung tâm Ca 

Dao, Trung tâm Phượng Hoàng, Trung tâm Tình, Trung tâm 

Asia, Trung tâm Vân Sơn, Trung tâm Thúy Nga và xuất hiện 

trên nhiều băng nhạc, CD, DVD của các trung tâm này. Anh 

nổi tiếng với những ca khúc nhạc vàng Bolero như Đám cưới 

nghèo, Thân phận nghèo, Nghèo mà có tình,... và nhạc lính như 

Ba tháng quân trường, Hành trang giã từ, Thư cho vợ hiền,... 

Năm 2006, ca sĩ Trường Vũ được cấp phép biểu diễn tại Việt 

Nam và năm 2010 đã có hai đêm diễn tại Hà Nội và Tp. HCM. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trường Vũ Web: Wikipedia 

Ca khúc Bông cỏ may – Trúc Phương do Trường Vũ trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=flWw97InPi8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=flWw97InPi8
https://www.youtube.com/watch?v=flWw97InPi8
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139. Mỹ Huyền 

 

 (1963-20  )
 

Ca sĩ Mỹ Huyền tên thật là Hồ Thị Mỹ Huyền sinh ngày 30 

tháng 11 năm 1963. Cô là con gái của nhạc sĩ Thu Hồ. 

Năm 9 tuổi, Mỹ Huyền vào hát ở ca đoàn Fatima, nhạc sĩ Thu 

Hồ là ủy viên sáng lập giáo xứ Fatima. 

Năm 1981, lúc 18 tuổi, Mỹ Huyền bắt đầu biểu diễn cho đoàn 

Kim Cương mặc dù nhạc sĩ Thu Hồ chống đối việc này. Hát 

cho đoàn Kim Cương được tám tháng, Mỹ Huyền qua đoàn 

Bông Sen.  

Đến năm 1984, khi các tụ điểm ca nhạc nở rộ thì cô trở thành 

một ca sĩ độc lập, mỗi tối chạy sô nhiều nơi, tiền cát sê cũng 

cao hơn. Đa số bài hát cô trình diễn giai đoạn này là nhạc ngoại 

quốc New Wave sôi động, phần lời Việt dịch sẵn và nếu chưa 

có thì chính cô đặt lời. 

Năm 1991, Mỹ Huyền cùng toàn bộ gia đình 17 người sang Mỹ 

định cư theo diện bảo lãnh của người chị di tản năm 1975. Chỉ 

một tháng sau là Mỹ Huyền được trung tâm Hải Âu mời cộng 

tác vì trước đó trung tâm này đã thu âm tiếng hát Thái Châu 

song ca với Mỹ Huyền tại Việt Nam.  

Mặc dù chuyên hát nhạc trẻ lúc ở trong nước nhưng trung tâm 

Hải Âu chỉ chọn loại nhạc quê hương cho tiếng hát Mỹ Huyền 

trong các băng đĩa của họ. CD đầu tay thành công và Mỹ 

Huyền đã thu âm cho trung tâm này cả trăm ca khúc. Sau đó, từ 

năm 1994 đến năm 1996, cô cộng tác với trung tâm Thúy Anh 
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và thu hình cho trung tâm Mây Production cho tới khi trung 

tâm này đóng cửa. Kế đến Mỹ Huyền cộng tác với Trung tâm 

Thúy Nga, hát bài đầu tiên là Một chút quà cho quê hương 

trong chương trình “20 Năm Nhìn Lại” vào năm 1995 và cộng 

tác với Thúy Nga cho đến năm 2001. Sau đó, cô tiếp tục hát 

cho các trung tâm khác như Thế Giới Nghệ Thuật, Tình, Blue 

Ocean... và sau cùng là trung tâm Asia, xuất hiện lần đầu với 

Liên Khúc Mưa hát chung với Tuấn Vũ. 

Ngoài tài ca hát, Mỹ Huyền còn đóng kịch và sáng tác nhạc. Ca 

khúc cô viết đầu tiên là Người yêu cô đơn 2 viết về tâm sự 

người con gái. Bản thứ nhì là Kẻ yêu thầm do cô viết và tự 

trình diễn trên băng hình Thúy Nga, rồi kế tiếp là Khổ vì yêu, 

Tan nửa vầng trăng, Đời vẫn lầm than, Ngàn đời thương nhớ 

mẹ... 

Tài liệu tham khảo: 

- Mỹ Huyền Blog: tainhaccho.vn 

Ca khúc Con đường xưa em đi – Châu Kỳ do Mỹ Huyễn  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yotFfNAoDqM 

https://www.youtube.com/watch?v=yotFfNAoDqM
https://www.youtube.com/watch?v=yotFfNAoDqM
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140. Chung Tử Lưu  

 
(1964-20  ) 

Ca sĩ Chung Tử Lưu sinh ngày 4 tháng 3 năm 1964, tại Di 

Linh Lâm Đồng, Chung Tử Lưu đến với âm nhạc qua lần dự 

thi tuyển “Giọng Ca Vàng” tổ chức vào năm 1982 tại Sàigòn. 

Sau đó anh đã may mắn gặp được một nhạc sĩ tên tuổi tận tình 

hướng dẫn anh theo con đường nghệ sĩ. Đó là nhạc sĩ Lý Được, 

một khuôn mặt quen thuộc trong giới nghệ sĩ, hiện nay anh vẫn 

còn ở Việt Nam là người sử dụng bass trong ban nhạc do anh 

thành lập và hiện cộng tác với vũ trường Queen Bee.  

Nhận thấy Chung Tử Lưu có một giọng ca tốt nhiều triển vọng 

nên Lý Được đã ra công nâng đỡ, để cho đến nay Chung Tử 

Lưu bắt đầu được nhiều người biết đến, nhất là với nhạc phẩm 

Giăng Câu. Cũng với tựa đề của bản nhạc này mà Chung Tử 

Lưu đã thực hiện được hai CD, Giăng Câu 1 và Giăng Câu 2, 

được nhiều người ưa chuộng và mang đến cho anh một an ủi 

lớn, đúng với ước vọng mà anh hằng ấp ủ từ lâu.  

Chung Tử Lưu trình bày nhiều thể loại nhạc khác nhau trừ 

nhạc Ráp. Ngoài Giăng Câu những nhạc phẩm anh ưng ý nhất 

là Cà phê đắng, Mắt lệ cho người tình, Con đường xưa em đi, 

Tạ tình và Nó..... Bài hát đầu tiên anh trình bày trước khán giả 

khi còn ở Việt Nam mang tựa đề “Bài ca chưa viết hết lời khi 

cộng tác với đoàn ca nhạc Đài Truyền Hình Tp. HCM, ngay 

sau lần đó anh đã được mời ký hợp đồng liền 2 năm với đài 

truyền hình.  
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Năm 1992, Chung Tử Lưu sang Mỹ định cư. Tuy mới định cư 

tại Mỹ trong một thời gian ngắn ngủi nhưng Chung Tử Lưu, 

ngoài một số tiểu bang Hoa Kỳ, đã được mời trình diễn tại 

nhiều nơi như: Úc, Đức, Canada, Nga…. Và theo anh thì 

chuyến lưu diễn tại Nga vào năm 1992 được coi là thành công 

nhất.  

Năm 2015, trong hơn 20 năm xa Việt Nam, anh đã nhiều lần về 

thăm quê để thực hiện những dự án thiện nguyện nhưng đây là 

lần đầu tiên Chung Tử Lưu biểu diễn chính thức tại Việt Nam, 

anh sẽ lưu lại hơn một tháng tại quê hương để ăn Tết Nguyên 

đán và tham gia biểu diễn trên các sân khấu ca nhạc từ Bắc tới 

Nam.  

Quan niệm về cuộc đời theo Chung Tử Lưu là “như mây bay 

gió thoảng, lúc bão tố, lúc hiền hòa. Ta cố ngụp lặng trong đó, 

để sống và để chết.” 

Tài liệu tham khảo: 

- Chung Tử Lưu Web: hopamviet.vn 

Ca khúc Sương trắng miền quê ngoại – Đinh Miên Vũ do 

Chung Tử Lưu trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FfJZXPGXR4Y 

https://www.youtube.com/watch?v=FfJZXPGXR4Y
https://www.youtube.com/watch?v=FfJZXPGXR4Y
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141.  Dalena 

 
(1964-20  ) 

Ca sĩ Dalena, họ tên đầy đủ là Dalena Morton, sinh ngày 29 

tháng 9, có thể vào năm 1964, tại Muncie, Indiana. Cô là con 

trong một gia đình có 5 trai, 2 gái. Từ khi cô 3 tuổi, gia đình cô 

di chuyển đến Orlando, Florida. 

Dalena có khiếu và đam mê âm nhạc từ nhỏ, năm lên 3 cô đã 

đứng trên ghế để mọi người có thể nhìn thấy cô hát ca khúc 

Jesus Loves Me trong lớp học ngày chủ nhật do mẹ cô phụ 

trách tại nhà thờ. 

Năm 13 tuổi cô tự học đàn guitar, chơi đàn nhưng không hề 

học nốt nhạc. Đã sáng tác nhạc để trình diễn ở nhà thờ, nhà 

dưỡng lão hay hội họp với các bạn.  

Từ năm 1982 đến năm 1991, Dalena bán vé vào cửa cho 

Disney World in Orlando. Tại đây, cô đã chào hỏi khách bằng 

các thứ tiếng Tây Ban Nha, Đại Hàn, Đức, Ấn Độ. 

Do xem phim Trung Hoa, cô thích nghe tài tử Thành Long hát, 

nên đến cửa hàng thực phẩm người Hoa mua băng cassette hát 
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tiếng Hoa về nghe, nghe đi, nghe lại thuộc lòng rồi cô trở lại 

cửa hàng đó, hát cho người quản lý nghe, anh ta sửa giọng cho 

đúng âm tiếng Hoa. 

Được sự khuyến khích, Dalena hát cho một người chủ nhà 

hàng nghe, ông ta người Việt gốc Hoa, chẳng những ông ta 

thích mà còn đưa cô vào hát trong ban nhạc tại nhà hàng của 

ông ta. 

Năm 1988, một người chủ hộp đêm ở Canada nghe nói về 

Dalena, nên yêu cầu cô hát cho ông ta nghe, ông ta thu video 

rồi gửi tới vũ trường Ritz, một hộp đêm Việt Nam ở Anaheim, 

California. 

Năm 1990, Dalena đến Orange County để hát thử. Đây là thủ 

đô của người Việt tỵ nạn, nên các ca sĩ từ Pháp, từ Úc cũng đến 

đây để thu âm các bài hát của họ. Chuyến đi nầy Dalena thành 

công, giọng hát của cô lan truyền từ California sang Arizona, 

Texas và miền Đông Hoa Kỳ. Trong năm nầy cô được yêu cầu 

trở lại Ritz đến 3 lần. Sau đó, các trung tâm băng nhạc mời gọi 

cộng tác, Dalena nghỉ việc ở Disneyland, để bước vào con 

đường ca hát của một ca sĩ người Mỹ hát nhạc Việt chuyên 

nghiệp. 

Cho đến năm 1991, cô đã có một album đầu tiên, cô hát chung 

với Tuấn Ngọc, Đức Huy, Thái Châu, Đon Hồ, Hương Lan... 

đánh dấu bước đường nghệ thuật của cô. 

Dalena đã xuất hiện trên băng Paris By Night và đã thu hút rất 

nhiều yêu thương từ khán thính giả. Cô đã trình bày một cách 

xuất sắc những nhạc phẩm như Qua cầu gió bay, Biển nhớ, 

Mưa trên phố Huế... 

Năm 2003, Dalena sang Việt Nam, trong chương trình Ấn 

tượng Sài Gòn, Dalena đã hát ba bài Mưa trên phố Huế, Trúc 

đào và song ca với ca sĩ Trọng Phúc Đôi ngả chia ly. Rồi cô 

ngẫu hứng hát cùng MC Thanh Bạch bài Qua cầu gió bay. 
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Thời gian ở Việt Nam, Dalena đã đi thăm Trung tâm nuôi 

dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp. Cô xúc động nói: "Tôi đã bật 

khóc khi bước chân vào trung tâm, tận mắt chứng kiến sự chăm 

sóc tận tình của các cô giáo với những trẻ em bị khuyết tật 

sống mồ côi. Hình ảnh đó thật xúc động. Ở Mỹ, cũng có những 

ngôi trường mở nuôi dạy cô nhi, nhờ phúc lợi xã hội cao nên 

đời sống tinh thần của các em được bù đắp phần nào,… Tôi 

mong có dịp được trở lại VN để được giúp đỡ, chia sẻ với các 

em mồ côi, khuyết tật, ít nhất cũng đem tiếng hát làm vơi đi nỗi 

đau của các em". 

Mặc dù có rất nhiều ca sĩ ngoại quốc hát nhạc Việt Nam, 

Dalena có lẽ là người thành công nhất và nổi tiếng nhất. Xem 

Dalena trình diễn trên sân khấu trong các băng video hoặc nghe 

cô hát, chúng ta không khỏi ngạc nhiên do giọng ca hoàn chỉnh 

và hình dáng duyên dáng của cô. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trường Kỳ. Tiểu sử Dalena Web: music.vietfun.com 

Ca khúc Mưa trên phố Huế - Minh Kỳ do Dalena trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=E8RsYNutwU0 

https://www.youtube.com/watch?v=E8RsYNutwU0
https://www.youtube.com/watch?v=E8RsYNutwU0
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142. Bích Phượng 

 
(1964-20  ) 

Ca sĩ Bích Phượng sinh năm 1964, là con gái út của danh ca 

Út Trà Ôn. Cô có lòng đam mê với dòng nhạc dân ca và có 

khiếu hát từ sớm.  

Năm 1984, khi còn làm công nhân ở xí nghiệp Xây lắp nội 

thương 2, cô đã đoạt một huy chương vàng về ca hát với bài 

Dáng đứng Bến Tre. Năm 1987, cô được cha cho ký hợp đồng 

với đoàn nhạc Tây Ninh để theo học nghề sân khấu. Thời đó do 

bị áp lực phe cánh, cô bị lấn át, không phát huy được khả năng, 

sợ cha bị khó xử nên cô bỏ về Sài Gòn. 

Tạm thời xa sân khấu, Bích Phượng tập trung hát dân ca và tân 

nhạc khai thác từ dân ca, ban đầu trong một nhóm hát, là tiền 

thân của nhóm Phù Sa sau này, rồi sau ra hát riêng. Với giọng 

hát ngọt ngào đậm chất miền Tây, cô dần khẳng định vị trí với 

các thể loại nhạc từ dân ca Nam bộ đến các bài mang âm 

hưởng dân ca Nam bộ, và cả một số bài nhạc cách mạng.  

Năm 2001, cô được Đài Tiếng nói Nhân dân Tp. HCM trao 

giải thưởng vì có giọng hát nhạc truyền thống hay nhất. Ngoài 

hát cô còn đóng các vở tuồng Cải lương. Bích Phượng dần trở 
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nên quen thuộc trên các chương trình truyền hình, phát thanh 

về chủ đề dân ca Nam Bộ.  

Thời gian đầu cô thường đi hát tại các sân khấu ca nhạc, nhưng 

về sau do phải nhường chỗ cho các ca sĩ nhạc trẻ, cô chỉ còn 

gắn bó với sân khấu ca nhạc Trống Đồng ngoài ra thì đi hát tại 

các nhà hàng. Bên cạnh ca hát cô từng tham gia giảng dạy về 

dân ca Nam bộ tại cung văn hóa Lao Động Tp. HCM.  

Hiện nay Bích Phượng sống cùng gia đình tại Tp. HCM, chồng 

là nghệ sĩ guitar Đức Luân. Cô có một phòng thu tại đường 

Điện Biên Phủ, quận 10. Thời gian gần đây ngoài đi diễn cô 

thường hát nhạc Phật giáo tại các cơ sở Phật giáo, các chuơng 

trình từ thiện. 

Tài liệu tham khảo: 

- Bích Phượng Web: Wikipedia 

Ca khúc Kiên Giang mình đẹp lắm – Lê  Giang  

do Bích Phượng trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MR5f-NQSTH4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MR5f-NQSTH4
https://www.youtube.com/watch?v=MR5f-NQSTH4
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143. Ngọc Ánh 

 
(1964-20  ) 

Ca sĩ Ngọc Ánh tên thật là Trương Thị Ngọc Ánh, sinh năm 

1964 tại Sàigòn và lớn lên ở đây. Song thân cô người gốc 

Quảng Nam, có tất cả 5 người con mà Ngọc Ánh là con út, rời 

quê cha đất tổ vào Sàigòn lập nghiệp từ năm 1961. 

Sau năm 1975, Ngọc Ánh bắt đầu tham gia hoạt động trong 

Câu Lạc Bộ Thiếu Nhi quận Tân Bình cho đến năm 1977. Từ 

năm 1977 đến năm 1981, cô tham gia đội ca của Nhà Thiếu 

Nhi Thành Phố và được học về ký xướng âm trong thời gian 

này. Cũng trong thời gian 3 năm đó, Ngọc Ánh đã cùng với đội 

ca đi lưu diễn khắp nơi tại Việt Nam. Riêng cô đã từng đoạt 13 

giải nhất về dơn ca, từ ở trường học lên đến phòng giáo dục 

quận cho đến sở giáo dục thành phố. 

Khi qua lớp tuổi thiếu nhi, từ năm 1981 đến năm 1983, Ngọc 

Ánh tham gia vào các nhóm văn nghệ sinh viên học sinh của 

trường Nguyễn Thái Bình và bắt đầu hát nhạc "người lớn" tức 

nhạc tình và nhạc sôi động như lời cô kể. Và trong thời gian 

đó, nhóm của cô đã đoạt gần 20 giải nhất, và riêng cô đã đoạt 

được 8, 9 giải hạng nhất về đơn ca. Vào tháng 2 năm1986, lần 
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đầu tiên Ngọc Ánh hát trên một sân khấu ca nhạc chuyên 

nghiệp với nhạc phẩm Mùa xuân trên những giếng dầu. Sau đó 

cô đã được đề nghị tiếp tục cộng tác để trở thành ca sĩ chuyên 

nghiệp. Từ khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, Ngọc Ánh đã tạo 

được rất nhiều thành tích. Cuối năm 1986 cô đoạt giải nhì cuộc 

thi Liên Hoan Ca Nhạc Chuyên Nghiệp Tp. HCM. khi đại diện 

cho sân khấu quận Tân Bình. Đến năm 1988 cô được mời với 

tính cách ca sĩ độc lập đi trình diễn ở 5 nước Đông Âu trong 

Đoàn Ca Nhạc Nhẹ Sàigòn trong suốt 6 tháng trời. Sau đó cô 

trở về Việt Nam và đi trình diễn khắp nơi, Trong thời gian từ 

năm 1993 đến năm 1997, tên tuổi Ngọc Ánh được coi là một 

trong những tên tuổi được biết đến nhiều ở trong nước và được 

mời đi lưu diễn tại nhiều quốc gia. 

Có thể nói sau thế hệ của Bảo Yến - Nhã Phương... Ngọc Ánh 

là một trong những nữ ca sĩ thống lĩnh thị trường nhạc Việt 

Nam thời gian từ năm 1990 đến 1999 với những ca khúc lúc trẻ 

trung, sôi động, lúc nồng nàn, lúc lại ngọt ngào chất dân ca. 

Năm 1996, Ngọc Ánh kết hôn với con trai nhạc sĩ Xuân Hồng, 

sống ở Mỹ. Hai người sống ở VN 2 năm rồi Ngọc Ánh qua 

Mỹ. Vì chồng không muốn có con nên Ngọc Ánh ly hôn sau 5 

năm chung sống. Sau đó Ngọc Ánh kết hôn với 1 nhà thầu xây 

dựng ở Canada, quê gốc ở Cần Thơ, và sinh một con gái đầu 

lòng, rồi họ chia tay, khi con gái được 7 tháng tuổi, Ngọc Ánh 

mang con về gửi ngoại ở Việt Nam, cô ở California sống một 

mình đi hát, thỉnh thoảng về Việt Nam thăm con. 

Có lẽ Ngọc Ánh sinh ra chỉ để làm một việc duy nhất là hát. Và 

quả thực, ngoại trừ 4 tháng mới sang Mỹ, cô không bước lên 

sân khấu, còn lại đến thời điểm này, cả đời cô vẫn sống bằng 

tiếng hát của mình. Khi mới qua Mỹ, cô chưa có các mối quan 

hệ với các bầu show và cuộc sống lạ lẫm nhiều, Ngọc Ánh đi 

lồng tiếng cho phim Đài Loan, Hồng Kông, tìm kiếm những 

niềm vui nho nhỏ. Rồi bắt đầu được các trung tâm băng nhạc 

chú ý. 
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Ký hợp đồng với trung tâm Thúy Nga tới hơn hai năm, thu trên 

dưới 100 bài hát, phân nửa số ấy vẫn nằm trong kho tư liệu 

chưa phát hành. Rồi mang bầu và sinh con. Rồi kết thúc ràng 

buộc. Và trở thành một ca sỹ tự do từ đó. 

Tài liệu tham khảo: 

- Ca sĩ Ngọc Ánh: Rồi cũng về lại phố xưa Blog: xaluan.com 

Ca khúc Hàn Mặc Tử - Trần Thiện Thanh do Ngọc Ánh  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oiu0iQ6bbXw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oiu0iQ6bbXw
https://www.youtube.com/watch?v=Oiu0iQ6bbXw
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144. Trường Thanh  

 
(1964-20  ) 

Ca sĩ Trường Thanh sinh năm 1964, xuất ngoại lúc hãy còn 

nhỏ.  

Định cư ở Mỹ, Trường Thanh xuất bản lịch Tử vi, băng nhạc 

Việt Nam, đáp ứng nhu cầu người Việt tha hương, những ngày 

đầu trên đất khách. 

Sau 20 năm ca hát ở hải ngoại, năm 1996 anh trở về Việt Nam 

và chính thức được cấp phép trình diễn trong cả nước năm 

1999, anh là một trong những nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên trở về 

quê hương trình diễn. 

Anh làm chủ trung tâm băng nhạc Trường Thanh Music tại tư 

gia đường Sư Vạn Hạnh Quận 10, Tp. HCM. Sau chuyển tới 

đường Nguyễn Trãi cùng với một dự án rất lớn mà anh ấp ủ đã 

nhiều năm.  
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Là ca sĩ chuyên trị với dòng nhạc trữ tình, Trường Thanh với 

Trường Thanh Music đã thực hiện được khoảng 20 chương 

trình album âm nhạc. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trường Thanh Blog: hopampro.com 

Ca khúc Lá thư miền Trung - Châu Kỳ do Trường Thanh  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fisonidWiG4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fisonidWiG4
https://www.youtube.com/watch?v=fisonidWiG4
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145. Quang Linh 

 
(1965-20  ) 

Ca sĩ Quang Linh tên thật là Lê Quang Linh, sinh ngày 1 

tháng 9 năm 1965 tại Quảng Trị. 

Quang Linh đã thích hát từ nhỏ và sinh hoạt tích cực ở các Nhà 

Thiếu nhi. Năm 19 tuổi, anh quyết định đi vào con đường nghệ 

thuật. Ban đầu Quang Linh hát nghiệp dư ở Nhà Văn hoá 

Thanh niên Huế rồi tham gia Ðoàn Ca nhạc Xung kích. Năm 

1990, Quang Linh đoạt giải nhất Giọng hát hay khu vực miền 

Trung với hai ca khúc Tùy hứng lý qua cầu của Trần Tiến và 

Gửi Huế của Huy Phương. Giảng viên Lô Thanh ở Nhạc viện 

Huế đã chỉ dạy cho Quang Linh một số kỹ thuật căn bản và 

giới thiệu ca sĩ này cho bầu show Vũ Ân Khoa. Sau khi được 

thầy giới thiệu Quang Linh trở thành một ca sĩ và đi hát khắp 

các tỉnh phía Bắc, và được tham gia các vai trò quan trọng 

trong các chương trình ca nhạc. 

Đầu năm 1996, Quang Linh được mời về cộng tác chính thức 

với Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Hà Nội. 

Anh cũng nhiều lần xuất hiện trên truyền hình HTV với các 

chương trình "Nhịp cầu âm nhạc", các chương trình ca nhạc 
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xuân, "Thay lời muốn nói",... Anh cũng xuất hiện trong các 

liveshow của các ca sĩ khác với tư cách khách mời như: 

Liveshow Cẩm Ly - 15 năm ca hát, Live show Phạm Duy - 

Ngày trở về, Liveshow Hương Lan - Ơn đời một khúc dân 

ca,...  

Quang Linh là một ca sĩ chuyên hát về dòng nhạc dân ca, đặc 

biệt là dòng nhạc Huế. Ngoài ra, anh còn hát nhạc trẻ cũng như 

nhạc đương đại. Quang Linh thành công với các ca khúc: Chim 

sáo ngày xưa, Ai ra xứ Huế, Yêu nhau ghét nhau... 

Tài liệu tham khảo: 

- Quang Linh Blog: nguoinoitieng.vn 

Ca khúc Bạn tôi - Võ Thiện Thanh do Quang Linh trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRP-lo5j5lg 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRP-lo5j5lg
https://www.youtube.com/watch?v=ZRP-lo5j5lg
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146. Hồng Liên 

 
(1965-20  ) 

Ca sĩ Hồng Liên sinh năm 1965, quê quán ở Nam Định. Chị 

đến với sự nghiệp ca hát từ những ngày còn phục vụ trong 

quân đội. Chị nhập ngũ vào Cục quân lương Đoàn Tổng cục 

hậu cần, tham gia  đoàn văn công biểu diễn khắp các chiến 

trường. Nhạc sĩ Thanh Phúc là người đã phát hiện Hồng Liên 

sau khi chị giành được giải A ở một hội diễn văn nghệ với ca 

khúc Nắng của ông. 

Từ năm 1983 đến nay, chị gắn bó với Đoàn ca nhạc Đài tiếng 

nói Việt Nam và đã hai lần đoạt huy chương trong các Hội diễn 

ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc: Huy chương Đồng 

trong Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp ở Đà Nẵng năm 

1985 với bài Hương lúa quê nhà của Phan Huyền Ngọc và huy 

chương Bạc Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp tại Hà Nội 

năm 1990 với bài Tổ quốc tứ bình của Lương Nguyên.  

Hồng Liên lập gia đình, rồi chia tay sau khi có con trai, chị một 

thân nuôi con, cho du học ở Trung Quốc, nay đã trưởng thành.  
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Năm 2011, Hồng Liên phát hành Album thứ 3 là “Sợi nhớ sợi 

thương” với những bài hát “tủ” như Sợi nhớ, sợi thương, 

Hương quê, Màu áo quê hương, Sông quê… 

Năm 2013, Hồng Liên đã về hưu ở Đài tiếng nói Việt Nam 

nhưng vẫn đi hát và làm từ thiện.  

Nhắc tới Hồng Liên, các bạn yêu nhạc, nhất là các chiến sĩ 

đang phục vụ trong quân ngũ không thể quên những ca khúc 

mang mầu sắc dân ca đồng bằng Bắc bộ đã một thời gắn liền 

với tên tuổi của chị như: Sợi nhớ sợi thương, Đóng nhanh lúa 

tốt, Hoa cau vườn trầu...  

Tháng 12 năm 2002 ca sĩ  Hồng Liên vinh dự được nhận danh 

hiệu NSƯT. 

Tài liệu tham khảo: 

- Hồng Liên Blog: baicadicungnamthang.net 

Ca khúc Sợi nhớ sợi thương – Phan Huỳnh Điểu do Hồng Liên 

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqwJKEZcdiw 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqwJKEZcdiw
https://www.youtube.com/watch?v=ZqwJKEZcdiw
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147. Thảo My 

  
(1965-20  ) 

Ca sĩ Thảo My tên thật là Phạm Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 

1965. Thân phụ là nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt. 

Năm 1975, Thảo My cùng gia đình di tản sang Hoa Kỳ, định 

cư tại thành phố Santa Cruz, tiểu bang California. Tại thành 

phố nàyvào thời đó rất ít người Việt Nam nên bạn bè của cô 

đều là những người bản xứ. Thảo My đã là một thính giả trung 

thành của các giọng ca Khánh Ly, Lệ Thu, Khánh Hà và những 

ca khúc của Trịnh Công Sơn.  

Nhờ ảnh hưởng của thân phụ là nhạc sĩ Hạ Uy Cầm, nên Thảo 

My đã tỏ ra có năng khiếu về âm nhạc, đã góp mặt nhiều lần 

trong những chương trình văn nghệ sinh viên trong thời gian 

theo học tại trường đại học San Jose, khởi đầu với ban nhạc 

sinh viên có tên là Hải Đăng, phần lớn trình bày những nhạc 

phẩm của Trịnh Công Sơn và Ngô Thụy Miên.  

Lần xuất hiện chính thức của cô trên sân khấu diễn ra trong 

buổi trình diễn ở Đại Hội Đoàn Kết ở San Jose qua trường ca 

Hội Trùng Dương vào năm 1982. Năm 1989, Thảo My quen 

biết với Đức Huy, đến năm 1991 Thảo My thành hôn với Đức 

Huy rồi dời xuống miền nam California cư ngụ. Tại đây cô 

theo học ngành “graphic design” cùng một lúc quyết định 

chính thức bước vào những sinh hoạt ca nhạc với sự dìu dắt và 

nâng đỡ của Đức Huy, là người đã sáng tác nhiều ca khúc thích 
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hợp với tiếng hát của cô, trong số đó những ca khúc như Trái 

Tim Ngục Tù và Đừng Xa Em Đêm Nay đã dính liền với tên 

tuổi của cô. Với nhạc phẩm Đừng Xa Em Đêm Nay, lần xuất 

hiện của Thảo My trên chương trình Paris By Night số 33 

mang chủ đề “Những Tình Khúc Đức Huy” đã khiến cho tên 

tuổi cô nổi bật vào năm 1995.  

Vào năm 1996, Thảo My cho ra đời CD đầu tay của riêng tiếng 

hát cô mang tựa đề “Vầng Trăng Năm Xưa” với một thành quả 

đáng khuyến khích. Liên tiếp sau đó trung tâm Đức Huy đã 

thực hiện cho cô nhiều CD khác, để trở thành một giọng ca 

được nhiều người biết đến.  

Thảo My và Đức Huy ngoài việc ca hát còn có nhà hàng tại 

thành phố San Jose. Năm 2004, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, 

Đức Huy và Thảo My chia tay nhau sau khi họ đã chung sống 

trong 13 năm hạnh phúc, họ có 3 con. Thảo My tiếp tục kinh 

doanh nhà hàng, nuôi dạy con, nên cô ít có dịp góp mặt trên 

sân khấu. Đức Huy về Việt Nam bước thêm bước nữa.  

Tài liệu tham khảo: 

- Thảo My Blog: hopampro.com 

Ca khúc Đừng xa em đêm nay - Đức Huy do Thảo My  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BznWI14M20A 

https://www.youtube.com/watch?v=BznWI14M20A
https://www.youtube.com/watch?v=BznWI14M20A


 Ca sĩ  Việt Nam  

461 
 

148. Thế Sơn 

 
(1965-20  ) 

Ca sĩ Thế Sơn sinh năm 1965. Thân phụ của Thế Sơn là một sĩ 

quan quân pháp của quân đội Việt Nam Cộng hòa. Sau sự kiện 

mùa xuân năm 1975, ông phải đi cải tạo do sự bắt giữ của nhà 

cầm quyền. 

Một điều ít người biết là trong số những ca sĩ nổi tiếng hiện 

nay, có những người trước đó không hề chủ tâm đi theo con 

đường ca hát. Thế Sơn cho biết trước kia anh chỉ quan tâm đến 

việc học nhạc, nên đã ghi danh vào nhạc viện Tp. HCM từ năm 

1985, và theo học tại đây đến năm 1991. Nhưng sau một thời 

gian ngắn bước vào nghiệp ca hát mang tính cách thử nghiệm, 

anh đã gặt hái được khá nhiều thành quả tốt đẹp, nên đã hướng 

đường đi của mình vào lãnh vực này, để trở thành một nam ca 

sĩ càng ngày càng trở nên vững vàng. 

Thế Sơn bắt đầu là ca sĩ chuyên nghiệp vào năm 1985. Năm 

1989, anh tốt nghiệp bằng trung cấp bốn năm tại nhạc viện Tp. 

HCM. . Thế Sơn đã đi hát để giúp đỡ gia đình và có một ca 

khúc song ca nổi tiếng cùng ca sĩ Thủy Tiên. Sau đó, Thế Sơn 

đã tốt nghiệp Đại học và cùng gia đình sang Mỹ, 
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Năm 1994 Thế Sơn theo gia đình định cư tại Mỹ theo diện 

H.O. Thế Sơn có 2 chị đã lập gia đình và đều đã đoàn tụ tại 

Hoa Kỳ.  

Thế Sơn cộng tác với Trung tâm Thúy Nga ngay sau khi đến 

Mỹ, anh hát ca khúc Tình thư của lính của Trần Thiện Thanh, 

trong chương trình Paris By Night 29 năm 1994, từ dớ anh xuất 

hiện thường xuyên trong băng Paris By Night và thực hiện rất 

nhiều CD mới.Cho đến năm 2015, anh mới cộng tác với Trung 

tâm Asia, hát ca khúc Bên em đang có ta với Thiên Kim của 

Trầm Tử Thiêng và Trúc Hồ trong Asia số 76 và cùng hợp ca 

với nhiều ca sĩ khác trong ca khúc Việt Nam Ơi của Trúc Hồ. 

Tài liệu tham khảo: 

- Thế Sơn Web: Wikipedia 

Ca khúc Ngày vui qua mau - Nhật Ngân do Thế Sơn trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ld9GeIXiFoo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ld9GeIXiFoo
https://www.youtube.com/watch?v=ld9GeIXiFoo
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149. Trizzie Phương Trinh 

 
(1966-20  ) 

Ca sĩ Trizzie Phuong Trinh tên thật là Nguyễn Thị Phương 

Trinh, sinh ngày 02 tháng 9 năm 1966. Cô theo gia đình rời 

Việt Nam năm 1979.  

 

Sau một thời gian sống tại Hoa Kỳ, trong một cuộc gặp gỡ tình 

cờ với ban nhạc The Magic, cô đã bước chân vào ngành ca hát. 

Cô cho biết là trước đó "không tha thiết đi hát gì mấy" nên 

không thấy trở ngại, trái lại là còn gặp nhiều may mắn, nhất là 

cô đã được nhạc sĩ Anh Tài và Quốc Sĩ hướng dẫn rất nhiều. 

Sở trường của Trizzie là trình bày loại nhạc New Wave, Rap và 

Techno, thêm vào đó là một số bài Việt Nam, trong số có nhạc 

phẩm Lời Kinh Đêm trong video Asia Đêm Sài Gòn 3 là cô ưng 

ý nhất.  

 

Cũng với ban nhạc The Magic, Trizzie đã trình diễn lần đầu 

tiên trước khán giả vào khoảng năm 1988 tại Orlando, Florida. 

Trong khi đó nhạc phẩm đầu tiên do cô trình bày được thu 

băng là Don't Leave Me This Way, do Trung Hành thực hiện 

cho trung tâm Làng Văn.  
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Cuốn video có sự xuất hiện đầu tiên của cô, do trung tâm 

Giáng Ngọc thực hiện với nhạc phẩm Final Countdown. Con 

đường nghệ thuật của cô đến nay đã dài và sự thành công đã 

đến với cô ca sĩ có lối trình diễn trẻ trung và một tính tình dễ 

mến này một cách trọn vẹn.  

 

Chỉ một thời gian ngắn sau khi chính thức theo nghiệp cầm ca, 

Trizzie đã được mời cộng tác với một số trung tâm và nhiều vũ 

trường tại nam Cali như Rex, Ritz, Au Baccara, Diamond, 

Majestic.  

 

Cô đã đi lưu diễn nhiều nơi như Úc, Canada, Âu Châu cho đến 

tận Noumea. Có một dạo Trizzie đứng ra coi sóc trung tâm sản 

xuất và phát hành Do Ré Mi, nhưng sau đó vì một lý do riêng 

cô không còn coi sóc nữa.  

 

Trizzie và Bằng Kiều gặp nhau lần đầu khi tham gia Duyên 

dáng VN 9 vào tháng 4 năm 2000, lúc ấy, Trizzie Phương 

Trinh về VN với tư cách ca sĩ hải ngoại. Chuyện tình lãng mạn 

của Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh kết thúc bằng đám 

cưới vào ngày 25-9-2002. Hôn lễ diễn ra tại Mỹ và Hà Nội, có 

sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ. 

 

Bằng Kiều và nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh có đứa con trai 

đầu lòng sinh ngày 9-4-2003 đặt tên là Beckham Bằng Phương, 

kế đó là Bằng Anh sinh năm 2008 và Bằng Chương sinh năm 

2011. 

 

Nhưng tình nghĩa vợ chồng của họ đã phải chia tay vào năm 

2013, sau 11 năm chung sống, Trizzie Phương Trinh nuôi 3 

con, còn Bằng Kiều bước thêm bước nữa là Hoa hậu Phụ nữ 

Việt Nam qua ảnh năm 2006 Dương Mỹ Linh. 

 

Tài liệu tham khảo: 
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- Trường Kỳ. Tiểu sử Ca sĩ Trizzie Phương Trinh Web: 

music.vietfun.com 

 

Ca khúc Một giấc mơ buồn - Ngọc Sơn  

do Trizzie Phương Trinh trình bày  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PcHFDIspylE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PcHFDIspylE
https://www.youtube.com/watch?v=PcHFDIspylE
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150. Ngân Quỳnh 

 
(1966-20  ) 

Ca sĩ Ngân Quỳnh tên thật là Hồ Hồng Hạnh, sinh năm 1966. 

Sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ nhiều đời đi hát, bà ngoại là 

nghệ sĩ Tư Hê-len (Helène), một cô đào tài sắc, nổi tiếng một 

thời của sân khấu cải lương Sàigòn, mẹ là nghệ sĩ Kim Hoa, 

chị hai là nghệ sĩ Thanh Hằng, hai em gái là Thanh Ngọc, và 

NSƯT Thanh Ngân. 

Năm 18 tuổi, Hồng Hạnh bắt đầu trở thành nữ diễn viên chánh 

chính thức của đoàn với nghệ danh Kim Hồng Hạnh. Thuở đó, 

đoàn cải lương Tiền Giang với đôi nghệ sĩ trẻ Vương Cảnh – 

Kim Hồng Hạnh đi đến đâu đều được khán giả nồng nhiệt ủng 

hộ. 

Năm 1997, cô được giải ba tiếng hát phát thanh truyền hình 

toàn quốc tại Hà Nội. 

Bên cạnh việc ca hát, Ngân Quỳnh còn là một diễn viên với rất 

nhiều vai diễn, để lại ấn tượng đối với khán giả xem truyền 

hình như: vai người phụ nữ tham lam trong phim "Đam mê", 

ích kỷ và khắc nghiệt trong "Lối sống sai lầm", thích hào 
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nhoáng trong "Chuyện quý bà" và một số phim khác như "Cô 

gái xấu xí" và "Bỗng dưng muốn khóc". 

Tài liệu tham khảo: 

- Ngân Quỳnh Web: cainhaccho.net 

Ca khúc Cát bụi tình xa – Trịnh Công Sơn do Ngân Quỳnh 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CPQ1QYKMRbY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CPQ1QYKMRbY
https://www.youtube.com/watch?v=CPQ1QYKMRbY
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151.  Hoàng Lan 

 
(1967-20  ) 

Ca sĩ Hoàng Lan tên thật là Nguyễn Linh Phương., sinh năm 

1967 tại Sàigòn. Mẹ của cô là nữ nghệ sĩ nổi tiếng Kim Tuyến. 

Mặc dù cô xuất thân từ một gia đình văn nghệ, nhưng mẹ cô 

không khuyến khích cô bước vào nghề ca hát. 

Năm 1989, Hoàng Lan và gia đình cô sang định cư tại Hoa Kỳ. 

Theo cô cho biết, cô chưa bao giờ trải qua trường âm nhạc 

hoặc được hướng dẫn về ca hát trước khi cô trở thành một ca sĩ 

chuyên nghiệp, cô đã được rất nhiều người ái mộ và khen ngợi 

ngay sau khi cô xuất hiện trên băng Thúy Nga 34, năm 1995. 

Và từ đó, số người ái mộ cô mỗi lúc một gia tăng. 

Hoàng Lan cho biết rằng dù cô được thành công là nhờ Trung 

Tâm Thúy Nga, nhưng cô mang ơn Tuấn Đạt, người đã giới 

thiệu cô với trung tâm Nhạc Tình, từ đó cô mới đến với trung 

tâm Thúy Nga. 

Hoàng Lan chuyên hát nhạc trữ tình, nhạc quê hương, và 

những bài nhạc mang đến cô cho cảm xúc nhiều nhất. Trung 

Tâm Thúy Nga gần đây đã vừa phát hành CD "Qua Cơn Mê" 
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của Hoàng Lan và nhiều CD khác như: "Tìm Nhau Trong Kỷ 

Niệm", với Thế Sơn và Mỹ Huyền trong "Liên Khúc Cha Cha 

Cha". 

Tài liệu tham khảo: 

- Hoàng Lan: giọng hát êm ái, mượt mà đi vào lòng người 

Blog: mautam.net 

Ca khúc Không bao giờ quên anh - Hoàng Trang  

do Hoàng Lan trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3qv18GJx94Y 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3qv18GJx94Y
https://www.youtube.com/watch?v=3qv18GJx94Y
https://www.youtube.com/watch?v=3qv18GJx94Y
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152. Hoàng Nam 

 
(1972-20  ) 

Ca sĩ Hoàng Nam sinh năm 1967 tại Sàigòn, trong một gia 

đình nghệ sĩ rất có tiếng tăm, anh được thừa hưởng gia tài nghệ 

thuật của ông ngoại là lão tài tử Đoàn Châu Mậu, của cô là nữ 

danh ca Kim Tước, người cậu họ là nam ca sĩ Mạnh Đình. Mẹ 

anh mất sớm vào năm 1972, khi anh mới được 5 tuổi. 

Hoàng Nam rời Việt Nam vào năm 1980, cũng cuối năm đó, 

anh đã ra mắt khán giả lần đầu tiên trong buổi văn nghệ thi ca 

"Nhạc Tuổi Thơ" tổ chức ngay trong trại tỵ nạn Pulau Pidong.  

Qua đến đầu năm 1981, Hoàng Nam được sang định cư tại San 

Diego với bố và em gái, rồi ở đó trong suốt 13 năm. Trong thời 

gian ở San Diego, vào năm 1989 Hoàng Nam đã gia nhập "Ca 

Đoàn Phục Sinh" tại đây và cũng từ đó đã góp mặt trong những 

buổi văn nghệ tại các trường Đại Học do sinh viên tổ chức và 

trong các buổi sinh hoạt văn nghệ cộng đồng. 

Sau khi tốt nghiệp, Hoàng Nam đi làm tại ngân hàng Home 

Fed và tưởng rằng sẽ chôn chân với một công việc về văn 

phòng vững vàng này. Nhưng sự quyến rũ của âm thanh, hào 

quang của ánh sáng đã kéo anh ra khỏi công việc đều đặn, để 

chính thức bước vào lãnh vực nghệ thuật. 

Đến năm 1994, Hoàng Nam dọn lên Orange County, khu vực 

Little Saigon, thủ đô người Việt tỵ nạn, để theo nghề ca hát. 
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Sau khi nhận thấy có đủ khả năng, Hoàng Nam quyết định 

dùng tên Hoàng Nam Records Inc. làm nhãn hiệu cho những 

sản phẩm audio, với sản phẩm đầu tay “Yêu Một Chiều Nắng 

Phai”, CD đầu tay của Hoàng Nam được ra mắt vào tối 29 

tháng 01 năm 1999 tại vũ trường Majestic ở Long Beach. 

Từ kết quả khả quan đó, Hoàng Nam có được một niềm tin 

tưởng để tiếp tục tự tay thực hiện hai CD khác là “Tình Trong 

Phút Giây”, và “Ru Em Mặn Nồng”. 

Sau khi nhận biết được giá trị giọng ca của anh qua nhạc phẩm 

Chiều Trên Phá Tam Giang, trong chương trình video“Chiến 

Tranh Và Hòa Bình” của trung tâm Asia, Hoàng Nam đã được 

trung tâm này mời ký giao kèo. 

Tuy ít xuất hiện trên video, nhưng Hoàng Nam đã đạt được 

thành công qua những sản phẩm audio. Giờ đây anh có thể phô 

trương tất cả khả năng của mình trước ống kính thu hình với 

một tiếng hát đầy tình cảm, một dáng dấp lịch lãm, một lối 

trang phục nhã nhặn và một nghệ thuật diễn xuất linh động... 

Tài liệu tham khảo: 

- Tiểu sử ca sĩ Hoàng Nam Web: forum.tkaraoke.com 

Ca khúc I have nothing – Nhạc ngoại quốc do Hoàng Nam 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b_8z22cus4g 

https://www.youtube.com/watch?v=b_8z22cus4g
https://www.youtube.com/watch?v=b_8z22cus4g
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153. Mỹ Hạnh 

 
(1967-20  ) 

Ca sĩ Mỹ Hạnh tên thật là Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1967 

tại Hà Nội, sau 1975, gia đình dời vào thành phố Nha Trang 

sinh sống. 

Nha Trang là nơi chị có những ngày giàu có nhất, đó là tuổi thơ 

bên biển và đoàn ca múa Hải Đăng, nơi mẹ và anh trai chị đưa 

cô bé Mỹ Hạnh đi theo và dần đưa cô vào con đường ca hát.  

Năm 1987, khi chị về đoàn cũng là khi sân khấu nhạc nhẹ cả 

nước trở nên hưng thịnh với các đoàn nhạc nhẹ ăn nên làm ra, 

khán giả đón nhận nồng nhiệt. 

Năm 1991, Mỹ Hạnh  đoạt giải nhất cuộc thi đơn ca nhạc nhẹ 

chuyên nghiệp toàn quốc, cùng với Hồng Nhung, năm đó 

Thanh Lam đoạt giải đặc biệt còn Ngọc Sơn, Y Moan và Thùy 

Dung đồng giải nhì.  

Sau khi đoạt giải nhất nhạc nhẹ chuyên nghiệp, Mỹ Hạnh trở 

thành cộng tác viên của Đoàn Ca nhạc nhẹ TW, là ca sỹ được 

đi nước ngoài nhiều nhất thời gian đó. 

Đang trong cơn sốc nặng bởi mộng Sàigòn đã vỡ, đang tính 

chuyện về lại Nha Trang thì Mỹ Hạnh gặp được người đàn ông 
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của đời mình. Người đàn ông yêu vợ một cách đầy thiên vị này 

đã sẵn sàng mở một phòng trà riêng để vợ không phải bạt mạng 

chạy show và yên tâm ca hát. Anh có một xưởng sản xuất đồ 

chơi độc quyền của Disney tại Việt Nam và đêm đêm anh vẫn 

đến phòng trà cùng chị. Phòng trà 2B Lê Duẩn ra đời mà không 

hề tính đến chuyện lời lỗ, dù thời điểm nó xuất hiện đang là lúc 

cực thịnh của dòng nhạc thời trang. 2B chỉ hát nhạc trữ tình, 

tiền chiến, các ca sỹ không phải là ngôi sao và đúng gu của 

những người đứng tuổi. 

Phòng trà đang hoạt động tốt thì đột ngột bị lấy lại mặt bằng 

khiến chị ít nhiều hụt hẫng. Chị từng định buông hẳn, không 

làm "bà chủ" nữa mà chỉ hát độc lập. Nhưng ông xã tha thiết 

động viên nên hai vợ chồng lại đồng lòng bỏ vốn mở hẳn một 

trung tâm biểu diễn ca nhạc lớn hơn hẳn, vẫn giữ tên cũ là 2B. 

Phòng trà 2B trên đường Trần Hưng Đạo, khu Đại Thế Giới cũ, 

trong khuôn viên Trung tâm văn hóa quận 5. 

Do chồng chị có một công ty chuyên sản xuất những con thú 

thủy tinh, gia công độc quyền cho Disneyland, không người 

trông nom nên phòng trà 2B đóng cửa, từ đó Mỹ Hạnh đi đi về 

về giữa Mỹ và Việt Nam. Năm 2015, chị đã trở về góp mặt 

trong chương trình “Tình khúc vượt thời gian” tại Tp HCM 

đêm 27-6-2015. Chị trình bày hai tình khúc nổi tiếng của nhạc 

sĩ Ngô Thụy Miên và Trịnh Công Sơn là “Bản tình cuối” và 

“Em đi bỏ lại con đường” và chương trình “Những nẽo đường 

anh đã đi qua” tại Nhà hát lớn Hà Nội vào các đêm 15, 16, 17-

12-2015. 

Với một giọng hát to, dày và vang bẩm sinh, đẹp tự nhiên mà 

chưa qua bất kỳ một trường lớp nào, Mỹ Hạnh như một viên 

ngọc quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho âm nhạc Việt. 

Chị hát thành công cả nhạc trẻ như các sáng tác của Bảo Chấn, 

Từ Huy, Thanh Tùng, Quốc Bảo, Duy Thái, Phan Khanh… cho 

đến những tình khúc Trịnh Công Sơn, Phú Quang và các bài 
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hát tiền chiến. Đặc biệt ở dòng tiền chiến, nhạc xưa, Mỹ Hạnh 

rất được yêu mến bởi một lối hát mang nhiều tâm sự, nỗi niềm 

với chất giọng u ám, đặc quánh như một ly cà phê đậm đặc. 

20 năm đi hát, Mỹ Hạnh thấy mình đã sống hết mình với niềm 

đam mê ban đầu. Giờ thì cuộc sống tạm coi là ổn định, nhưng 

giọng hát của Mỹ Hạnh vẫn trầm ấm như xưa. Mỹ Hạnh tự 

nhận mình là người mù nhạc vì chưa từng có một trường lớp 

nào về ký xướng âm. Chị có thói quen tập bài theo cảm nhận 

của mình, rồi từ đó nghiền ngẫm để có thể hát theo tâm trạng 

và phong cách của mình. Đó là cách mà Mỹ Hạnh đã đi đến tận 

cùng của bản năng, có thể không kỹ thuật, nhưng cảm xúc lại 

đầy đặn hơn. 

Tài liệu tham khảo: 

- Toàn Nguyễn. Ca sĩ Mỹ Hạnh: Hành trình cô độc của niềm 

đam mê Blog: cand.com.vn 

Ca khúc Nha Trang ngày về - Phạm Duy do Mỹ Hạnh  

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BNV3aqiXiKU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BNV3aqiXiKU
https://www.youtube.com/watch?v=BNV3aqiXiKU
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154. Thu Hà 

 
(1967-20  ) 

Ca sĩ Thu Hà tên thật là Võ Thu Hà, sinh năm 1967, tại 

Sàigòn. Thu Hà thường hát các bài của Văn Cao, Đoàn Chuẩn 

và Trịnh Công Sơn. Chị là một trong những ca sĩ hát thành 

công ca khúc Lãng đãng chiều đông Hà Nội của Phú Quang. 

Chị đã sang định cư ở Mỹ và tiếp tục sự nghiệp ca hát ở đó.  

Ngày 5-8-2011, trong đêm nhạc minishow hội tụ "tứ trụ" của 

làng nhạc Việt Lam Trường, Phương Thanh, Quang Linh, Siu 

Black. Nữ ca sĩ từng rất được yêu thích qua ca khúc Trả nợ 

tình xa của thập niên 90, đã bất ngờ xuất hiện trở lại, sau một 

thời gian dài qua Mỹ định cư cùng gia đình. 

 

Trước đó, nữ ca sĩ Thu Hà vẫn có những chuyến về Việt Nam 

thăm quê nhà, nhưng chị rất hiếm khi nhận lời hát tại các tụ 

điểm ca nhạc. Thế nên sự xuất hiện của chị tại phòng trà WE 

đã khiến không ít khán giả lẫn nghệ sĩ đều cảm thấy bất ngờ. 

Ngay khi vừa phát hiện ra đàn chị Thu Hà đang ngồi phía dưới 

hàng ghế khán giả, Phương Thanh đã lập tức mời chị lên sân 

khấu hát song ca cùng mình, thậm chí nữ ca sĩ "Trống vắng" 

còn sẵn sàng xuống ngồi dưới hàng ghế khán giả để nhường lại 
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sân khấu cho đàn chị sau một thời gian dài trở lại quê hương. 

Đáp lại sự chân thành từ đàn em cũng như tình cảm mà khán 

giả dành cho mình, Thu Hà đã thể hiện 3 ca khúc quen thuộc 

Trả nợ tình xa, song ca với Phương Thanh Giọt nắng bên thềm 

và Ru em từng ngón xuân nồng. 

  

Tài liệu tham khảo: 

 

- Thu Hà Blog: baicadicungnamthang.net 

 

Ca khúc Trả nợ tình xa –Tuấn Khanh do Thu Hà trình bày 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_o0igIQG0VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_o0igIQG0VI
https://www.youtube.com/watch?v=_o0igIQG0VI
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155. Việt Hoàn 

 
(1967-20  ) 

Ca sĩ Việt Hoàn tên thật là Trần Việt Hoàn, sinh năm 1967, 

tại Thái Bình, gia đình có cả bố và mẹ là nghệ sĩ hát Cải lương. 

Năm 18 tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp trung học, Việt Hoàn đã 

đoạt giải nhất cuộc thi đơn ca toàn tỉnh Thái Bình năm 1985. 

Năm 1985 Việt Hoàn được tuyển về Đội Văn nghệ Công an 

Tp. Hải Phòng. Tại đây, anh giành 2 HCV và 1 HCB trong các 

kỳ hội diễn sân khấu và các cuộc thi. 

Từ năm 1994 đến 1997, Việt Hoàn chuyển sang công tác tại 

Đoàn Ca múa Hải Phòng. 

Năm 1997, Việt Hoàn thi đỗ hệ đại học Thanh nhạc Nhạc viện 

Hà Nội, dưới sự dẫn dắt của NSND Lê Dung. 

Năm 2001, Việt Hoàn về công tác tại Nhà hát Nhạc nhẹ Việt 

Nam. 
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Năm 2006, Việt Hoàn chuyển về công tác tại Đài Tiếng nói 

Việt Nam. Cũng trong năm này, ca sĩ Việt Hoàn được Nhà 

nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. 

Tài liệu tham khảo: 

- Việt Hoàn Web: Wikipedia 

Ca khúc Những ánh sao đêm – Phan Huỳnh Điểu do Việt Hoàn 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0SVyjVKgZS0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0SVyjVKgZS0
https://www.youtube.com/watch?v=0SVyjVKgZS0


 Ca sĩ  Việt Nam  

479 
 

156. Henry Chúc 

  
(1968-20  ) 

Ca sĩ Henry Chúc sinh ngày 5 tháng 2 năm 1968 tại Việt Nam,  

sinh trong gia đình người Hoa sinh sống ở Việt Nam. 

Năm 1979, lên 11 tuổi Henry Chúc và gia đình đến Mỹ định cư 

ở thành phố Los Angeles. Henry Chúc đam mê âm nhạc từ 

nhỏ, anh là tay trống ở Trung học  Verdugo Hills High School 

tại Los Angeles. 

Năm 1991, Henry Chúc dự thi Karaoke do cộng đồng người 

Mỹ gốc Hoa ở Nam California bảo trợ, anh đoạt giải nhất. Kết 

quả là Henry được mời sang HongKong như là một thành viên 

trong phái đoàn đại biểu của Thị Trưởng Tom Bradley. Sau 

chuyến đi Hồng Kông trở về, Henry Chúc được người bạn của 

gia đình giới thiệu hát ở vũ trường La Cité thuộc thành phố El 

Monte, California trong thời gian 2 năm. Sau đó Henry Chúc 

trình diễn thường trực ở Vũ trường Ritz tại Anaheim của nhạc 

sĩ Ngọc Chánh. 

Năm 1994, Henry Chúc ký hợp đồng với Trung tâm Thúy Nga, 

trình diễn trên chương trình Paris By Night với Bảo Hân, Ngọc 

Thúy, Dalena … 
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Những ca khúc Henry Chúc trình diễn như: Trái tim không ngủ 

yên, Like the birds & the bees, Còn lại nỗi cô đơn được rất 

nhiều khán thính giả yêu thích. 

Tài liệu tham khảo: 

- Henry Chuc Blog: vietceleb.blogspot.co.id 

Ca khúc Ta đâu có say – Duy Mạnh do Henry Chúc trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQDB853MjXM 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQDB853MjXM
https://www.youtube.com/watch?v=qQDB853MjXM
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157.  Johnny Dũng 

 
(1968-20  ) 

Ca sĩ Johnny Dũng tên thật là Brian Hoàng sinh ngày 27 

tháng 3 năm 1968, tại Nha Trang, trong gia đình có 6 anh chị 

em, anh là út. 

Johnny Dũng đến Mỹ khi còn rất nhỏ, được một gia đình người 

Mỹ nhận làm con nuôi, đi học lớn lên tại thành phố Alexandria, 

Virginia. Anh lấy bằng kỹ sư Electrical Engineer tại Virginia 

Tech University và sau đó quyết định lấy luôn bằng Toán học 

tại Virginia Tech. Anh đã hát xướng từ năm 1992 tại Virginia. 

Năm 1994, Johnny Dũng quyết định dời sang California để 

thực hiện ước muốn ca sĩ của mình, anh lấy bằng dạy học và đi 

hát tại vũ trường Diamond và Majestic. Anh hát cho Trung tâm 

Ý Productions cùng với Ý Nhi và Kenny Thái, sau đó vào hát 

cho trung tâm Asia, thâu băng đĩa nhạc với trung tâm nhạc Trẻ 

của nhạc sĩ Quang Nhật trong 2 năm liền. 

Giám đốc của trung tâm Tình Productions, đã mời anh về cộng 

tác độc quyền thâu đĩa và thâu hình. Từ đó, anh  trở thành quen 

thuộc của dòng nhạc trẻ Việt Nam tại hải ngoại cùng với Minh 

Tuyết, Tú Quyên, Hạ Vy, Huy Vũ... Sau đó, anh trở lại Asia và 

thâu hình suốt 4 năm đến cuốn video cuối cùng với trung tâm 

Asia là chương trình “Mùa Hè Rực Rỡ”. 
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Johnny Dũng làm cho riêng mình JD Music Entertainment và 

cho ra được 6 videos ca nhạc rất vui nhộn, chia sẻ kinh nghiệm, 

hiểu biết khắp mọi nơi trên thế giới đến người xem... 

Với giọng hát đa dạng, hát được nhiều thể loại, Johnny Dũng 

đặc biệt nổi bật với những tình khúc nhạc Hoa dịch lời Việt và 

những bài hát có âm hưởng ngoại quốc. Johnny Dũng đổi 

hướng không muốn chỉ tập trung vào ca hát nữa và quyết định 

đi làm kinh doanh, nên anh quyết định bước vào ngành y trong 

lãnh vực radiology - quang tuyến -, sinh học - bio technology - 

và có bằng hành nghề để làm việc trong bệnh viện. 

Khi công ty dược mỹ phẩm Jade Lotus tìm một nhân vật có khả 

năng giao tiếp lưu loát, có học vấn trong y học và đồng thời là 

khuôn mặt quen thuộc được quí mến trong cộng đồng VN. 

Công ty Jade Lotus đã chọn Johnny Dũng. Từ đó, công việc 

chính của Johnny Dũng là CEO của Jade Lotus trong thị trường 

Việt Nam. Do đó, Johnny Dũng không có thì giờ dành cho ca 

nhạc, cái thú đam mê anh có từ thời tuổi trẻ. 

Tài liệu tham khảo: 

- Thiên Bình Ca sỹ Johnny Dũng khép lại Đêm chung kết 

HHPNNVTG đầy ấn tượng  Web: usjadelotus.com 

Ca khúc Đồn vắng Chiều Xuân - Trần Thiện Thanh do Johnny 

Dũng trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=We1yVt7j8Jg 

https://www.youtube.com/watch?v=We1yVt7j8Jg
https://www.youtube.com/watch?v=We1yVt7j8Jg
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158. Philip Huy 

   
(1968-20  ) 

 

Ca sĩ Philip Huy tên thật là Nguyễn Chí Hùng, sinh ngày 11 

tháng 4 năm 1968 tại Vũng Tàu, trong một gia đình có 7 người 

con, anh là áp út. Philip Huy cùng với mẹ và các anh chị em 

sang Mỹ năm 1975. Bố anh ở lại Việt Nam qua đời năm 1995.  

 

Trước tiên, gia đình anh cư ngụ ở tiểu bang Ohio. Một năm 

sau, dọn sang tiểu bang Kentucky ở một năm lại di chuyển về 

tiểu bang Mississipi cho đến năm 1978, cả gia đình quyết định 

dọn về California cư ngụ cho đến nay.  

 

Philip Huy từng theo học kế toán và kiến trúc tại đại học Long 

Beach, nhưng qua đến năm thứ 3 thì anh bỏ dở việc học để 

bước vào lãnh vực ca nhạc. Trong thời kỳ còn là sinh viên, 

Philip Huy đã nhiều lần trình diễn trong các chương trình ca 

nhạc của trường, với những nhạc phẩm lời Mỹ anh trình bày rất 

trôi chảy, thỉnh thoảng anh xuất hiện cùng với ban nhạc địa 

phương "Greenfield", tại các tiệc cưới trong khoảng một năm. 

 

Philip Huy cho biết cũng nhờ theo con đường ca hát từ năm 

1994, anh có cơ hội phát triển về khả năng Việt ngữ, để khỏi 

rơi vào tình trạng lạc lõng khi tiếp xúc với bạn bè đồng hương. 

 

Anh được một người chị ruột là nữ ca sĩ Tuyết Nhung - chuyên 

trình bày nhạc trẻ - chỉ dẫn về ý nghĩa cũng như cách phát âm 

tiếng Việt, nên chỉ trong một thời gian ngắn sau khi đến với 
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những sinh hoạt ca nhạc Việt Nam, anh đã trình bày những 

nhạc phẩm tiếng mẹ đẻ một cách khá suôn sẻ, không còn khó 

khăn hay vấp váp như trước.  

 

Qua nhiều lần theo chị đi tham dự những buổi trình diễn, anh 

bắt đầu mơ tưởng đến một ngày nào đó, sẽ trở thành một nghệ 

sĩ trình diễn dưới ánh đèn màu, nên đã thúc đẩy anh ghi tên 

theo học về thanh nhạc, soạn nhạc và piano. Nhờ vậy, Philip 

Huy đã có được một căn bản về nhạc lý khá vững.  

 

Philip Huy đến với Mây Productions nhờ một lần đi hát giúp 

vui ở vũ trường Can ở nam California vào giữa năm 1994, nơi 

anh có dịp quen biết với nữ ca sĩ Mỹ Huyền. Philip Huy đã đi 

lưu diễn ở nhiều nơi tại các tiểu bang Hoa Kỳ, các thành phố 

lớn tại Canada như Toronto, Calgary và Vancouver, cùng nhiều 

quốc gia khác tại Âu Châu như Thụy Sĩ, Đức, Tiệp Khắc. 

 

Sau khi rời khỏi Mây Productions, Philip Huy đã được Mỹ  

Huyền giới thiệu với trung tâm Thúy Nga, để liên tiếp xuất 

hiện trên chương trình Paris By Night số 36 và 37 với những 

nhạc phẩm Nights in White Satin và Summer Kisses, Winter 

Tears. Nhưng chẳng may trong lúc tên tuổi đang trên đà đi lên 

thì Philip Huy lâm trọng bệnh và bắt buộc phải rời khỏi sinh 

hoạt ca nhạc vào cuối năm 1996.  

 

Philip Huy và Mỹ Huyền đã cùng nhau bàn chuyện xây dựng 

gia đình vào năm 1996, nhưng cũng vì vấn đề bệnh hoạn nên 

cuộc hôn nhân giữa hai người đã không thành tựu, mặc dù đã 

có thời gian Philip Huy đã cư ngụ chung với gia đình Mỹ 

Huyền một thời gian. 

 

Là một người công giáo ngoan đạo, trong suốt 4 năm trời 

Philip Huy đã không ngớt cầu nguyện, mong chóng thuyên 

giảm để tìm lại được những mất mát trong sự nuối tiếc sâu xa. 

Nhờ đức tin mạnh mẽ, cuối cùng Philip Huy đã bình phục 
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Sau khi sức khỏe được phục hồi khả quan, từ tháng 8 năm 

1999, anh đã quay trở lại với công việc kế toán một thời gian. 

Nhưng sau đó sự quyến rũ của ca nhạc đã lôi kéo anh trở lại 

trước ống kính thu hình và dưới ánh đèn màu.  

 

Vào đầu năm 2000, qua sự giới thiệu của Diệp Thanh Thanh, 

cháu của Mỹ Huyền, coi anh như một người bạn thân - Philip 

Huy được trung tâm Asia mời cộng tác. Sự tái xuất hiện của 

Philip Huy với nhạc phẩm Đêm Nguyện Cầu trong video 

"Chiến Tranh và Hòa Bình" đã đánh dấu một thời điểm đáng 

ghi nhớ cho tiếng hát càng ngày càng vững chãi này.  

 

Trung tâm Mây Productions đã thực hiện cho anh một CD đầu 

tiên mang tựa đề "Without You", kế đó là 4 CD khác do trung 

tâm Do Re Mi thực hiện. 

 

Với quyết tâm theo đuổi nghề ca hát, Philip Huy dùng hết thì 

giờ vào việc luyện tập, cố gắng tạo được những điều mong 

muốn trong thế giới ca nhạc, được coi là nguồn sống của anh...  

 

Tài liệu tham khảo: 

 

- Trường Kỳ Philip Huy Web: music.vietfun.com 

 

Ca khúc Một trái tim một tình yêu - Nhật Vũ do Philip Huy 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ahuMy-QETk 

https://www.youtube.com/watch?v=_ahuMy-QETk
https://www.youtube.com/watch?v=_ahuMy-QETk
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159. Lynda Trang Đài 

 
(1968-20  ) 

Ca sĩ Lynda Trang Đài tên thật là Lê Quang Quý Trang Đài 

sinh năm 1968 tại Đà Nẵng, thuở nhỏ  đã học ở Huế . Năm 

1977, lên 9 tuổi, theo gia đình vượt biên sang Hong Kong và 

đến Mỹ năm 1978. 

Từ nhỏ, học ở Huế Lynda đã ca hát trong lớp, sang Mỹ cũng 

vậy, về sau đam mê hát ngày càng lớn mạnh. Năm 1984, được 

16 tuổi Lynda Trang Đài xin hát ở các vũ trường không lấy thù 

lao, có khi được hát có khi không, do đó Lynda Trang Đài sáng 

tạo cách ăn mặc táo bạo để được mọi người chú ý nhằm mục 

đích để được trình diễn trên sân khấu. 

Năm 1987, lần đầu tiên cô xuất hiện trong buổi trình diễn của 

sinh viên một trường đại học được tổ chức tại khiêu vũ trường 

Ritz, Nam California. 

Cuối cùng được Trung tâm Thúy Nga mời cộng tác từ Paris By 

Night số 36, năm 1996. 
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Qua sự giới thiệu của Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Lynda Trang 

Đài và Tommy Ngô quen biết nhau, họ đã thành hôn vào năm 

1997.  

Năm 2005, Duyên Dáng 15, Lynda Trang Đài đã về Việt Nam 

trình diễn trong chương trình nầy. 

Cũng như nhiều ca sĩ khác, ngoài ca hát còn có kinh doanh. 

Lynda Trang Đài có cửa hàng Lynda Sandwich ở Nam Cali. 

Được nhiều người mến mộ phong cách trình diễn của Lynda 

Trang Đài, cũng như ưa chuộng cửa hàng thức ăn nhanh của 

cô. 

Tài liệu tham khảo: 

- Lynda Trang Đài Web: Wikipedia 

Ca khúc Tình có như không - Trần Thiện Thanh  

do Lynda Trang Đài trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CNJMIojJYvU 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CNJMIojJYvU
https://www.youtube.com/watch?v=CNJMIojJYvU
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160. Lý Hải 

 
(1968-20  ) 

Ca sĩ Lý Hải, tên thật Nguyễn Văn Hải sinh ngày 28 tháng 9 

năm 1968 tại Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Lý Hải là con út trong 

một gia đình có 8 anh chị em. Tham gia rất nhiều hoạt động 

văn nghệ của trường khi còn học phổ thông, đến năm lớp 11, 

anh đăng ký dự thi và trúng tuyển vào lớp diễn viên kịch do 

Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 tổ chức tại Mỹ Tho. Năm 1987, 

anh chuyển lên Tp. HCM. để theo học tại trường. Trong thời 

gian học, Lý Hải có điều kiện làm quen với ca hát bằng việc 

tham gia các đội xung kích của trường, và từng được đạo diễn 

Xuân Phước giới thiệu đi hát tại một số tụ điểm.  

Sau khi học xong, Lý Hải lâm vào cảnh thất nghiệp do vào thời 

điểm đó kịch nói đang ở trong giai đoạn xuống dốc vì thiếu 

vắng khán giả. Năm 1991, anh trở thành diễn viên đoàn Kịch 

Nói Trẻ, nhưng không lâu sau Lý Hải trở về quê để đi học nghề 

may rồi quay lại Tp. HCM. Thời gian này, Lý Hải học thanh 

nhạc với sự hướng dẫn của các giáo viên trong trường Nghệ 

thuật Sân khấu 2.  

Năm 1993, anh chuyển hẳn sang lĩnh vực ca hát và quyết tâm 

trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Thời gian đầu, Lý Hải cùng 

2 người bạn là Hữu Bình và Hữu Thượng lập một nhóm nhạc 
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nhưng hợp tác được 2 năm thì nhóm tan rã. Liên tục đi hát tại 

một số tụ điểm kể cả những tour diễn tại thủ đô Hà Nội. Anh 

chuyển sang phong cách hát đơn có múa phụ họa và bắt đầu 

được khán giả biết đến với các ca khúc Trọn đời bên em, Người 

yêu hỡi. 

Năm 2000, Lý Hải gặp Vĩnh Thuyên, người trước đó từng là 

quản lý cho ca sĩ Phương Thanh, được người này giúp định 

hình lại phong cách âm nhạc, từ chỗ chỉ tập trung vào những ca 

khúc sôi động sang hát cả nhạc sôi động lẫn trữ tình. Sau đó, 

Vĩnh Thuyên chính thức trở thành người quản lý cho Lý Hải. 

Thời gian này với những ca khúc đa phần là nhạc Hoa lời Việt 

như: Phút biệt ly, Khi người đàn ông khóc, Liều thuốc cho trái 

tim,... Tên tuổi anh đã bắt đầu được khán giả chú ý đến nhiều 

hơn. 

Năm 2001, Lý Hải đã cho ra mắt album Trọn đời bên em. 

Album này sau khi phát hành đã bán được 2.500 bản. Nhưng 

phải đến khi album Trọn đời bên em vol.2 ra mắt thì mới tạo 

được sự chú ý đặc biệt của khán giả, do có sự kết hợp mới lạ 

giữa phim và ca nhạc. 

Năm 2004, sau những thành công với sự góp sức không nhỏ 

của mình, Vĩnh Thuyên đã kết thúc vai trò người quản lý cho 

Lý Hải, nguyên nhân được cho là do Vĩnh Thuyên và anh đã 

không đạt được thống nhất về vai trò quản lý của Vĩnh Thuyên 

với một ca sĩ trẻ khác là Trần Tâm.  

Năm 2008, Lý Hải lần đầu tiên thực hiện một liveshow nhỏ với 

chủ đề Trọn đời bên em, buổi diễn được thực hiện tại sân khấu 

nhạc nước Đầm Sen. Trong liveshow, anh hát gần 20 ca khúc. 

Tham gia buổi diễn còn có hai ca sĩ khách mời là Ngọc Sơn và 

Hoàng Châu.  
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Lý Hải từng dự định kết hôn vào năm 2009 với người yêu tên 

Minh Hà. Tuy nhiên đám cưới đã bị hoãn lại vì Minh Hà phải 

sang Anh quốc hoàn thành chương trình Thạc sĩ Luật Thương 

mại quốc tế tại một trường đại học Luật ở đây. Năm 2010, hai 

người tổ chức một đám cưới khá lớn tại nhà riêng của Lý Hải ở 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Năm 2011, hai vợ chồng 

ca sĩ Lý Hải và Minh Hà sinh bé trai đầu lòng tên Nguyễn Hạo 

Nhiên. Năm 2013 cặp vợ chồng có tiếp một con gái tên 

Nguyễn Hà Hải My. Sau này vợ chồng Lý Hải sinh thêm hai 

đứa con nữa. 

Tài liệu tham khảo: 

- Lý Hải Web: Wikipedia 

Ca khúc Khi người đàn ông khóc - Nhạc Hoa lời Việt  
do Lý Hải trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wpegaj6nnI0 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wpegaj6nnI0
https://www.youtube.com/watch?v=Wpegaj6nnI0
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161.  Ngọc Huệ 

 
(1968-20  ) 

Ca sĩ Ngọc Huệ sinh năm 1968 tại Sàigòn, là con út trong một 

gia đình có 6 người con. Sinh trưởng trong một gia đình có 

nhiều liên hệ đến thế giới âm nhạc, có người chị từng được cho 

đi học hát tại "lò" của nhạc sĩ Nguyễn Đức. 

Từ khi bắt đầu theo học trường nữ trung học Sương Nguyệt 

Anh ở Sàigòn, Ngọc Huệ đã được học nhạc năm lớp 6 với sự 

hướng dẫn của cô Mai Hà, vợ của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. 

Sau đó cô được trường tuyển chọn để học thêm về nhạc lý, ký 

xuớng âm và những người đã luyện cho cô về chất giọng là 

Nguyễn Thành Vân và Lê Ngọc Chân. 

Từ năm 1977 đến 1979, Ngọc Huệ theo học lớp luyện thanh 

với các giáo sư của trường Quốc Gia Âm Nhạc 

Rời Việt Nam vào năm 1980, Ngọc Huệ sang cư ngụ tại 

Sydney ở Úc vào năm 1981, cô vẫn chú trọng vào việc đi học 

lai và mong ước trở thành một Dược sĩ, nhưng vì không biết có 

đạt được hay không, nên bước đầu Đại Học cô theo ngành hóa 

học tai Grandville College, để có thể trở thành một kỹ sư hóa 

học sớm hơn. 
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Bên cạnh, cô vẫn đi trình diễn, và ca nhạc trở thành một người 

bạn thân thiết, một phần đời sống hằng ngày. Cô bắt đầu xuất 

hiện tại các buổi trình diễn gây quỹ từ thiện trong những buổi 

nhạc hội, một số vũ trường như Đêm Màu Hồng, Queen Bee ở 

Sydney và các khu vực khác trên nước Úc.  

Năm 1991, Ngọc Huệ sang định cư tại Cali, tiếp tục sự nghiệp 

và Ngọc Huệ đã thực hiện được niềm mơ ước của cô là trở 

thành một tên tuổi trong dòng sinh hoạt ca nhạc hải ngoại.  

Khởi đầu sự nghiệp năm 22 tuổi, Ngọc Huệ đã làm việc chung 

với một số trung tâm trước khi diễn chung với Don Hồ, như: 

trung tâm Diễm Xưa, kế đó là Tú Quỳnh, Dino Nguyễn, Fame 

Productions, Hải Âu, New Castle,… Sự có mặt của Ngọc Huệ 

ở miền Nam Cali như vậy chứng tỏ đã gây được một tiếng 

vang thuận lợi. Hoa Kỳ ánh sáng sân khấu, trong đó có cả sân 

khấu Thúy Nga đã cống hiến những năm nghệ thuật sáng chói 

với các bạn diễn như Don Hồ. 

Là một con chiên ngoan đạo Ngọc Huệ thường đóng góp nhiều 

trong những chương trình văn nghệ do các tổ chức Công Giáo 

thực hiện. Cô là nữ ca sĩ duy nhất được Liên Đòan Công Giáo 

VN tại Đức mời trình diễn tại Đại Hội Công Giáo ở đây liên 

tiếp 3 năm. Lần thứ nhất vào năm 1999 cùng với Anh Khoa, 

năm 2000 cùng với Nguyễn Ngọc Ngạn và năm 2001 với  cùng 

Charles Phạm. Ngoài ra Ngọc Huệ cũng đã từng hát cho các 

công đòan Công Giáo khắp nơi Hoa Kỳ & Thế Giới. Đặc biệt, 

Ngọc Huệ đã từng tham gia trình diễn tại Đại Hội Giới Trẻ Thế 

Giới tại Denver, Colorado và Toronto, Canada do Đức Thánh 

Cha John Paul II chủ tọa. Vào Năm 2003, Ngọc Huệ đã tham 

dự và trình diễn cho chương trình Hội Ngộ Niềm Tin tại Roma, 

Italy. Đây là chương trình Đại Hội Công Giáo Việt Nam tập 

trung từ khắp thế giới về Roma.  

Năm 1991, Ngọc Huệ đã được hội đồng thành phố Cabramatta  

Sydney, Úc khắc tên Miss Ngọc Huệ trên bia vàng chung với 



 Ca sĩ  Việt Nam  

493 
 

khoảng 50 mạnh thường quân để ghi nhớ sự đóng góp của cô 

trong công trình xây dựng một khu Việt Nam tại đây.  

Tài liệu tham khảo: 

- Ngọc Huệ Blog: hopampro.com 

Ca khúc Chiều mưa Cali – Andy Thanh do Ngọc Huệ trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6pD-bsf6jOs 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6pD-bsf6jOs
https://www.youtube.com/watch?v=6pD-bsf6jOs
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162. Kim Tiến 

 
(1969-20  ) 

Ca sĩ Kim Tiến tên thật là Nguyễn Kim Tiến sinh ngày 9 

tháng 1 năm 1969 tại Tuyên Quang,  

Kim Tiến say mê ca hát từ nhỏ, tốt nghiệp PTTH năm 17 tuổi, 

chị từ Tuyên Quang về Hà Nội theo học Khoa Thanh nhạc 

Trường cao đẳng Nghệ thuật Quân đội. Ra trường Kim Tiến về 

nhận công tác tại Nhà hát Quân đội.  

Kim Tiến kết hôn với một nhạc công ở Nhà hát Quân đội, đến 

năm 2003, căn bệnh ung thư đã cướp mất chồng. Từ đó Kim 

Tiến vừa làm bố vừa làm mẹ, nên ưu tiên số một là dành cho 

hai con chứ không phải sự nghiệp nữa. 

Ở tuổi 40, Kim Tiến chính thức dừng sự nghiệp hát solo. Chị 

vẫn tiếp tục hát cho các dàn hợp xướng. Năm 2006, Kim Tiến 

được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú; trong sự nghiệp ca 

hát chị cũng giành được nhiều giải thưởng cao và được giới 

chuyên môn ghi nhận. 
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Kim Tiến hiện là ca sĩ của Nhà hát Quân đội. Kim Tiến sở hữu 

chất giọng mezo sopano với các ca khúc nổi tiếng một thời như 

Biển hỏi của Dương Thụ, Thời hoa đỏ của Nguyễn Đình Bảng, 

Tình yêu không lời của Thuận Yến... 

Tài liệu tham khảo: 

- Kim Tiến Blog: baicadicungnamthang.net 

Ca khúc Hãy trả lại bình yên thuở nào - Nguyễn Hằng Giang 

do Kim Tiến trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fa6Hfl4dgJ4 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fa6Hfl4dgJ4
https://www.youtube.com/watch?v=Fa6Hfl4dgJ4
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163. Thanh Lam 

 
(1969-20  ) 

Ca sĩ Thanh Lam tên thật là Đoàn Thanh Lam, sinh ngày 19 

tháng 6 năm 1969 tại Hà Nội, trong một gia đình làm nghệ 

thuật. Cha là nhạc sĩ Thuận Yến, mẹ là nghệ sĩ đàn dân tộc 

Thanh Hương, em trai là DJ Trí Minh. 

Năm 1978, theo học đàn tỳ bà tại Nhạc viện Hà Nội hệ 11 năm, 

đồng thời bắt đầu tham gia ca hát trong đội Chim Sơn Ca của 

đài Tiếng nói Việt Nam và đội Họa Mi của Cung Văn hoá 

Thiếu nhi Hà Nội 

Tham gia biễu diễn tại Festival Thanh Niên thế giới 1984, tham 

gia các đoàn nghệ thuật VN tại Ðức, Nga, Bungari, Trung 

Quốc, Cuba, Hà Lan, Hungari, Rumani; Tham dự Liên hoan 

các ngôi sao nhạc pop châu Á tại Nhật Bản 

Năm 1989, Thanh Lam giành giải “Ca sĩ được yêu thích nhất” 

tại Festival âm nhạc Lahavan. - Cuba 

 Năm 1991, Thanh Lam đã giành được Giải thưởng lớn trong 

cuộc thi Đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc. Trong khoảng thời 

gian này, Thanh Lam lập gia đình với nhạc sĩ Quốc Trung, họ 

trở thành một cặp hoàn hảo lúc bấy giờ. Thanh Lam đã được 

gọi là Nữ hoàng nhạc nhẹ từ báo chí và hầu hết ca sĩ đàn em 

đều phải khâm phục tài năng của chị. 
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Tháng 6 năm 2003, cô cùng với NSND Đặng Thái Sơn và nghệ 

sĩ Niels Lan Doky thực hiện 1 chương trình nghệ thuật tại 

Cung Đại hội ở thành phố Saint-Malo tại Pháp. Buổi hoà nhạc 

diễn ra thành công với sự tham dự của gần 1.200 khán giả. 

Nhiều vị thượng nghị sĩ, đại biểu quốc hội Pháp, thị trưởng 

thành phố và đại sứ nhiều nước đã đến xem chương trình này. 

Năm 2007, Thanh Lam tổ chức liveshow Lam xưa nhằm kỷ 

niệm 20 năm ca hát, dự định thực hiện năm 2005 nhưng đã dời 

lại. Sự thành công của liveshow này cùng với 2 album ra mắt 

trong năm Giọt Lam và Lam Blue ta, Thanh Lam được báo 

Vnmedia.vn bình chọn là ca sĩ ấn tượng nhất trong năm.  

Thanh Lam đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ 

ưu tú năm 2007 do có nhiều đóng góp cho nền nhạc nhẹ Việt 

Nam. Cô là ca sĩ tự do đầu tiên nhận được danh hiệu này. 

Tài liệu tham khảo: 

- Thanh Lam Web: Wikipedia 

Ca khúc Giọt nắng bên thềm – Thanh Tùng do Thanh Lam 

trình bày   

 

 https://www.youtube.com/watch?v=Te1EiaDq7pA 

https://www.youtube.com/watch?v=Te1EiaDq7pA
https://www.youtube.com/watch?v=Te1EiaDq7pA
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164. Nhật Trung 

 
(1969-20  ) 

Ca nhạc sĩ Nhật Trung sinh năm 1969, tại Hà Nội. Là con trai 

của nhạc sĩ Hữu Xuân  tác giả Hoa tím ngày xưa, mẹ là nghệ sĩ 

Xuân Nhung, Nhật Trung học nhạc khoa piano từ khi 5 tuổi, 

vào nghề từ năm 14 tuổi ở Hà Nội, anh đã chơi văn nghệ kiếm 

tiền. Năm 1984, anh vào Sàigòn và cộng tác với các nhạc sĩ nổi 

tiếng như Y Vân, Quốc Dũng, Bảo Chấn. Từ khi còn ở Việt 

Nam, Nhật Trung đã nổi danh như một nhạc sĩ. Những ca khúc 

của anh lúc đó như Góc phố rêu xanh, Ngày em đi đã được 

những ca sĩ như Thanh Lam trình bày rất thành công. 

Anh học classic piano - dương cầm cổ điển - trong 16 năm, tại 

Nhạc viện Hà Nội rồi Nhạc viện Tp. HCM, sau khi tốt nghiệp 

Đại học với hạng Ưu. Thời gian ở Sàigòn, Nhật Trung đã đệm 

dương cầm cho La Sương Sương tập hát để dự thi Tiếng hát 

truyền hình, họ quen nhau từ đó, rồi La Sương Sương cùng gia 

đình sang Mỹ định cư. 

Năm 1998, Nhật Trung qua Mỹ học tiếp về nhạc "pop" và các 

lớp về "studio" tại trường Holly Name tại Oakland, California . 

Anh cộng tác với Trung tâm Diễm xưa, và sau này với Trung 

tâm Thúy Nga, bước đầu trong công việc phụ với nhạc sĩ Tùng 

Châu soạn hòa âm cho các ca khúc được trình bày trong các 

chương trình Paris By Night và trong Paris by Night 64, lần 

đầu tiên anh xuất hiện với tư cách một ca sĩ với bài Như chiếc 

que diêm của nhạc sĩ Từ Công Phụng.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/1969
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
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Trước đó, anh cũng thường cùng với ca sĩ La Sương Sương hát 

cho những Trung tâm khác như Trung tâm Tình, Làng Văn, 

Diễm xưa. Năm 2005, Trung tâm Thúy Nga phát hành CD 

riêng đầu tiên của anh Một đời tôi đi tìm tôi, trong đó lần đầu 

tiên các ca sĩ đến từ trong nước như Thanh Lam, Trần Thu Hà, 

Thu Phương, Bằng Kiều xuất hiện cùng trong 1 CD hải ngoại 

và song ca cùng với anh. 

Anh là một nhạc sĩ đa dạng, sở trường là nhạc trẻ với tiết tấu 

nhanh, trong sáng nhưng anh cũng thử nghiệm nhiều trường 

phái tân nhạc khác nhau, từ lối cổ điển mang âm hưởng ca trù 

như Trăng rơi bên hồ, đến "dân ca đương đại" như Chợ đời, 

đậm chất tự sự như Một đời tôi đi tìm tôi,... Ca khúc Nửa vầng 

trăng có thể xem là phổ biến nhất của anh, trình bày đầu tiên là 

Như Quỳnh trong Paris By Night 68, sau đó là Nhật Trung 

song ca với Trần Thu Hà, Song Giang, Đàm Vĩnh Hưng, Cao 

Thái Sơn, Hiền Thục, Nhật Tinh Anh & Khánh Ngọc, Trịnh 

Lam & Quỳnh Vi, Bảo Hân & Dương Triệu Vũ, Quang Lê... và 

là đề tài tranh giành bản quyền giữa công ty Tiếng Hát Việt với 

Đàm Vĩnh Hưng và công ty Nhạc Xanh với Song Giang. 

Sau khi người bạn đời của anh là ca sĩ La Sương Sương qua 

đời năm 2007, anh lui vào hậu trường và ít xuất hiện ngoài 

công chúng. Năm 2007, Nhật Trung đạt được giải "Một trong 

mười nhạc sĩ được yêu thích của Làn sóng xanh 2007".  

Năm 2008, anh có phát hành một CD trong nước Nửa vầng 

trăng với các giọng ca trẻ như Tấn Minh, Xuân Hiếu, Phạm 

Thanh Thảo.... Anh cũng là người biên tập âm nhạc cho 

chương trình lễ trao Giải Mai Vàng 2008 đậm chất liệu dân 

gian. 

Nhật Trung đã về Việt Nam, lập gia đình với cô bạn cũ người 

Hà Nội, anh có phòng thu mới và anh sẽ hoạt động ở Sàigòn, 

Hà Nội, Mỹ với vai trò nhạc sĩ hơn là ca sĩ. 
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Tài liệu tham khảo: 

- Nhật Trung Web: Wikipedia 

Ca khúc Tình trái ngang - Nhật Trung do tác giả và  

La Sương Sương trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dn3WyF13jAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dn3WyF13jAU
https://www.youtube.com/watch?v=dn3WyF13jAU
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165. Thanh Hà  

 

 
(1969-20  ) 

 

Ca sĩ Thanh Hà tên thật là Trương Minh Hà, sinh năm 1969 

tại Đà Nẵng. Mẹ cô vốn người Đà Nẵng còn bố cô tên là Bill 

Williams – một sĩ quan không quân Hoa Kỳ. Khi lên 2 tuổi thì 

bố Thanh Hà tử trận tại chiến trường ở Chu Lai, nên cô phải về 

sống với dì ruột từ nhỏ. 

 

Vốn mang hai dòng máu Việt – Mỹ nên Thanh Hà có vẻ đẹp 

rất tây với da trắng, tóc vàng. Hồi nhỏ, Thanh Hà nổi tiếng là 

người hiếu động, tham gia rất nhiều hoạt động văn hóa văn 

nghệ trong trường lớp.  

 

Thanh Hà học tại Đà Nẵng đến hết lớp 12, sau đó cô vào 

Sàigòn rồi đi định cư ở Mỹ theo diện Con lai vào năm 1991. 

Do đó phải ở Phi Luật Tân một thời gian để học sinh ngữ. 

Trong trại có sinh hoạt văn nghệ, Thanh Hà dự thi và đã đoạt 

giải nhất với số tiền thưởng 150 đô. Đó là bước đường đầu tiên 

cô đến với nghiệp ca hát sau nầy 

 

Với giọng hát đầy nội lực và một bề ngoài luôn mới mẻ được 

chăm chút kỹ lưỡng, Thanh Hà đã chiếm được trọn cảm tình 

của khán giả trong gần 20 năm ca hát. Ngoài đời, Thanh Hà rất 

bình dị, có cách nói chuyện thẳng thắn, không mầu mè nhưng 

lại rất tình cảm… Thanh Hà từng nổi tiếng với những album: 

“Hạ trắng”, “Tim vẫn trong ta”, “Bước tình hồng”, “Ru em 

từng ngón xuân nồng”…  
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Gần đây, Thanh Hà đã thành lập một trung tâm riêng lấy tên là 

Thanh Hà Productions và CD mới nhất của cô là “Ru lòng khờ 

dại” tập hợp 10 ca khúc tình cảm quen thuộc của nhiều nhạc sĩ 

nổi tiếng như Tuấn Khanh, Trịnh Nam Sơn, Đức Huy, Khánh 

Băng, Nguyễn Ngọc Thạch, Bùi Anh Tuấn,… 

 

Thanh Hà lập gia đình với Andy Hồ, cô từ California di chuyển 

về Texas để xây tổ ấm tại đây, sau khi có con gái là Quỳnh 

Tiên, Thanh Hà nhớ ánh đèn sân khấu đi hát trở lại, cả hai vì tự 

ái cá nhân nên đã chia tay, Thanh Hà quay lại Cali tiếp tục con 

đường nghệ thuật của mình, và đã tìm được tình yêu khác với 

một nhạc công. 

 

Thanh Hà cũng được nhắc tới trong quyển sách Coming Home 

của một tác giả người Mỹ ở New York viết về những người 

con lai Mỹ, trong đó cô được mô tả là một trong những cô gái 

lai Mỹ thành công trong sự nghiệp. 

Tài liệu tham khảo: 

- Hà Tùng Long. Ca sĩ hải ngoại Thanh Hà trải lòng về hôn 

nhân đổ vỡ Blog: giadinh.net.vn 

Ca khúc Nha Trang ngày về - Phạm Duy do Thanh Hà  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xnKQc5SVT6w 

https://www.youtube.com/watch?v=xnKQc5SVT6w
https://www.youtube.com/watch?v=xnKQc5SVT6w
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166. Thái Bảo 

 
(196X-20  ) 

Ca sĩ Thái Bảo tên thật là Kỳ Thái Bảo sinh vào thập niên 

1960, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Cô là con út trong gia 

đình có 6 anh chị em. 

Năm lên 10 tuổi, cô thi vào Nhạc viện Hà Nội, năm sau có giấy 

báo gia đình cô mới biết. Thái Bảo theo học đàn bầu trong thời 

gian dài 16 năm. 

Năm 1984, cô tham gia liên hoan sinh viên 3 nước Đông 

Dương tại Viêng Chăn, rồi Thái Bảo trở thành ca sĩ của Nhà 

hát ca múa nhạc dân tộc Việt Nam, cũng năm nầy lần đầu tiên 

cô được cùng đoàn đi phục vụ bộ đội và nhân dân ở các tỉnh 

biên giới phía Bắc. Lúc đó, đã được công chúng biết đến nhiều 

với những ca khúc như Vết chân tròn trên cát, Thành phố tình 

yêu và nỗi nhớ. 

Năm 1985, Thái Bảo cùng với ca sĩ Thanh Lam lập nhóm nhạc 

Bồ Câu Trắng đi biểu diễn khắp các bệnh viện, trường đại 

học... Khi đó cả hai đều trẻ, lên sân khấu với trang phục quần 

trắng, áo đỏ - gu thời trang mốt nhất thời bấy giờ. Đến năm 

1987, Thái Bảo và Thanh Lam mỗi người một con đường.  

Thái Bảo lập gia đình từ đầu thập niên 1990, chồng chị sau nầy 

phục vụ cho Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, cả hai cùng phục 

vụ chung cơ quan, họ đã có con trai là Bảo Anh, nối nghiệp cha 
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mẹ, theo học ở Học viện Âm nhạc Quốc Gia, Hà Nội từ năm 

2012. 

Những album đã phát hành: “Ru con mùa đông”, “Đàn bầu 

Việt Nam”, “Dân ca quốc tế”, và mới nhất là CD “Thăm bến 

Nhà Rồng”...  

Thái Bảo thường xuất hiện với tư thế một nghệ sĩ đĩnh đạc xuất 

sắc và độc đáo. 

Năm 2015, Nghệ Sĩ Ưu Tú Thái Bảo được phong tặng danh 

hiệu Nghệ Sĩ Nhân Dân. 

Tài liệu tham khảo: 

- Sơn Hà NSƯT Thái Bảo tiết lộ bí mật đời mình Blog: 

vietnamnet.vn 

Ca khúc Mùa hoa cải – Lê Vinh do Thái Bảo trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LiRUuwjKIKs 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LiRUuwjKIKs
https://www.youtube.com/watch?v=LiRUuwjKIKs
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167. Hồng Nhung 

 

 
(1970-20  ) 

Ca sĩ Hồng Nhung tên thật là Lê Hồng Nhung, sinh ngày 15 

tháng 3 năm 1970,  tại Hà Nội. Hồng Nhung sinh ra trong một 

gia đình Hà Nội trí thức, nền tảng về văn hóa giáo dục tốt. Ông 

nội của Hồng Nhung là họa sĩ Lê Văn Ngoạn; ông ngoại là nhà 

ngôn ngữ học Đới Xuân Ninh; bố cô là dịch giả Lê Văn Viện. 

Cô có họ hàng với ca sĩ Bằng Kiều, gọi bằng chú. Hồng Nhung 

vẫn được gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và fan hâm mộ gọi 

thân thiết với cái tên trìu mến: Bống. 

Bố mẹ Hồng Nhung chia tay khi cô chưa đầy 2 tuổi. Vì là con 

một nên khi chia tay, ông đã kiên quyết nhận nuôi Hồng 

Nhung. Từ đó, cô sống với bố và ông bà nội nhưng những ngày 

cuối tuần thì đến thăm mẹ. 

Năm 1983, Hồng Nhung có tên trong danh sách những học 

sinh giỏi toàn thành phố, được Thủ tướng Phạm Văn Đồng 

tặng bằng khen. Đồng thời cũng là học sinh giỏi toàn diện 7 

năm liền và tốt nghiệp PTCS với số điểm 36/40, từng được cử 

đi thi học sinh giỏi Văn cấp thành phố rồi đi thi Học sinh giỏi 

Quốc gia. 
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Hồng Nhung tốt nghiệp khoa Tiếng Anh của Đại học Khoa học 

và Xã hội Nhân Văn Tp. HCM. 

Năm 10 tuổi, Hồng Nhung thi tuyển vào đội Họa mi của Cung 

Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội và trở thành thành viên của đội Họa 

mi. 

Năm 11 tuổi, Hồng Nhung được tới Đài Tiếng nói Việt Nam 

thu âm bài hát đầu tiên: Lời chào của em và biểu diễn trong 

Đội nghệ thuật Măng non Hà Nội. Sau đó, Hồng Nhung trở 

thành đại diện thiếu nhi của Thủ đô Hà Nội được đi lưu diễn 

nước ngoài, trở thành giọng hát thiếu nhi được yêu mến tại Hà 

Nội lúc bấy giờ. 

Năm 15 tuổi, cô đoạt Huy chương vàng "Hội diễn chuyên 

nghiệp toàn quốc" tại Hải Phòng với Diều ơi cho em bay của 

Nguyễn Cường. 

Khoảng hơn 1 năm sau, Hồng Nhung gặp nhạc sĩ Quang Vinh, 

gia nhập Đoàn ca nhạc nhẹ Trung ương và bắt đầu bước vào 

con đường ca hát chuyên nghiệp rồi nhanh chóng trở thành một 

hiện tượng nhạc trẻ bấy giờ. 

Năm 1987, được chọn đi thi "Giọng hát hay Hà Nội", lúc đó cô 

mới học năm thứ nhất hệ trung cấp ở Trường nghệ thuật Hà 

Nội và giành giải nhất với ca khúc Nhớ về Hà Nội. Đây là một 

bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp ca hát của cô. 

Năm 1980, khi 20 tuổi theo bố vào Tp. HCM, Hồng Nhung 

may mắn gặp gỡ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và tạo nên một mối 

nhân duyên âm nhạc vô cùng đẹp và cũng là bước ngoặt lớn 

làm thay đổi cuộc đời âm nhạc của Hồng Nhung, có ảnh hưởng 

mạnh mẽ đến cá tính âm nhạc và con đường âm nhạc của Hồng 

Nhung. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
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Tháng 9 năm 1991, Hồng Nhung đoạt giải nhất "Đơn ca nhạc 

nhẹ toàn quốc lần thứ 2" với các ca khúc Hãy đến với em của 

Duy Thái, Vì sao anh không đến của Từ Huy và Nothing 

Compares to You của Sinead O'Connor. 

Năm 2003, Hồng Nhung là một trong những giọng ca được lựa 

chọn để thể hiện ca khúc "Vì một thế giới ngày mai", bài hát 

chính thức của SEAGAME 22 tổ chức tại thủ đô Hà Nội. 

Hồng Nhung đã khẳng định được tên tuổi và có chỗ đứng trong 

nền nghệ thuật Nước ta. Cô được khán giả, báo chí cũng như 

giới chuyên môn, đồng nghiệp công nhận là Diva của làng 

nhạc Việt cùng với Thanh Lam, Mỹ Linh, Trần Thu Hà. 

Với kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện và kinh nghiệm biểu diễn, 

cô luôn được chọn làm người hướng dẫn cho các thí sinh trong 

các cuộc thi ca hát như Vietnam Idol, Giọng hát Việt. Năm 

2011, Cô là giám khảo cuộc thi Sáng bừng sức sống, một 

chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm nhóm nhạc nữ Việt 

Nam. 

Năm 2013, Hồng Nhung đảm nhiệm vị trí 1 trong 4 huấn luyện 

viên là Quốc Trung, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Linh của chương 

trình truyền hình The Voice - Giọng hát Việt mùa 2. 

Năm 2014, 2015 Cô làm giám khảo cuộc thi Tuyệt đỉnh tranh 

tài. Cuộc thi dành cho những ca sĩ chuyên nghiệp thử sức trong 

các thể loại âm nhạc khác nhau. 

Hồng Nhung đã tổ chức lễ đính hôn với Kevin quốc tịch Mỹ 

vào cuối tháng 6 năm 2007 tại Vũng Tàu, lễ thành hôn vào 

tháng 7 năm 2011 và sinh đôi hai bé: một trai, một gái vào 

đúng vào dịp lễ Phục sinh tức ngày 8 tháng 4 năm 2012 tại Mỹ. 

Hai con của cô có tên là Aiden và Lea, tên thường gọi là Tôm 

và Tép. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9ng_T%C3%A0u
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Hiện gia đình Hồng Nhung đang sống tại Tp. HCM. 

Tài liệu tham khảo: 

- Hồng Nhung Web: Wikipedia 

Ca khúc Như cánh vạc bay - Trịnh Công Sơn do Hồng Nhung 

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mkpMBAVJOVQ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mkpMBAVJOVQ
https://www.youtube.com/watch?v=mkpMBAVJOVQ
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168. Cẩm Ly 

 
(1970-20  ) 

Ca sĩ Cẩm Ly tên thật là Trần Thị Cẩm Ly, sinh ngày 30 

tháng 3 năm 1970 tại Sàigòn. Nguyên quán ở Quy Nhơn, Bình 

Định. Cô là con thứ ba trong một gia đình có 6 anh chị em, 

trong đó 2 em gái Hà Phương và Minh Tuyết cũng là ca sĩ hiện 

đang định cư tại hải ngoại. Năm 2004, cô kết hôn cùng nhạc sĩ 

Minh Vy, tên thật là Đoàn Hữu Minh. Hiện nay Cẩm Ly có hai 

con gái là Cẩm Uyên  sinh năm 2005, tên thường gọi là Thỏ và 

Cẩm Anh  sinh năm 2008, tên thường gọi là La. 

Từ nhỏ, ba chị em Cẩm Ly đã bộc lộ năng khiếu ca hát. Năm 

1993, Cẩm Ly cùng Minh Tuyết đi hát và cũng ngay năm đó cô 

và em của mình đã đoạt giải nhất song ca do nhà hát Hòa Bình 

tổ chức. Sau sự kiện này Cẩm Ly bắt đầu sự nghiệp ca hát 

chuyên nghiệp của mình khi quyết định đầu quân cho Kim Lợi 

Studio, một phòng thu âm có tiếng thời bấy giờ. 

Đến năm 1997, Minh Tuyết sang Mỹ du học, Cẩm Ly phải 

ngừng hát một thời gian vì lý do sức khỏe. Một năm sau đó, cô 

hát trở lại và cho ra hai album cùng ca sĩ Cảnh Hàn và năm 

1999, cô cùng ca sĩ Đan Trường ra album "Nếu phôi pha ngày 
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mai". Năm 2000, cô đánh dấu sự nghiệp solo bằng album đầu 

tay "Mãi không phai". 

Trong những năm tiếp theo, cô trình bày các nhạc phẩm của 

nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy như Người về cuối phố, Bờ bến lạ, 

Thương nhớ người dưng, Mây chiều, Tình không đổi thay. 

Album dân ca đầu tiên của Cẩm Ly mang tên "Em gái quê" do 

Kim Lợi Studio phát hành, gồm 11 ca khúc mang âm hưởng 

dân ca: Quên cây cầu dừa, Nỗi buồn chim sáo, Phượng buồn, 

Chạnh lòng, Nhớ mẹ lý mồ côi, Mưa chiều miền Trung. 

Tháng 7 năm 2001, Cẩm Ly trở thành ca sĩ Việt Nam đầu tiên 

có chương trình DVD và đây cũng là thời điểm cô xác lập cho 

mình một phong cách ổn định, hoàn toàn tách ra độc lập với 

Đan Trường. Cẩm Ly hiện là ca sĩ độc quyền thành công nhất 

của Kim Lợi studio. 

Cẩm Ly là ca sĩ đầu tiên thực hiện liveshow miễn phí phục vụ 

sinh viên "Vòng Quanh Ký Túc Xá" trong hai năm 2003, 2004. 

Năm 2008, Cẩm Ly đã tổ chức riêng cho mình một liveshow 

tại sân khấu Lan Anh để kỷ niệm 15 năm ca hát và đánh dấu 

lần đầu tiên đảm nhận vai chính trong một vở cải lương. 

Năm 2009, cô tổ chức liveshow "Tự tình quê hương", liveshow 

thứ 2 trong sự nghiệp âm nhạc của mình, đồng thời cho ra mắt 

2 album "Em không thể quên - Tình khúc Minh Vy" và album 

dân ca trữ tình "Biển tình". 

Năm 2011, cô tổ chức liveshow riêng thứ 3 "Tự tình quê hương 

2", thể hiện trên cả 4 phong cách: trữ tình, dân ca, nhạc trẻ và 

cải lương tuồng cổ. 

Năm 2012 Cẩm Ly tổ chức liveshow Tự tình quê hương 3. 
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Năm 2013, Cẩm Ly cùng Minh Tuyết tổ chức liveshow Tự tình 

quê hương 4 đánh dấu kỷ niệm 20 năm ca hát của hai chị em. 

Liveshow diễn ra trong hai đêm tại Nhà hát Hòa Bình, Tp. Hồ 

Chí Minh với sự ủng hộ của đông đảo khán giả. 

Trong năm 2014, Cẩm Ly tham gia với vai trò là HLV của 

Giọng hát Việt nhí đưa Thiện Nhân trở thành Quán quân mùa 

thứ hai. Cô cùng với Nhạc sĩ Minh Vy tham gia vai trò HLV 

Chương trình Vợ chồng mình hát và giành chiến thắng chung 

cuộc. 

Năm 2015, Cẩm Ly tiếp tục thực hiện chuỗi liveshow Tự tình 

quê hương 5 tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Liên tục các năm từ 2001-2006 Cẩm Ly luôn được bình chọn là 

một trong 10 ca sĩ được yêu thích nhất của chương trình Làn 

sóng Xanh của Đài Tiếng nói Nhân dân Tp.HCM. 

Tài liệu tham khảo: 

- Cẩm Ly Web: Wikipedia 

Ca khúc Người tình quê – Minh Vy do Cẩm Ly trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hD8ume6Vu7k 

https://www.youtube.com/watch?v=hD8ume6Vu7k
https://www.youtube.com/watch?v=hD8ume6Vu7k
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169. Ngọc Huyền 

 
(1970-20  ) 

Ca sĩ Ngọc Huyền tên thật là Vũ Hà Ngọc Huyền sinh 28 

tháng 6 năm 1970 tại Sàigòn. Gia đình cô di cư vào Nam năm 

1954. Cha cô là một kiến trúc sư gốc Hà Nội, mẹ nguyên quán 

ở Hà Tây. Gia đình không ai theo con đường nghệ thuật, nhưng 

Ngọc Huyền lại đam mê với nghề này. Được sự ủng hộ và 

truyền cảm hứng từ mẹ, cô bước vào sân khấu từ năm 14 tuổi 

bằng sự nghiệp ca hát cải lương. 

Năm 1985, Ngọc Huyền hát trên sân khấu Thanh Nga vở tuồng 

đầu tiên là Những đêm trăn trở.Từ 1985 đến năm 1989, Ngọc 

Huyền được học cách hát tuồng Tàu qua các vở tuồng kinh 

điển.  

Sau khi gia nhập đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, cô 

được các nghệ sĩ đào tạo hát Hồ Quảng, rồi tiếp tục được các 

nghệ sĩ có tiếng khác trong lĩnh vực đào tạo. Cô diễn thành 

công nhiều loại tuồng, từ tuồng cổ, Hồ Quảng đến các vở ca 

kịch xã hội hiện đại. 

Năm 1992, từ lĩnh vực cải lương, cô tham gia sang lĩnh vực ca 

nhạc, điện ảnh. 
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Ngọc Huyền từng là diễn viên xuất hiện nhiều nhất trong các 

chương trình băng đĩa trong nước và được khán giả ái mộ gọi 

cô là "Nữ hoàng chi bảo vidéo", là nghệ sĩ trẻ nhất miền Nam 

trong lĩnh vực cải lương được Nhà nước trao tặng danh hiệu 

nghệ sĩ ưu tú vào năm 2001.  

Tháng 12 năm 2002, cô còn tổ chức liveshow "Mãi mãi ước 

mơ" tại Nhà hát Hoà Bình ở Tp. HCM. trong 3 đêm liền, thu 

hút hơn 5.000 khán giả tham dự.  

Sau một thời gian bay show qua Mỹ bằng con đường du lịch và 

ngụ tại nhà ca sĩ Thanh Tuyền. Năm 2002, Ngọc Huyền quyết 

định tiến tới hôn nhân với Don Nguyễn - con trai Thanh Tuyền, 

một sĩ quan trong Không quân Hoa Kỳ. Cô kết hôn rồi sang 

Mỹ định cư.  

Sau đó cô chuyển sang lĩnh vực ca tân nhạc, tân cổ giao duyên 

và phát hành DVD những trích đoạn Hồ Quảng Tứ đại Mỹ 

Nhân, giành được sự yêu mến của khán thính giả hải ngoại.  

Tháng 8 năm 2010, cô tổ chức liveshow mang tên "Giữ Mãi 

Tình Yêu" kỷ niệm 25 năm ca hát tại Dallas với hai suất diễn 

trong cùng một ngày, do Trung tâm Asia thu hình và phát hành 

thành DVD.  

Từ 2003, Ngọc Huyền trở thành ca sĩ độc quyền cho Trung tâm 

Asia. Cùng thời gian này, cô vẫn tiếp tục tham gia các chương 

trình văn nghệ tại Việt Nam.  

Tháng 7 năm 2005, trong chương trình “Asia 46 - Hành trình 

30 năm”, bị nhà cầm quyền Việt Nam xem là "một chương 

trình phản động được dàn dựng quy mô và hoành tráng", Ngọc 

Huyền đã trình bày ca khúc "Quê hương bỏ lại" Bà Phó Giám 

đốc Sở Văn hóa - Thông tin Tp. HCM. còn cho rằng "Chỉ cần 

một chương trình này thôi, Ngọc Huyền không còn xứng đáng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_h%C3%A1t_H%C3%B2a_B%C3%ACnh
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với danh hiệu NSƯT" và còn tuyên bố "ủng hộ ý kiến không 

cho Ngọc Huyền về nước nữa". 

Tháng 1 năm 2010, phần về Ngọc Huyền cũng không được 

phía Việt Nam đưa vào cuộc triển lãm chuyên đề "Nữ nghệ sĩ 

cải lương miền Nam". 

Tài liệu tham khảo: 

- Ngọc Huyền Web: Wikipedia 

Ca khúc Quê hương bỏ lại – Tô Huyền Vân do Ngọc Huyền 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0QmhGh0FNgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0QmhGh0FNgo
https://www.youtube.com/watch?v=0QmhGh0FNgo
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170. Lâm Thúy Vân 

 
(1970-20  ) 

Ca sĩ Lâm Thúy Vân tên thật là Zarina Pohlel, sinh ngày 17 

tháng 7 năm 1970, tại Sàigòn. Cô là chị cả của 3 em trai và một 

em gái. Ba người em của cô đều theo con đường học vấn, trong 

khi cô tự nhận mình là một “black sheep” trong gia đình khi 

bước vào con đường ca nhạc, mặc dù cũng đã học tới năm thứ 

nhất đại học luật khoa khi được 19 tuổi.  

Gia đình bên nội của Lâm Thúy Vân rất khó khăn trước việc đi 

vào con đường ca hát của cô, vì còn theo truyền thống khắt khe 

của Hồi Giáo, trong khi đó cô rất được ba cô, một người 

Pakistan theo đạo Hồi và mẹ cô, một người Việt gốc Hoa 

khuyến khích.  

Sau 1975, gia đình Lâm Thúy Vân hồi cư về Pakistan, sống tại 

thành phố Karachi, cho nên cô không biết nhiều về Việt Nam. 

Đến năm 1988, gia đình cô đặt chân lên đất Mỹ tại thành phố 

Atlanta, tiểu bang Georgia. 

Vì thích ca hát, nên cô sang Cali vào đầu năm 1991, Lâm Thúy 

Vân xin vào hát tại vũ trường “Au Baccara” ở Nam California 

qua sự giới thiệu của dượng cô là Jo Marcel với Chí Tài, phụ 

trách ban nhạc ở vũ trường này. Sau khi hát thử để chủ nhân vũ 

trường dò xét phản ứng nơi khán giả, Lâm Thúy Vân được thu 

nhận và được trả thù lao 50 đô la một đêm. Trong khi hát ở đây 

hoàn toàn với mục đích kiếm tiền để “survive” mà không nghĩ 

đến việc trở thành ca sĩ, cô được trung tâm Asia để ý đến vóc 

dáng gọn gàng và khuôn mặt xinh xắn, có nhiều nét đặc biệt 

của cô, nên đã mời cô làm người mẫu, phụ diễn trong một 



 Huỳnh Ái Tông  

516 
 

video clip thực hiện cho Trịnh Nam Sơn, trong chương trình 

video “Tình Yêu Và Tuổi Trẻ” dưới tên Thúy Vân. Sau khi 

quay, Thy Vân và Bạch Đông của Asia đưa ra nhận xét là cô 

giống Cindy Crawford và hỏi cô có muốn làm ca sĩ nhà nghề 

không. Lâm Thúy Vân đã trả lời không vì chẳng bao giờ nghĩ 

đến việc này. Nhưng sau đó cô cũng đã nhận lời thử giọng tại 

studio của Asia. Vài tháng sau vào cuối năm 1992, mới nhận 

được điện thoại cho biết là Asia muốn mời cô ký hợp đồng. 

Lâm Thúy Vân khởi đầu trên Asia qua nhạc phẩm Cơn Mưa 

Hạ với tên Lâm Thúy Vân từ đó.  

Với năng khiếu đặc biệt và một sở thích về ngôn ngữ - cô nói 

được tiếng Anh, Trung Hoa, Pakistan - Lâm Thúy Vân đã có 

được một sự tiến bộ rõ rệt về cách phát âm tiếng Việt, khi so 

sánh những nhạc phẩm được trình bày những ngày gần đây với 

những năm trước đó. Sau 9 năm cộng tác với Asia, cô coi như 

gia đình ruột thịt, Lâm Thúy Vân đã trở thành một ca sĩ nhà 

nghề với đầy đủ những yếu tố cần thiết.  

Hiện nay Lâm Thúy Vân có cơ sở kinh doanh tại tiểu bang 

South Calirona. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trường Kỳ. Lâm Thúy Vân Web: dactrung.net 

Ca khúc Đừng lừa dối nhau – Y Vân do Lâm Thúy Vân  

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=unBlchffENk 

https://www.youtube.com/watch?v=unBlchffENk
https://www.youtube.com/watch?v=unBlchffENk
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171. Như Quỳnh  

 
(1970-20  ) 

Ca sĩ Như Quỳnh tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh ngày 

9 tháng 9 năm 1970 tại Thành phố Huế, quê quán ở Đông Hà, 

Quảng Trị. Cô là con gái đầu lòng của một gia đình gồm 3 

người con, với hai người em trai. Những năm tháng đầu đời, 

Như Quỳnh rất khó nuôi, có lần tưởng đã nguy đến tính mạng 

khi bị sốt xuất huyết vào năm 1971, khi cả gia đình cô di 

chuyển vào Sàigòn theo người cha. Vì quá thương đứa con gái 

đầu lòng, mẹ chị đã phải quỳ xuống đất năn nỉ những bác sĩ và 

y tá ở bệnh viện Nhi Đồng cứu chữa. Lý do chính yếu khiến 

Như Quỳnh không thể theo học nhạc đến nơi đến chốn là hoàn 

cảnh rất khó khăn về kinh tế của gia đình sau khi người cha đi 

học tập cải tạo.  

Sau khi tốt nghiệp trung học, Như Quỳnh với một tấm lòng rất 

thương mến trẻ thơ, đã tình nguyện cộng tác với nhà Văn hóa 

Thiếu nhi, để tập múa và tập hát cho các trẻ em. Do sự khuyến 

khích của mẹ và bạn bè, Như Quỳnh ghi tên tham dự cuộc thi 

Tiếng hát Truyền hình được tổ chức lần đầu tiên tại Tp. HCM. 

vào năm 1991. 
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Cô có hai người em trai là Lê Lâm Tường Duy, tốt nghiệp kỹ 

sư điện toán vào khoảng giữa năm 2000, và Lê Lâm Tường 

Khuê là một người rất đam mê về ngành thiết kế y phục, cũng 

là ca sĩ. 

Tháng 4 năm 1993, cô cùng gia đình định cư tại Mỹ theo diện 

HO. tại thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania.  

Năm 1994, người điều hành Trung tâm Asia là Trúc Hồ và Thy 

Vân mời cô sang California thử giọng. Giọng hát và nhất là nét 

mặt xinh xắn đầy vẻ hồn nhiên của Như Quỳnh đã chiếm được 

cảm tình của ban giám đốc Asia. Như Quỳnh được mời ký hợp 

đồng và ngay sau đó đã thu hình nhạc phẩm đầu tiên là Chuyện 

Hoa Sim trong chương trình "Tác Giả Và Tác phẩm". Sau đó, 

mẹ cô, cô và Tường Khuê đến cư ngụ tại thành phố Hungtinton 

Beach ở Nam California, để cô theo nghiệp ca hát từ đó. 

Năm 1996, mãn hợp đồng với Asia, cô chuyển sang cộng tác 

cho trung tâm Thúy Nga. Cuốn Paris By Night đầu tiên Như 

Quỳnh tham gia là Paris By Night 38 trong ca khúc Hoa Tím 

Người Xưa của cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Cùng một lúc với việc 

điều hành trung tâm nhạc Như Quỳnh Records với Huy Anh, 

một người từng được cô coi như thân thiết, và hiện nay là Như 

Quỳnh Entertainment. Suốt bao nhiêu năm qua, những CD của 

Như Quỳnh vẫn là một trong những CD bán chạy. 

Sau khi rời Asia năm 1996, Như Quỳnh có việc tranh chấp với 

trung tâm nầy, nhưng sau đó trở lại cộng tác với Asia, rồi trở 

lại Trung Tâm Thúy Nga từ năm 2009 cho đến nay. 

Như Quỳnh đã kết hôn với Nguyễn Thắng, một kỹ sư hàng 

không, làm việc cho Cục Hàng không Liên bang Mỹ.. Năm 

2007, họ có một con gái tên là Melody Đông Nghi. Đến tháng 

6 năm 2015 Như Quỳnh đã chính thức ly dị chồng.  
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Năm 2015, Như Quỳnh có về Việt Nam để tham dự live show 

của Tường Nguyên, Tường Khuê, nhưng cô không có trình 

diễn như dự kiến vì chưa có phép. 

Tài liệu tham khảo: 

- Như Quỳnh Web: Wikipedia 

Ca khúc Duyên phận - Thái Thịnh do Như Quỳnh trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ycGfvA1vkR8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ycGfvA1vkR8
https://www.youtube.com/watch?v=ycGfvA1vkR8
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172. Randy 

 
(1971-20  ) 

Ca sĩ Randy tên thật là Trần Quốc Tuấn, sinh ngày 25-1-

1971, lớn lên tại cô nhi viện Thánh Tâm Đà Nẵng. Năm 1975, 

anh được một gia đình ở Cẩm Hà, Hội An nhận làm con nuôi.  

Đến năm 1983, khi nghe tin Chính phủ Mỹ có chính sách cho 

những gia đình nuôi con lai Mỹ ở Việt Nam nhập cư, một gia 

đình người Hoa ở Hội An muốn nhập cư Mỹ nên đề nghị mẹ 

nuôi giao anh cho họ nhận làm con nuôi. Đổi lại, họ trao cho 

mẹ nuôi anh 3 cây vàng, nhưng họ vẫn gửi anh ở lại với bà má 

nuôi.  

Đến năm 1989, vì bị hành hạ quá nhiều, nên anh xin về ở với 

gia đình người đã mua anh để mong có một cuộc sống khá hơn, 

nhưng cũng giống hệt như bà má nuôi anh mà thôi…vì họ thấy 

sốt ruột quá, mua anh từ năm 1983 mà mãi đến 1989 vẫn chưa 

thấy gì hết… 

Cho đến 1990, Randy được qua Mỹ và đi cùng với gia đình đã 

mua anh. Bước chân tới Mỹ một hai tuần thì đã có sự hắt hủi 

rồi… cho nên anh phải tách hộ, với trợ cấp 180 đô và food 

stamp mỗi tháng, Randy phải trả tiền trọ 100 đô còn lại 80 đô 

với 40 đô Food Stamp để ăn uống và tiêu xài. 

Với số tiền ít ỏi mà Randy có được, ngoài giờ đi làm kiếm 

thêm, anh vẫn cố gắng đến trường mỗi ngày. Khi có dịp rảnh 
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rỗi, anh đi chơi với bạn bè, hát karaoke. Được sự khuyến khích 

của bạn bè, anh tham gia cuộc thi hát Karaoke, anh kể lại: 

"Lần thứ nhất em được giải an ủi, lần thứ hai em được giải 

nhất, ban giám khảo lúc bấy giờ gồm có nhạc sĩ Nguyễn Hiền, 

cố nhạc sĩ Thu Hồ, nam ca sĩ Anh Tuấn, với cuộc thi khoảng 

60 người. Sau đó thì được cố nhạc sĩ Thu Hồ giới thiệu cho 

trung tâm Hải Âu…Từ đó, em mới bước vào ngành ca hát." 

Sau đó Randy được nhạc sĩ Thu Hồ giới thiệu cho hát chung 

với ái nữ của mình là nữ ca sĩ xinh đẹp Mỹ Huyền trong trung 

tâm Hải Âu. Từ đó đôi song ca Randy - Mỹ Huyền được nhiều 

người biết đến và yêu thích, đặc biệt là qua Liên Khúc Tình 

Yêu cùng với ca sĩ Chung Tử Lưu. 

Từ ngày được danh tiếng, ca sĩ Randy đã nhiều lần về Việt 

Nam để tìm bà  mẹ ruột, nhưng cho đến nay, Randy  vẫn chưa 

tìm được mẹ và anh vẫn không dừng tìm kiếm người mẹ ruột, 

để nối lại tình mẫu tử thiêng liêng. 

Tài liệu tham khảo: 

- Phan Cường. Ca sĩ Mỹ gốc Việt Randy tìm mẹ: Le lói hy vọng 

mới Blog: vtc.vn 

Ca khúc Ai khổ vì ai - Phương Linh do Randy trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WcQ1W9Uhw44 

https://www.youtube.com/watch?v=WcQ1W9Uhw44
https://www.youtube.com/watch?v=WcQ1W9Uhw44
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173. Lâm Nhật Tiến 

 
(1971-20  ) 

Ca sĩ  Lâm Nhật Tiến, sinh ngày 03 tháng 9 năm 1971, tại 

Sàigòn. Lâm Nhật Tiến thuở nhỏ đã nghe nhạc rất nhiều. Ba 

má có tiệm cà phê và cậu bé thích làm công việc thay đổi 

những cuốn băng nhạc để phát cho khách nghe; do đó cậu làm 

quen với những giọng ca như Duy Trác, Khánh Ly, Lệ Thu, Sĩ 

Phú… 

Thân phụ chơi đàn guitar và tất cả các anh chị đều biết đàn trừ 

cậu út Lâm Nhật Tiến. Cậu bé xin được học đàn dương cầm 

nhưng ba bảo theo nghề ca nhạc thì sau này nghèo lắm con ơi; 

cậu phải qua nhà hàng xóm ngồi nhiều giờ để thích thú nghe 

người bạn chơi đàn. 

Theo gia đình sang Mỹ năm 1981 lúc cậu mười tuổi, học trung 

học và tốt nghiệp đại học với ngành chụp quang tuyến X-Ray. 

Mê ca hát Lâm Nhật Tiến tham gia vào ca đoàn của trường. Mê 

chụp hình và quen một người bạn là nhiếp ảnh gia Vica 

Nguyễn của trung tâm Asia, anh này rủ đi coi xuất hát quay 

hình của cuốn Asia 4 vào năm 1994, tại hí viện Long Beach và 

dẫn vào hậu trường để giới thiệu với giám đốc Bạch Đông. 
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Thấy anh cao ráo đẹp trai, Bạch Đông hỏi Lâm Nhật Tiến có 

thích hát không và mời mấy ngày sau đến phòng thu âm để thử 

giọng. 

Lần đầu nghe, Bạch Đông nhận xét anh có chất giọng trữ tình 

nhưng phát âm ngọng giống như người Mỹ hát nhạc Việt Nam 

và bảo Lâm Nhật Tiến cần học thêm về phát âm tiếng Việt 

Nam và học đánh trống để giỏi về nhịp. Trung tâm Asia có mời 

một chuyên gia về phát âm người Mỹ dạy cho anh làm cách 

nào để hát lời của một ca khúc sao cho hay. Mặc dù chuyên gia 

này không hiểu nghĩa chữ Việt Nam nhưng khi nghe anh hát, 

họ góp ý để sửa đổi cho hoàn hảo. Nghe anh kể mới biết rằng 

thập niên 90 ca sĩ mới không nhiều, nên trung tâm Asia đã bỏ 

nhiều công sức để đào tạo ca sĩ Lâm Nhật Tiến. 

Anh cố gắng tập hát nhưng khi vào phòng thu thì hát nhiều lần 

vẫn chưa đạt yêu cầu làm cho ban giám đốc nản lòng và Lâm 

Nhật Tiến cũng bị khớp mỗi khi cất tiếng. Suốt mấy tháng, anh 

bị áp lực đến nỗi ăn ngủ không ngon. Nhưng anh quyết chí 

luyện tập. 

Một đêm nọ, anh nằm mơ thấy mình hát một đoạn khiến mọi 

người khen ngợi và Lâm Nhật Tiến ghi nhớ cách hát như vậy 

trong đầu cho đến khi tỉnh giấc. Ngày hôm sau vào phòng thu 

âm ca khúc Em đã quên một giòng sông của nhạc sĩ Trúc Hồ, 

thật là kỳ diệu, anh nhớ lại cách hát trong giấc mơ và lần đặc 

biệt này thu âm xong ca khúc như ý muốn chỉ trong mấy phút. 

Mọi người lấy làm lạ lùng vì suốt mấy tháng, vào phòng thu 

nhiều lần hát chỉ được mấy câu thì bị đuổi về, bây giờ tự dưng 

lại được mau chóng. Đó là một kỷ niệm đặc biệt trong bước 

đầu vào nghề ca nhạc của Lâm Nhật Tiến. 

Bản Em đã quên một giòng sông của Trúc Hồ với tiếng hát 

Lâm Nhật Tiến quay hình ngoại cảnh phổ biến trên băng nhạc 

Asia năm 1997, đã làm tên tuổi anh vang dội khắp nơi. Trước 

đó anh có hát mấy ca khúc nhưng chưa được chú ý cho lắm. 
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Anh được mời đi trình diễn nhiều nơi. Anh nhớ lần đầu hát ở 

Atlantic City, trong phút đầu tiên hồi hộp, miệng cứng đơ, và 

anh thầm nhủ rằng phải cố gắng và nghĩ tới giấc mơ đã giúp 

mình hát thành công và Lâm Nhật Tiến vượt qua khoảnh khắc 

đầy khó khăn đó để trình diễn thoải mái. 

Tính ra Lâm Nhật Tiến hát khoảng 30 nhạc phẩm của Trúc Hồ 

như Một lần nữa thôi, Yêu em âm thầm, Làm thư tình em đọc, 

Đỉnh gió hú, Làm lại từ đầu, Đừng nhắc đến tình yêu, Chỉ là 

phù du thôi, Tội nghiệp thân anh… Hát nhạc của Anh Bằng 

như Từ độ ánh trăng tàn, Những đêm chờ sáng… 

Anh còn hát những sáng tác của các nhạc sĩ khác, tính cho đến 

nay chừng 200 bài. Có hai bản mà anh thích hát nhất là Tội 

nghiệp thân anh của Trúc Hồ “ Rồi em sẽ đi lấy chồng bỏ lại 

dòng sông, rồi em quên những chuỗi ngày mình gần bên nhau, 

bỏ quên dòng sông nhỏ, tội nghiệp thân anh” và bản Thiên thai 

của Văn Cao “ Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng, nhớ 

Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới Đào Nguyên” Bản trước diễn tả 

đầy cảm xúc, bản sau nét nhạc rất đẹp. 

Một kỷ niệm vui trong đời ca hát là nhận được một lá thư của 

một người ái mộ. Chị kể rằng có một đứa con chậm phát triển 

đến bảy tuổi mà chưa biết nói, bỗng một ngày đứa bé mở 

miệng hát Em đã quên một giòng sông vì trong nhà hay coi 

băng hình có bản nhạc này với giọng hát Lâm Nhật Tiến. Sau 

đó tại đại nhạc hội “Cám Ơn Anh” ở Cali, người khán giả này 

đến tìm gặp anh và tự nhận rằng đã viết lá thư đó và bày tỏ sự 

cám ơn người ca sĩ. 

Lâm Nhật Tiến đã tự thực hiện 2 cuốn CD nhạc Trung Hoa với 

giọng hát của anh và bằng hữu, nhờ trung tâm Asia phát hành 

rất thành công. 

Anh tâm sự rằng khi hát anh thả hồn vào ca khúc, để diễn tả 

xúc cảm hơn là chú ý nhiều tới kỹ thuật. 
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Ngoài tài ca hát Lâm Nhật Tiến chụp hình rất đẹp, anh đã từng 

chụp ảnh các ca sĩ của trung tâm Asia để làm bìa băng nhạc. 

Lâm Nhật Tiến xuất hiện lần đầu tiên trên chương trình video 

Asia với chủ đề Đêm Sài Gòn 4 cùng với Lâm Bảo Tường vào 

năm 1994, và từ đó đến nay anh vẫn cộng tác và tham gia vào 

rất nhiều chương trình của Trung tâm Asia. Ngoài ra anh cũng 

từng có một thời gian ngắn tham gia chương trình Paris By 

Night. 

Lâm Nhật Tiến cùng một số ca sĩ của Asia bị chính quyền Việt 

Nam cấm biểu diễn trong nước. 

Tài liệu tham khảo: 

- Lâm Nhật Tiến Blog: hopampro.com 

Ca khúc Mãi yêu người thôi - Nguyễn Minh Anh  

do Lâm Nhật Tiến trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eAkdQ0jDtbA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eAkdQ0jDtbA
https://www.youtube.com/watch?v=eAkdQ0jDtbA
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174. Đàm Vĩnh Hưng 

 
(1971-20  ) 

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, tên thật Huỳnh Minh Hưng, sinh 

ngày 2 tháng 10 năm 1971, tại Sàigòn, còn có nick name là Mr 

Đàm, Đàm Vĩnh Hưng quê gốc ở Điện Bàn, Quảng Nam; ông 

nội là người có nguồn gốc Việt-Pháp, bà nội có nguồn gốc 

Phúc Kiến, mẹ là người Quảng Nam. Đàm Vĩnh Hưng còn có 

một người em ruột. 

Thuở nhỏ, Đàm Vĩnh Hưng học tại Trường Trung học cơ sở 

Ngô Quyền và Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng 

Hiền tại quận Tân Bình, Tp HCM. Với thời tuổi trẻ cơ cực và 

khó khăn, anh đã làm nhiều nghề để sinh sống như hớt tóc và 

làm tóc cũng như hát phụ trong những chương trình ca nhạc 

đám cưới. 

Đàm Vĩnh Hưng tham gia sinh hoạt văn nghệ từ Câu lạc bộ Ca 

Sĩ Trẻ tại Trung tâm Văn hóa quận 10 từ năm 1991. Sau khi 

đoạt giải nhất cuộc thi tuyển chọn giọng ca trẻ do Công ty Văn 

hoá quận 10 tổ chức tại công viên Hồ Kỳ Hòa năm 1992, Đàm 

Vĩnh Hưng chính thức đi vào con đường ca hát chuyên nghiệp. 
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Anh đã tự học đàn, tự nghiên cứu tài liệu để được làm quen với 

ký xướng âm và cả phong cách biểu diễn. Năm 1998, sau 8 lần 

đi thi, Đàm Vĩnh Hưng đoạt Giải tư “Tiếng hát truyền hình Tp. 

HCM”, lúc đó là một cuộc thi ca nhạc uy tín và chất lượng. 

Năm 1999, Đàm Vĩnh Hưng đã vượt qua 300 thí sinh để lọt 

vào danh sách 10 giọng ca có triển vọng của “Trung tâm ca 

nhạc nhẹ Sài Gòn”. 

Đàm Vĩnh Hưng đoạt giải nhất trong cuộc bình chọn những 

giọng ca xuất sắc do “Câu lạc bộ bạn trẻ nhạc chiều thứ 5” của 

Nhà hát Bến Thành tổ chức từ tháng 9 năm 2000 đến tháng 9 

năm 2001. Đây là cột mốc đầu tiên cho sự nghiệp của Đàm 

Vĩnh Hưng. Cùng với hai ca khúc Tình ơi xin ngủ yên và Bình 

minh sẽ mang em đi đã được dư luận yêu thích và chú ý, trở 

thành cột mốc đáng nhớ khởi đầu sự nghiệp ca hát. Thời kỳ 

đầu, anh được cho là có giọng hát khàn như ca sĩ hải ngoại Don 

Hồ đã nổi tiếng trước đó và hát nhạc trẻ với cách hát gằn giọng 

cuối câu. Thời gian sau, anh chọn nhạc tiền chiến, trữ tình và 

nhạc vàng để thể hiện. 

Hiện nay, Đàm Vĩnh Hưng ngoài việc đi hát, anh có một công 

ty giải trí, một quán ăn, một số thương hiệu sản phẩm như cháo 

ăn liền, hải sản... và làm giám khảo một số chương trình truyền 

hình. 

Đàm Vĩnh Hưng thường PR về sự giàu có của mình, như mất 

đồng hồ nạm kim cương tiền tỷ, 3 lần mất kim cương, biệt thự 

penthouse trị giá 5 triệu USD, bộ sưu tập hàng hiệu trị giá vài 

chục tỷ đồng. 

Trong bất kỳ bản khai lý lịch nào Đàm Vĩnh Hưng đều khai tôn 

giáo là Thiên chúa giáo. 

Đàm Vĩnh Hưng bị Lý Tống tấn công vào tối 18-7-2010 tại sân 

khấu Trung tâm Hội nghị Santa Clara, California, Mỹ. Sau đó, 

những khán giả trung niên và lớn tuổi không đồng tình cho 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%ACnh_%C6%A1i_xin_ng%E1%BB%A7_y%C3%AAn&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hold_Me_for_a_While
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hold_Me_for_a_While
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_T%E1%BB%91ng
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Đàm Vĩnh Hưng diễn tại Mỹ. Đã có những cuộc biểu tình và cả 

những kế hoạch được lập ra nhằm tìm mọi cách gây áp lực, yêu 

cầu ban tổ chức hủy bỏ chương trình có Đàm Vĩnh Hưng tham 

gia. Theo tờ Mercury News, nhiều người ủng hộ Lý Tống, 

trong đó có cả các chính trị gia có tiếng tăm ở địa phương, đã 

kêu gọi trả tự do cho ông này. Tuy nhiên, thẩm phán Andrea Y. 

Bryan vẫn tuyên phạt Lý Tống sáu tháng tù và ba năm quản 

chế. 

Việc Đàm Vĩnh Hưng bị người Việt ở Hoa Kỳ phản đối mạnh 

mẽ là do ca sĩ này bị coi là tuyên truyền cho Nhà nước Việt 

Nam. Đàm Vĩnh Hưng được nhà nước Việt Nam tuyên dương 

và hát một số bản nhạc mang tính chính trị, cầm cờ đứng hát, là 

điều mà nhiều người Việt tại Hoa Kỳ “rất dị ứng”. 

Tháng 8 năm 2013 trong một bài phỏng vấn, nhạc sĩ Nguyễn 

Ánh 9 đã nhận xét khá thẳng thắn về Đàm Vĩnh Hưng, ông cho 

rằng: "giọng Đàm Vĩnh Hưng nửa Nam nửa Bắc, cách thức hát 

cũng không có và lối hát cũng vậy. Hồi xưa, Đàm Vĩnh Hưng 

mà đi hát thì chỉ xứng là ca sĩ loại C hát lót chứ không được 

vào hạng ca sĩ chính của phòng trà đâu!”. 

Với những lời nhận xét trên, Đàm Vĩnh Hưng cũng phản bác 

lại bằng một bức tâm thư trên facebook riêng của anh, với lời 

lẽ khá gay gắt, anh cho rằng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chỉ là một 

"ngụy quân tử", và những nhận xét của vị nhạc sĩ già xúc phạm 

đến những giải thưởng âm nhạc mà anh đang nắm giữ rất 

nhiều, cũng như lượng fan của anh: Con hứa với chú 9, từ nay 

trở đi con sẽ không bao giờ hát bài nào của chú mặc dù con 

chưa bao giờ nhận được một lời nói nào của chú kiểu như chú 

đã trả lời phỏng vấn "năn nỉ con đừng hát nhạc của Bố" 

Phát biểu được cho là "hỗn hào" của Đàm Vĩnh Hưng gây phẫn 

nộ cho nhiều nghệ sĩ và dư luận. Rất nhiều độc giả cũng gay 

gắt cho rằng, cách ứng xử mà Đàm Vĩnh Hưng vẫn dùng là của 

một người thiếu văn hóa. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0
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Theo báo Người Lao Động: Nhiều hành động, phát ngôn gây 

sốc khiến không ít lần bị “ném đá” trên các diễn đàn, trang 

mạng xã hội... nhưng Đàm Vĩnh Hưng cũng là ngôi sao tham 

gia nhiều hoạt động từ thiện, nhất là chương trình ca nhạc gây 

quỹ giúp đỡ cho các nghệ sĩ bệnh tật, không may trong cuộc 

sống.  

Tài liệu tham khảo: 

- Đàm Vĩnh Hưng Web: Wikipedia 

Ca khúc Biển tình – Lam Phương do Đàm Vĩnh Hưng  

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=N5MdunnrA-g 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N5MdunnrA-g
https://www.youtube.com/watch?v=N5MdunnrA-g
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175. Thanh Trúc 

 
(1971-20  ) 

Ca sĩ Thanh Trúc tên thật là Nguyễn Thu Hằng, sinh ngày 9 

tháng 10 năm 1971, tại Bình Tuy. Cô sinh trưởng trong một gia 

đình có 10 người con mà cô là người thứ bảy. Không một ai 

trong gia đình có những hoạt động về văn nghệ và chỉ có cô là 

người duy nhất bước chân vào trong lãnh vực này và cũng vì 

thế cô không được sự khuyến khích từ phía gia đình.  

Năm 1975, gia đình bố mẹ Thanh Trúc di tản sang Mỹ, định cư 

tại thành phố New Orleans ở Louisiana, cô đã từng theo học 2 

năm Việt ngữ, cho nên có được một trình độ căn bản ngay từ 

khi còn thơ ấu. Và nhờ cô sử dụng tiếng Việt thường xuyên 

trong nhà nên cách phát âm của cô khá vững vàng với một âm 

hưởng Bắc mặc dù cô là người Bình Tuy. 

Đến năm 1980, gia đình Thanh Trúc mới dời về sinh sống ở 

miền Nam California. 

Sau 3 năm đi hát, Thanh Trúc cho biết phản ứng gia đình 

không còn khó khăn như trước nữa. Thanh Trúc tự nhận trong 

những ngày đầu cô còn nhiều khuyết điểm phải sửa chữa và cô 

cho biết rất thích nhạc phẩm Giọt sầu trong mưa vì cô rất thích 

trời mưa.  
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Trước tiên Thanh Trúc cộng tác với trung tâm Asia cũng như 

đi lưu diễn khắp nhiều nơi trên Hoa Kỳ. 

Thanh Trúc lập gia đình với nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức, họ có con 

trai đầu lòng. 

Sau khi lập gia  đình, có một thời gian Thanh Trúc sang cộng 

tác với trung tâm Thúy Nga rồi trở lại Asia, nhưng ít khi xuất 

hiện như trước kia, có thể vì bận việc gia đình, trông nom con 

cái. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trường Kỳ. Tiểu sử ca sĩ Thanh Trúc: Web: 

music.vietfun.com 

Ca khúc Ngày xưa hai đứa – Minh Vy do Thanh Trúc trình bày 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DlshU0Zixis 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DlshU0Zixis
https://www.youtube.com/watch?v=DlshU0Zixis
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176. Diệp Thanh Thanh 

 
(1971-20  ) 

Ca sĩ Diệp Thanh Thanh tên thật là Hồ Mỹ Hảo, sinh năm 

1971 trong một gia đình nghệ sĩ có 4 người con mà cô là người 

con thứ hai, thân phụ hoạt động trong ngành tâm lý chiến, quân 

đội VNCH và mẹ là nghệ sĩ Ngọc Diệp. 

Cô cũng là cháu nội nhạc sĩ Thu Hồ, và gọi nữ ca sĩ Mỹ Huyền 

bằng cô, rõ ràng trong người của cô có dòng máu của văn nghệ, 

nên không lạ gì khi Diệp Thanh Thanh thú nhận không gặp 

mấy khó khăn khi muốn bước vào con đường ca hát. 

Diệp Thanh Thanh và 3 chị em cùng bố mẹ đã đến Hoa Kỳ vào 

năm 1989, do sự bảo lãnh theo diện đoàn tụ gia đình của một 

bà cô là Hồ Mỹ Hà, chuyên viên địa ốc, và chủ nhà hàng... nổi 

tiếng của vùng Little Saigon, Nam California. 

Sau khi tiếp tục học bậc trung học, học lên college, tiếp tục học 

nghề chuyên môn, thích hợp với cuộc sống mới tại Hoa Kỳ, 

Diệp Thanh Thanh mới nhớ lại giấc mơ thích hát từ hồi nhỏ, 

khi cô tham gia vào các nhóm nhỏ hát trong nhà thờ, sinh hoạt 

ca đoàn ở Sàigòn... cô bèn thu lại tiếng hát của cô vào một 

cuộn băng, và gởi cuộn băng mẫu này đến cho Trung Tâm Asia 

và liền được chú ý đến ngay. 
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Vào năm 1998 cô đã được xuất hiện ngay trong cuốn DVD 

Asia 19, tên Diệp Thanh Thanh là do nhạc sĩ Trúc Hồ đặt cho 

cô, sau khi được thu nhận vào gia đình Asia. Diệp Thanh 

Thanh cộng tác với Asia từ đó và kéo dài cho đến nay, dù có 

một khoảng thời gian gián đoạn, vì Diệp Thanh Thanh muốn đi 

tìm khung trời mới, tức thử đi hát tự do. 

Diệp Thanh Thanh thường thích, và nổi bật qua dòng nhạc tình 

tự quê hương, nhạc lính của các nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, 

Trịnh Lâm Ngân, Phạm Thế Mỹ, Thu Hồ, Anh Bằng… 

Về CD, Diệp Thanh Thanh có hát chung trong một số CD, còn 

phát hành CD riêng thì  có CD "Con Gái Nhà Lành" năm 2000 

và CD "Nhớ Chăng... Lần Ðầu Nói Dối?" phát hành tháng 3 

năm 2008, với nhiều bài hát quen thuộc được ưa thích từ trước 

năm 1975, như Lần đầu nói dối, Chiều trên bản Thượng, Tình 

lúa duyên trăng... xen kẽ với các sáng tác mới. 

Diệp Thanh Thanh cũng còn có tài đóng hài kịch, như từng 

chứng minh qua vở hài kịch ngắn "Trái Tim Còn Trinh" đóng 

với ca sĩ Khánh Hoàng, nói về việc tìm bạn trên Internet... tuy 

rằng cô ít có dịp thi thố. 

Cùng với Khánh Hoàng, hiện cũng là một xướng ngôn viên của 

đài phát thanh Little Sàigòn Radio, Diệp Thanh Thanh, đang 

phụ trách chương trình "Ðiện Ảnh Á Châu", trên đài truyền 

hình Việt ngữ VHN, thường phát vào mỗi chiều Thứ Bảy, vào 

lúc 4 giờ 30 chiều, giờ California, và được đông đảo khán giả 

đón coi, vì nói nhiều đến các bộ phim Á Châu đang ăn khách, 

như của Nam Hàn, Hồng Kông, Ðài Loan...  

Diệp Thanh Thanh xuất hiện với những bài hát thật truyền cảm 

và trữ tình như Hoa Ti Gôn, Trăng tàn trên hè phố, Lần đầu 

nói dối, Bây giờ còn nhớ hay không, Chán em ghê, và rất nhiều 

ca khúc thời danh khác, ... 
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Trong những năm gần đây, Diệp Thanh Thanh rất bận rộn vì 

được mời đi trình diễn thường xuyên tại các tiểu bang ở Hoa 

Kỳ, bên Âu châu, Úc châu, và tham gia trong các chương trình 

Văn Nghệ lớn, đặc biệt cô thích tham gia vào các chương trình 

Văn Nghệ từ thiện, bác ái, nhất là các buổi trình diễn Văn 

Nghệ Công Giáo. 

Tài liệu tham khảo: 

 

- Tiểu sử ca sĩ Diệp Thanh Thanh Blog: forum.tkaraoke.com 

Ca khúc Lần đầu nói dối – Giao Tiên do Diệp Thanh Thanh 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UT9XudbsUFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UT9XudbsUFE
https://www.youtube.com/watch?v=UT9XudbsUFE
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177.  Lương Tùng Quang 

 
(1971-20  ) 

 

Ca sĩ Lương Tùng Quang tên thật là Lương Quang Trường 

Chinh, sinh năm 1971, tại Sàigòn. Đã đổi tên của người anh 

thứ là Lương Quang Tùng thành tên đi hát của mình là Lương 

Tùng Quang vì thấy "hay hay" và nhất là giám đốc trung tâm 

Vân Sơn và một số bạn bè đã đề nghị anh lấy một tên gồm 3 

chữ cho "kêu kêu" như anh nói. Tuy nhiên khi còn ở Úc, anh 

đã từng đi hát với tên Tùng Quang. 

Lương Tùng Quang là con út trong một gia đình gồm 4 người 

con trai, gia đình Lương Tùng Quang cư ngụ trên đường Trần 

Hưng Đạo, ở trong hẻm cạnh rạp hát Opera, sau đó đổi thành 

Đồng Tháp. Anh theo học bậc trung học ở trường Lê Hồng 

Phong, là trường Pétrus Ký cũ, cho đến khi tốt nghiệp phổ 

thông.  

Một trong ba người anh của anh vượt biển vào năm 1980, định 

cư tại Úc và sau đó bảo lãnh Lương Tùng Quang, một người 

anh và mẹ sang đoàn tụ vào năm 1990. Còn một người anh ở 

lại Việt Nam đã qua đời vào năm 1995. 

Thoạt tiên gia đình Lương Tùng Quang định cư ở thành phố 

Perth ở miền Tây nước Úc. Trong thời gian này anh thường 

theo một người bạn làm cùng sở, sử dụng keyboard trong ban 

nhạc “Hy Vọng” ở Perth, tham dự những buổi dạ vũ hay tiệc 

cưới vào dịp cuối tuần. Thoạt đầu anh chỉ theo chơi thay vì đến 

những club của người bản xứ vì không cảm thấy thích hợp, 
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nhưng sau đó đã được ban nhạc này khuyến khích đi hát. Từ 

đó, do sự học hỏi về kỹ thuật hát, Lương Tùng Quang đã khám 

phá ra khuyết điểm của mình trước đó tự sửa chữa, để có dịp 

trình diễn chung với ban nhạc này qua những nhạc phẩm tình 

cảm ngoại quốc, như nhạc phẩm Without You anh hát lần đầu 

tiên với ban nhạc Hy Vọng. Các anh của anh đã tỏ ra ngạc 

nhiên, trước sự khắc phục được yếu điểm về kỹ thuật của cậu 

em trai, từ đó đã khuyến khích anh rất nhiều, cũng như mẹ anh 

đã tỏ ra ủng hộ cậu con út một cách nhiệt tình.  

 

Về sau gia đình anh chuyển về thành phố Sydney cư ngụ. 

Trong một lần trung tâm Vân Sơn sang Sydney thực hiện 

chương trình video số 8, Lương Tùng Quang đã được anh là 

Quang Kiệt - từng xuất hiện trong một vài kịch vui trên video 

của trung tâm này, giới thiệu với Vân Sơn. Tuy nhiên anh 

không được hứa hẹn gì trước khi có dịp sang Mỹ thu thử giọng 

hát của mình. Trong một lần Quang Kiệt được trung tâm Vân 

Sơn mời sang Mỹ đóng kịch cho một chương trình video, 

Lương Tùng Quang đã được đề nghị đi theo để mong có được 

một cơ hội tốt, nếu không cũng là dịp được đi du lịch xa trong 

trường hợp không được thu nhận. 

 

Vào khoảng tháng 7 năm 1998, Lương Tùng Quang đặt chân 

lần đầu tiên lên nước Mỹ xa lạ. Sau khi thử giọng tại phòng thu 

thanh, nơi thường thực hiện những sản phẩm audio cho trung 

tâm Vân Sơn tại nam California, anh đã được mời ký giao kèo 

ngay. Một điều may mắn cho Lương Tùng Quang là trước đó 

anh đã soạn lời Việt cho một nhạc phẩm Trung Hoa dưới tên 

Cuộc tình đánh mất, và tại phòng thu đã có sẵn nhạc phẩm này 

nên anh đã được đề nghị hát thử với một kết quả rất khả 

quan.     

 

Kể từ khi Lương Tùng Quang chính thức bước vào con đường 

nghệ thuật với trung tâm Vân Sơn và thường đi về Cali nhiều 

lần, sau nầy được định cư tại Mỹ. 
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Để trau dồi thêm về nghề nghiệp, Lương Tùng Quang đã từng 

ghi tên theo học về nhảy Jazz, và keyboard tại trường Golden 

West, California.  

 

Sau khi mãn giao kèo đầu tiên với trung tâm Vân Sơn, Lương 

Tùng Quang đã được trung tâm Thúy Nga mời cộng tác để xuất 

hiện lần đầu tiên trong chương trình “Paris By Night” 61 mang 

chủ đề “Sân Khấu Cuộc Đời”.  

Một điểm cần ghi nhận là từ khi chính thức theo đuổi con 

đường nghệ thuật, Lương Tùng Quang đã quyết định chỉ 

chuyên trình bày những nhạc phẩm lời Việt Nam, là những 

sáng tác hoặc được soạn lời từ nhạc ngoại quốc. Theo quan 

niệm của anh, việc trình bày bằng lời Mỹ không lột tả được hết 

những tâm tư của mình so với lời Việt Nam. 

Tài liệu tham khảo: 

Trường Kỳ. Lương Tùng Quang Web: music.vietfun.com 

Ca khúc Trái tim rạn vỡ - Quốc Hùng do Lương Tùng Quang 

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kP8XZWf4rVM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kP8XZWf4rVM
https://www.youtube.com/watch?v=kP8XZWf4rVM
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178. Tommy Ngô 

 
(1971-20  ) 

Ca sĩ Tommy Ngô tên thật là Ngô Quang Tùng, sinh năm 

1971, tại Đà Lạt. Sinh trưởng trong một gia đình có 11 người 

con, gồm 10 gái và 1 trai. Tommy chính là người con trai út và 

cũng là người con trai duy nhất trong gia đình.  

Năm 1975, một thời gian ngắn sau gia đình từ Đàlạt về Sàigòn, 

đã di tản sang Mỹ. Anh chỉ còn một người chị lớn ở lại Việt 

Nam. Tommy và gia đình sống tại tiểu bang Idaho trong 19 

năm, trước khi dời cư sang California.  

Học đến năm thứ 3 Đại Học về ngành kỹ sư, chưa từng học 

nhạc ở đâu, ngoài 4 năm học ở bậc trung học và một thời gian 

ngắn ở Đại Học, và từng chơi trống cho ban nhạc của trường 

trung học, Tommy Ngô trước khi trở thành ca sĩ, từng là vũ 

công trong vũ đoàn Paris by night.  

Anh bước vào làng ca nhạc năm 1995 trong một dịp thật tình 

cờ, thoạt đầu anh phụ diễn cho Trizzie Phương Trinh qua nhạc 

phẩm "Không" trong một chương trình video của trung tâm 

Asia thực hiện tại Las Vegas, qua sự giới thiệu của vợ chồng 

Henry Chúc với người nữ ca sĩ này, sau đó anh được Trường 

Thanh mời phụ diễn cho một chương trình video của trung tâm 

này. Khi biết Tommy Ngô có khả năng ca hát, trung tâm 
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Trường Thanh đã mời anh thu thử một nhạc phẩm và đã đưa 

nhạc phẩm này lên video. 

Hiện nay được nhiều lời mời trình diễn riêng, nhưng anh thích 

đi hát cùng với Lynda hơn, nên rất ít khi nhận lời đi show riêng 

rẽ. Anh đã gặp Lynda lúc quay video bên Hong Kong, trước đó 

hai người chưa hề gặp gỡ. Chỉ hơn một năm sau, hai người đã 

chính thức thành hôn vào đầu năm 1997.  

Sau khi trải qua một thời gian dài đi hát, Tommy Ngô đã tỏ ra 

tự tin hơn trước qua những lần xuất hiện trong những live show 

hoặc trên video nhờ ở sự ủng hộ của khán giả dành cho anh. 

Ngoài việc coi sóc trung tâm Lynda Music cùng với vợ là 

Lynda Trang Đài, thực hiện những chuyến lưu diễn hoặc tham 

dự những chương trình video, Tommy còn có cơ sở thương 

mại riêng về ngành điện toán. Ngoài cơ sở điện toán của mình 

anh còn chăm lo cho Công ty Linda Music.  

Tài liệu tham khảo: 

- Tiểu sử Ca sĩ Tommy Ngô Nguồn: youtube 

Ca khúc Hãy để mưa rơi - Nguyễn Kim Tuấn do Tommy Ngô 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UHUDw3VbcBo 

https://www.youtube.com/watch?v=UHUDw3VbcBo
https://www.youtube.com/watch?v=UHUDw3VbcBo
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179. Thủy Tiên 

 
(1972-20  ) 

Ca sĩ Thủy Tiên tên thật là Huyền Tôn Nữ Thủy Tiên, sinh 

ngày 12 tháng 1 năm 1972 tại Sàigòn. Khi lên vài tháng tuổi, 

cha mẹ ly hôn, 4 chị em cô sống với mẹ.  

Trong một dịp đến vũ trường Đại Thế giới tham dự sinh nhật 

một người bạn vào tháng 5 năm 1989, Thủy Tiên được mời lên 

hát giúp vui. Sau lần hát đó, Thủy Tiên được người phụ trách 

chương trình ca nhạc cho vũ trường này mời cộng tác. Khoảng 

hai tháng sau, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện trong một lần ghé 

chơi, đã để ý đến tiếng hát của cô nên mời cô thu băng một số 

nhạc phẩm của mình, cùng lúc giới thiệu cô với nhạc sĩ Lý 

Được. 

Cô gia nhập ban nhạc “Hy Vọng” với Lý Được, Sỹ Đan, Tùng 

Châu, mang tiếng hát đến với người nghe tại hầu hết những vũ 

trường và tụ điểm ca nhạc ở Sài Gòn. Những năm đầu thập 

niên 90, Thủy Tiên đã trở thành một tên tuổi gây được nhiều 

chú ý trong nước. 

Vào năm 1991, Thủy Tiên phối hợp với Thế Sơn thành một cặp 

song ca rất ăn ý, đặc biệt qua những nhạc phẩm đã gây được 
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nhiều ấn tượng nơi người nghe như Cô bé dỗi hờn, Vì sao, 

Mong đợi ngậm ngùi. Cũng trong thời kỳ này, Thủy Tiên đã rất 

được khán thính giả ưa thích với những nhạc phẩm: Phố biển 

của Thanh Tùng, Hứa đi anh của Nguyễn Ngọc Thiện, Nụ hôn 

của Tôn Thất Lập, Nguyệt ca của Trịnh Công Sơn, Tuổi 18 của 

Từ Huy,...  

Trong năm 1991, vào tuổi 19 Thủy Tiên thành hôn với Sỹ Đan, 

do còn trẻ và tánh tình cứng rắn nên sau đó họ đã chia tay.  

Năm 2001, Thủy Tiên và hai anh sang Mỹ định cư. Thời gian 

đầu ở Mỹ, Thủy Tiên cư ngụ tại Quận Cam, sau đó cô dời về 

San Diego. Cha cô - một thiếu tá từng bị giam cầm 7 năm trong 

tù cải tạo - từ năm 1994, ông được sang Mỹ, định cư tại Los 

Angeles theo diện HO. 

Về trường hợp đến với Trung tâm Thúy Nga vào tháng 7 năm 

2001, Thủy Tiên cho biết đã được một nhân vật trong ban giám 

đốc trung tâm này để ý khi đến nghe cô hát tại phòng trà Tiếng 

Tơ Đồng ở Sài Gòn. Những bài hát cô trình diễn thành công 

cho trung tâm này là Đừng trách người ơi, Người tình trăm 

năm, Anh cho em mùa Xuân,... 

Gần đây, sau khi hết hợp đồng với Trung tâm Thúy Nga, cô 

tiếp tục hợp tác với Trung tâm Asia qua một số tiết mục như 

Loan mắt nhung, Men tình nồng, Medley người về từ lòng đất,  

Nơi ấy bình yên, Trống vắng. 

Từ khi ở Mỹ, gần như hàng năm Thủy Tiên đều có về Việt 

Nam thăm mẹ, nhưng sau khi thân mẫu qua đời, cô ít về hơn. 

Năm 2010, Thủy Tiên đã về Việt Nam tham dự liveshow của 

Lưu Bích và năm 2015 là liveshow của cô đêm 14-3-2015, tại 

Nhà hát Hòa Bình Tp. HCM.  

Tài liệu tham khảo: 
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- Thủy Tiên Web: Wikipedia 

Ca khúc Nơi ấy bình yên - Bảo Chấn do Thủy Tiên trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GeweAgPo-8Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GeweAgPo-8Y
https://www.youtube.com/watch?v=GeweAgPo-8Y
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180. Hà Phương.  

 

(1972-20  ) 

Ca sĩ Hà Phương có tên thật là Trần Thị Hà Phương sinh 

ngày 31 tháng 3 năm 1972 tại Sàigòn. 

Trong ba chị em, Hà Phương là người đi hát đầu tiên, sau đó 

đến lượt Minh Tuyết rồi đến Cẩm Ly. Dù cùng một nhà, nhưng 

họ rất hiếm khi thu âm chung. Liên khúc Lý Cây Đa – Lý Mười 

Thương là một trong những Music Video (MV) hiếm hoi có sự 

xuất hiện của cả ba. 

Cẩm Ly, Hà Phương và Minh Tuyết cũng từng góp giọng trong 

Liên khúc Dân ca ba miền. Vào thời điểm này, chất giọng của 

Hà Phương nổi trội hơn hai chị em của mình. Trong khi Cẩm 

Ly và Minh Tuyết theo đuổi nhạc trẻ, thì cô lại quyết tâm với 

dòng nhạc quê hương, nhờ sở hữu chất giọng rất ngọt ngào, 

truyền cảm. Hà Phương đã học múa và hát, tham gia trình diễn 

ở trường, phường, quận, nhà văn hoá, Châu Âu, và rất nhiều 

nơi. Thâu CD và DVD cho nhiều trung tâm. 

Tháng 6 năm 2000, cô rời Việt Nam sang Mỹ định cư ở 

California, Hà Phương trình diễn trong chương trình Vân Sơn, 
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sau đó cộng tác với trung tâm Thúy Nga, rồi quen biết với Chu 

Chính. Đến năm 2002 hai người đi đến hôn nhân. Chu Chính 

sớm thành công trong sự nghiệp “kinh tế tài chánh” và được 

coi là một trong ít người Mỹ gốc Việt triệu phú tại New York. 

Chu Chính thành công trong những thương vụ trị giá hàng tỷ 

dollars. Hà Phương và Chu Chính sống ở NewYork, họ đã có 

hai cô con gái. 

Vợ chồng Hà Phương được báo chí ngợi khen như cặp song ca 

“từ tâm khúc”, bởi cả hai luôn hòa nhịp và nhiệt tình trong sinh 

hoạt “từ tâm, giúp người là hạnh phúc”. Hội thiện nguyện 

“Vietnam Relief Effort” ra đời do Chu Chính sáng lập và Hà 

Phương phát triển. Hội đã hoạt động cứu trợ nhiều đợt cho quê 

nhà và trong kế hoạch xây dựng lâu dài đời sống mới, hội đã 

cất một số nhà thương, trường học, lớp huấn nghệ… cho những 

tầng lớp nghèo khó tại Việt Nam. 

Tài liệu tham khảo: 

- Hà Phương Web: Wikipedia 

Ca khúc Bông sua đủa trắng – Sơn Hạ do Hà Phương trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=S4EZ1qh_ob0 

https://www.youtube.com/watch?v=S4EZ1qh_ob0
https://www.youtube.com/watch?v=S4EZ1qh_ob0
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181. Phi Nhung 

 
(1972-20  ) 

Ca sĩ Phi Nhung tên thật là Phạm Phi Nhung, sinh ngày 10 

tháng 4 năm 1972 tại Pleiku, Gia Lai, Việt Nam. Phi Nhung 

mang trong người hai dòng máu Mỹ - Việt khi cha cô là người 

Mỹ và mẹ là người Việt. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Phi 

Nhung chỉ được theo học đến hết lớp 6, sau đó chuyển sang 

làm nghề may mặc để kiếm sống, trong khi mẹ cô lấy chồng và 

có thêm 5 người con cùng mẹ khác cha với cô. Trước đó Phi 

Nhung không bao giờ được mẹ cô nhắc đến cha cô, là một 

quân nhân Hoa Kỳ đồn trú tại Pleiku, trong thời kỳ chiến tranh 

tại Việt Nam. Từ nhỏ Phi Nhung đã thích nghe những bài cải 

lương và dân ca, điều này đã thể hiện trong đến những nhạc 

phẩm cô hát sau này. 

Lớn lên trong một hoàn cảnh không lấy gì làm tốt đẹp, Phi 

Nhung chỉ có một nguồn vui duy nhất là nghe những bài cải 

lương dân ca mộc mạc để rồi từ đó cô thấm nhuần được nét 

bình dị dân dã của quê hương để sau này cô chuyên hát những 

nhạc phẩm nói lên những sắc thái đặc biệt của đất nước hoặc 

những mối tình bộc lộ nét giản dị, hiền hòa. Ngay từ tuổi ấu 

thơ, Phi Nhung đã có ước mơ trở thành một ca sĩ. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/10_th%C3%A1ng_4
https://vi.wikipedia.org/wiki/10_th%C3%A1ng_4
https://vi.wikipedia.org/wiki/1972
https://vi.wikipedia.org/wiki/Pleiku
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_Lai
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_nh%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam
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Năm 1982, mẹ Phi Nhung qua đời khi cô mới được 11 tuổi. Mồ 

côi cả cha lẫn mẹ, Phi Nhung phải về ở với ông bà ngoại. Cô 

phải kiếm tiền và chăm sóc 5 đứa em cùng mẹ khác cha và mấy 

đứa cháu, trong hoàn cảnh chật vật và túng thiếu 

Vào tháng 10 năm 1989, Phi Nhung được sang Mỹ theo diện 

con lai và cư ngụ tại Tampa, tiểu bang Florida. Cô gặp Trizzie 

Phương Trinh, một nữ ca sĩ nổi tiếng người Việt tại một buổi 

biểu diễn từ thiện ở một ngôi chùa trên đất Mỹ, khi ấy Trizzie 

đang lưu diễn ở bang Florida. Nhận thấy tài năng của Phi 

Nhung, Trizzie đã khuyên Phi Nhung tới California để thực 

hiện ước mơ của mình. Do còn quá lạ lẫm với đất nước này, 

Phi Nhung khi ấy rất do dự. Sau đó cuối năm 1993, cô đã 

chuyển tới sống ở quận Cam, bang California theo lời khuyên 

này. 

Lần xuất hiện đầu tiên trên sân khấu đã không được trọn vẹn, 

khiến Phi Nhung sau đó đã có ý nghĩ từ bỏ giấc mơ của mình. 

Rất may, nhờ có sự khuyến khích, động viên của nữ ca sĩ 

Hương Lan, Phi Nhung đã quyết định theo đuổi đến cùng. 

Nhiều người bắt đầu yêu mến Phi Nhung sau khi nghe cô thể 

hiện nhạc phẩm song ca Sông quê 1 cùng với nam ca sĩ nổi 

tiếng Thái Châu trong “Hollywood Night 15” và sau đó cô đã 

có một CD đầu tay góp giọng chung với hai ca sĩ lớn là Tuấn 

Vũ và Mỹ Huyền. Trong một bài phỏng vấn gần đây Phi 

Nhung đã tâm sự rằng, để có được tên tuổi lớn như ngày hôm 

nay, cô đã phải đánh đổi nhiều mồ hôi, nước mắt để theo đuổi 

với nghề.  

Năm 1998, Phi Nhung là nữ ca sĩ ra nhiều album nhất. Cũng vì 

thế nên Phi Nhung được người trong giới và khán giả đặt cho 

mỹ danh ''nữ hoàng băng dĩa''. 

Từ năm 2005, Phi Nhung chính thức được phép trở về biểu 

diễn tại Việt Nam và trở thành ca sĩ độc quyền của trung tâm 
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băng nhạc Rạng Đông. Ngoài ca hát Phi Nhung còn tham gia 

nhiều lĩnh vực khác như diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ cải lương, 

nghệ sĩ kịch nói, nghệ sĩ hài, MC. 

Bén duyên với môn nghệ thuật thứ bảy một cách tình cờ, Phi 

Nhung tham gia phim ảnh sau năm 2007 khi đã về nước. Bộ 

phim đầu tay của Phi Nhung tham gia là Lâu đài tình ái vào vai 

cô giúp việc nhí nhảnh hay đấu khẩu với chủ nhưng rất tốt 

bụng và vô cùng duyên dáng. Phi Nhung chiếm được cảm tình 

khán giả xem đài khi thể hiện vai diễn "chị Năm" mộc mạc 

chân chất cùng dàn diễn viên nổi tiếng Việt Nam như Hoài 

Linh, Chí Tài, Thân Thúy Hà, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, 

Dương Ngọc Thái. 

Cuối tháng 8 năm 2015, Phi Nhung xuất hiện trong bộ phim 

điện ảnh “Hy sinh đời trai” được thực hiện bởi nhà sản xuất, 

diễn viên Trần Bảo Sơn, với sự tham gia của 30 nghệ sĩ nổi 

tiếng trong nước như: Phi Nhung, Tấn Beo, Lý Hùng, Thương 

Tín, Hồ Ngọc Hà, Uyên Trang...Trong phim, Phi Nhung thể 

hiện vai cô gái "quá lứa lỡ thì" nhưng may mắn được một công 

tử nhà giàu do Tấn Beo đóng, ngỏ lời yêu. Tuy nhiên, cô lại 

không vội đồng ý mà lại dùng chiêu mang bầu có thể khóa chặt 

trái tim của người đàn ông từng mất cảm xúc với đàn bà và 

khiến anh cưới cô về làm vợ. Bộ phim đang được kỳ vọng trở 

thành ''bom tấn phòng vé'' khi ra rạp. 

Một vinh dự hiếm hoi của nền âm nhạc Việt Nam, sau khi nữ 

ca sĩ Phi Nhung trình diễn ca khúc Ngựa ô thương nhớ tại 

''Liên hoan văn hóa Việt-Trung'' đã được giới chuyên môn 

Trung Quốc và khán giả theo dõi đánh giá rất cao, xếp cô 

ngang hàng với các nghệ sĩ lớn của Trung Quốc, cũng như gọi 

cô là một tài năng sáng giá của âm nhạc Việt Nam. Sau đó Phi 

Nhung đã lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim quốc tế khi 

họ ngõ lời mời cô xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh của 

họ, điển hình như trong bộ phim ''Trạng sư may mắn Trần 
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Mộng Cát'' năm 2010. Phi Nhung đã cùng sánh vai với các diễn 

viên hàng đầu TVB,  

Năm 2014, Phi Nhung nhận lời mời làm giám khảo chính của 

chương trình truyền hình thực tế, tìm kiếm tài năng âm nhạc 

trữ tình “Solo cùng Bolero 2014”. Với sự nhận xét tận tình, tỉ 

mỉ và trình độ nhạc lí, Phi Nhung đã làm cho cả thí sinh và 

khán giả rất yêu mến và kính phục. 

Năm 2015, Phi Nhung nhận lời làm giám khảo khách mời của 

chương trình “Ngôi sao phương Nam 2015”, giám khảo đêm 

thi Chung kết 5, và cô đã hoàn thành xuất sắc vai trò ''cầm cân 

nảy mực'' lần này. Tiếp sau đó cô cũng xuất hiện trong vai trò 

giám khảo chính của mùa 2 “Solo cùng Bolero 2015”. 

Đầu năm 2016, Phi Nhung cùng Hoài Linh tham gia làm giám 

khảo cho gameshow “Ngôi sao phương Nam 2016”. 

Phi Nhung thành lập Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi với 

tên gọi “Phi Nhung – Vòng tay dưỡng tử” tại chùa Pháp Lạc, 

Bình Phước, được xây dựng với tổng số tiền là 800 triệu đồng, 

do ca sĩ Phi Nhung cùng một số nhà hảo tâm đóng góp. Ngoài 

ra cô còn có quỹ từ thiện mang tên “Phi Nhung Charitable 

Fund” nhằm hỗ trợ cho các hoạt động từ thiện, hướng sự quan 

tâm của cộng đồng đến với những hoàn cảnh khó khăn trong xã 

hội. 

Khoảng cuối tháng 5-2014, Phi Nhung dành toàn bộ trên 100 

triệu đồng là số tiền túi của cô và của các mạnh thường quân 

quyên góp được để gửi đến các chiến sĩ đang bảo vệ hải đảo 

Việt Nam nhằm xoa dịu, ủng hộ chút công sức đến các anh, 

cũng song song đó cô gửi đến các chiến sĩ một số CD mới của 

mình vừa thu âm. Phi Nhung tiếp tục cùng một số nghệ sĩ góp 

mặt trong đêm nhạc từ thiện ủng hộ người mẫu - diễn viên Duy 

Nhân mắc bệnh ung thư máu.  

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%E1%BA%BB_em_m%E1%BB%93_c%C3%B4i&action=edit&redlink=1
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Tháng 11 năm 2014, khi vừa nhận được số tiền từ giải thưởng 

“Quán quân Bài Hát Yêu Thích tháng 10-2014”, Phi Nhung đã 

quyên góp toàn bộ số tiền từ giải thưởng trên cho trung tâm 

bảo trợ người già neo đơn tại Bình Phước. Liên tiếp sau đó cô 

đoạt cúp “Quán quân Bài Hát Yêu Thích” tháng tiếp theo, Phi 

Nhung tiếp tục trích toàn bộ số tiền để dành mua quà tặng trẻ 

em nghèo trong dịp Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán. 

Hiện Phi Nhung có khoảng 19 người con nuôi tại chùa và 3 

người con nuôi cô đang dẫn dắt trên con đường âm nhạc 

chuyên nghiệp. Đó là bé Thiên Ngân của bán kết Solo Bolero, 

bé Thu Hiền của The Voice Kids và Hồ Văn Cường quán quân 

Vietnam Idol Kids năm 2016. 

Tài liệu tham khảo: 

- Phi Nhung Web: Wikipedia 

Ca khúc Phải lòng con gái Bến Tre – Phan Ni Tấn  

do Phi Nhung trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gv4F5P2aBKs 

 

 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hi%E1%BB%81n&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=gv4F5P2aBKs
https://www.youtube.com/watch?v=gv4F5P2aBKs
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182. La Sương Sương 

 
(1972-2007) 

Ca sĩ La Sương Sương tên thật là Đỗ Thanh trang, sinh ngày 

13 tháng 5 năm 1972 tại Sàigòn, sinh trong một gia đình có 9 

người con.  

Năm 1991, khi 19 tuổi, cô tham gia thi giải Tiếng Hát Truyền 

hình tại Tp. HCM. đạt được hạng Tư trên tổng số hơn một ngàn 

thí sinh dự thi, cùng thi có Hồ Lệ Thu bằng điểm và Như 

Quỳnh được giải đặc biệt. Cũng trong dịp này, cô quen biết với 

Nhật Trung là người đã đệm đàn piano cho cô hát trong cuộc 

thi này và sau này trở thành bạn đời của cô, gắn bó đến cuối 

đời. 

Nghệ danh La Sương Sương là cô chọn theo một nhân vật 

trong phim bộ Đài Loan. Khi vừa bắt đầu nổi tiếng và có tên 

trong chương trình Làn Sóng Xanh, hát trong chương trình 

Duyên dáng Việt Nam 1, cô theo gia đình qua Mỹ năm 1994. 

Bước đầu trên đất Mỹ, gia đình cô định cư tại thành phố San 

Jose, California. 
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Sau 1 năm, cô di chuyển về Quận Cam, và bắt đầu xuất hiện 

trên những video của Trung tâm Làng Văn, Diễm xưa. Sau khi 

Diễm xưa phát hành cho cô 3 CD, cô được chú ý và được mời 

cộng tác với các trung tâm khác như Tình, Thúy Nga. Được ái 

mộ nhất trong thể loại nhạc trẻ, nhưng riêng cô thú nhận thích 

loại nhạc thính phòng, nhạc nhẹ, dân ca và cô cũng hát những 

bài thuộc thể loại này và theo cô "Bài hát cực nhất cho em là 

bài Một Thoáng Tây Hồ, học trên một tháng mới có được cái 

"mùi", cái "chất" của Chầu văn" 

Bị đau thận nên tháng 5 năm 2005, cô sang Trung Quốc để 

thay thận. Tưởng đã bình phục, vào tháng 10 cô tổ chức ra mắt 

cho CD mới của cô là CD “Nuối tiếc một bờ môi - Phai dấu 

cuộc tình” và cùng Nhật Trung hát cho chương trình nhạc 

Xuân của Thúy Nga với bài Tình em mùa xuân trong Paris by 

Night 80: Tết khắp mọi nhà. Đây cũng là lần trình diễn trước 

công chúng cuối cùng của cô vì sau đó, sức khỏe sa sút và cô 

phải vào bệnh viện ở Fountain Valley điều trị.  

Cuối năm 2005, La Sương Sương được ghép thận lần thứ 2 tại 

Mỹ nhưng cũng không thành công. Từ việc thay thận, gan bị 

yếu, cô phải thay gan 2 lần nhưng bệnh tình cũng không khả 

quan hơn và cô bị kiệt sức. Theo lời khuyên của bác sĩ, gia 

đình đã quyết định rút ống trợ sinh, và cô qua đời vào lúc 5 giờ 

sáng ngày 24 tháng 1 năm 2007 tại bệnh viện trường đại học 

UCLA, Los Angeles, California và được an táng ngày 30 tháng 

1 tại nghĩa trang Oak Hill, San Jose. Thọ 36 tuổi. 

Ngoài đời sống, La Sương Sương được mô tả là người có khiếu 

mỹ thuật, thường tự làm tóc và may trang phục trình diễn, giỏi 

nội trợ và nấu ăn. Cô hiền hòa, khéo xử và được lòng nhiều ca 

sĩ đồng nghiệp và được khán-thính giả khắp nơi yêu mến. 

Ngoài việc đi trình diễn, cô còn theo học tại trường Golden 

West, học thêm về Thanh nhạc, về thiết kế. . 
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Từ ngày sang Hoa Kỳ, La Sương Sương đã phát hành tổng 

cộng 15 đĩa nhạc, trong đó một số hát riêng và một số hát 

chung với ca sĩ khác. 

Tài liệu tham khảo: 

- La Sương Sương Web: Wikipedia 

Ca khúc Đời đá vàng - Vũ Thành An do La Sương Sương  

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uey4l9KEXIw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uey4l9KEXIw
https://www.youtube.com/watch?v=uey4l9KEXIw
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183. Mỹ Lệ 

 
(1972-20  ) 

Ca sĩ Mỹ Lệ, tên đầy đủ là Hoàng Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 1 

tháng 6 năm 1972 tại Quảng Bình, lớn lên ở Huế trong một gia 

đình có truyền thống âm nhạc. Bố là nhạc sĩ Hoàng Sông 

Hương và mẹ tuy không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng yêu 

âm nhạc. 

Mỹ Lệ học cello tại Nhạc viện Huế từ năm lên 7 tuổi. Tốt 

nghiệp đàn Violoncell  hệ chính quy 11 năm, khoa Giao hưởng, 

Nhạc viện Huế năm 1991. Tốt nghiệp Đại học thanh nhạc năm 

1996 tại trường Đại học nghệ thuật Huế. 

Trong thời gian còn là sinh viên, Mỹ Lệ đã ham gia lưu diễn tại 

Pháp năm 1993 cùng các thầy cô giáo sư của nhạc viện, tham 

gia festival sinh viên của đại học Chiangmai –Thái Lan năm 

1994, đạt Huy chương vàng tiếng hát sinh viên toàn quốc năm 

1994 tổ chức tại Tp. HCM. Huy chương bạc Liên hoan các 

trường nghệ thuật chuyên nghịêp năm 1995 tại Hà Nội và giải 

"Giọng hát triển vọng" trong cuộc thi Liên hoan giọng hát 

thính phòng toàn quốc, cuộc thi mang tính cổ điển chuyên 

nghiệp vào năm 1996, tại nhạc viện Tp. HCM. 

Năm 1997, Mỹ Lệ vào Tp.HCM và bắt đầu hoạt động nghệ 

thuật chuyên nghiệp. Tham gia trong nhiều chương trình ca 

nhạc lớn như: Duyên Dáng VN5, chương trình "Thập kỷ tình 

ca" của báo Lao động, và nhiều chương trình ca nhạc khác. Bắt 
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đầu thu âm cho các hãng băng đĩa nhạc như: Kim Lợi, Làng 

Văn… 

Năm 1998, cô tham gia lưu diễn với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 

tại Singapore, xuất hiện trong các chương trình tác giả tác 

phẩm của nhóm "Những người bạn", chương trình tác giả Từ 

Huy - Bảo Phúc, thu âm một số nhạc phẩm của Trịnh Công 

Sơn. 

Năm 1999, cô tham gia lưu diễn 1 tháng ở các nước châu Âu 

cùng với các ca sĩ Tp. HCM, tham gia chương trình "Trịnh 

Công Sơn – Dấu chân không năm tháng" và nhiều chương trình 

ca nhạc lớn trên cả nước. Tham gia thu âm trong nhiều chương 

trình ca nhạc như: Mưa trên cuộc tình 1,2,3 của Trung tâm 

băng nhạc Trẻ và HT production, "Tình vô tận 1, 2" của 

Vafaco, Bến Thành Audio và nhiều chương trình ca nhạc tổng 

hợp. Cô bắt đầu tạo dấu ấn rõ nét trong công chúng với những 

bài hát Vầng trăng đêm trôi, Kẻ rong chơi cuối thế kỷ, Biển 

trắng,... 

Năm 2000, Mỹ Lệ đoạt huy chương vàng trong liên hoan nghệ 

thuật chuyên nghiệp Mùa Thu tổ chức tại Tp. HCM, tham gia 

Duyên Dáng Việt Nam 10, Nhịp cầu âm nhạc - HTV. Năm 

2001, Mỹ Lệ phát hành Album solo đầu tay "Về Với em", tham 

gia Duyên Dáng Việt Nam 11, chương trình "Dòng thời gian" 

của báo Sài Gòn Giải Phóng. Năm 2002, Mỹ Lệ được bình 

chọn một trong 10 ca sĩ được yêu thích nhất của giải VTV. 

Năm 2003, tham gia lưu diễn ở Canada vào tháng 12. Năm 

2004, phát hành album Mỹ Nhân Ngư và tạo dấu ấn với bài 

Gọi tên bốn mùa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 

Năm 2005, cô lập gia đình với một doanh nhân và sau đó đã có 

2 con gái. Từ lúc lập gia đình đến nay, cô ít xuất hiện hơn trên 

lãnh vực âm nhạc.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/2002
https://vi.wikipedia.org/wiki/2003
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Năm 2009, Mỹ Lệ đã trở lại với Album mang tên “Nhan sắc”, 

album này đã giúp cô đoạt giải Album, do Hội đồng nghệ thuật 

bình chọn, tại Chương trình Album vàng tháng 6 năm 2009. 

Tài liệu tham khảo: 

- Mỹ Lệ Web: Wikipedia 

Ca khúc Thuyền và biển – Phan Huỳnh Điểu do Mỹ Lệ  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qg0b3V3b91s 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qg0b3V3b91s
https://www.youtube.com/watch?v=qg0b3V3b91s
https://www.youtube.com/watch?v=qg0b3V3b91s
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184.  Tường Khuê 

 
(1972-20  ) 

Ca sĩ Tường Khuê tên thật là Lê Lâm Tường Khuê sinh ngày 

5 tháng 8 năm 1972 tại Sàigòn, nguyên quán ở Quảng Trị. 

Gia đình có ba chị em là Lê Lâm Quỳnh Như, là ca sĩ Như 

Quỳnh, Lê Lâm Tường Duy, tốt nghiệp kỹ sư điện toán vào 

khoảng giữa năm 2000, và Lê Lâm Tường Khuê. 

Thân phụ là quân nhân, gia đình không được khá giả, nên lúc 

còn ở Việt Nam Tường Khuê đã đi học may.  

Tháng 4 năm 1993, gia đình định cư tại Mỹ theo diện HO. Ban 

đầu cả gia đình cư ngụ tại thành phố Philadelphia, tiểu bang 

Pennsylvania. Để Như Quỳnh theo được nghiệp ca hát, nên mẹ 

và Tường Khuê cùng dời cư đến thành phố Hungtinton Beach 

ở Nam California. 

Tại đây, Tường Khuê học về ngành thiết kế y phục, anh đã 

thiết kế y phục cho Như Quỳnh trình diễn, rồi những ca sĩ khác 

ưng ý, như Hạ Vy, Ngọc Hạ, Phi Nhung ... anh dựng nên bảng 

hiệu T & K Fashion, cộng tác với các trung tâm Tình 

Production, Vân Sơn, Thúy Nga, Asia từ năm 2000. 

Từ chỗ chị mình với Tường Nguyên là ca sĩ, lại quen biết với 

các ca sĩ khác, thêm sự khuyến khích của gia đình, nên việc 

bước lên sân khấu bên cạnh Như Quỳnh, nhất là Tường 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_Ra_%C4%91i_c%C3%B3_Tr%E1%BA%ADt_t%E1%BB%B1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Philadelphia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Huntington_Beach,_California
https://vi.wikipedia.org/wiki/California
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%C3%A0nh_thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_y_ph%E1%BB%A5c&action=edit&redlink=1
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Nguyên chỉ là một bước ngắn, Tường Khuê trở thành ca sĩ của 

trung tâm Thúy Nga. 

Ngày 11-8-2015, Tường Khuê và Tường Nguyên có liveshow 

tại Nhà hát Thành phố, Tp. HCM, rất thành công. Như Quỳnh 

có mặt để ủng hộ tinh thần, nhưng không hát vì chưa được 

phép. 

Tài liệu tham khảo: 

- Tường Khuê Web: yeunhacvang.com 

Ca khúc Mùa xuân đầu tiên – Văn Cao do Tường Khuê  

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yd23-Dr7pvw 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yd23-Dr7pvw
https://www.youtube.com/watch?v=yd23-Dr7pvw
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185. Thiên Kim 

 
(1972-20  ) 

Ca sĩ Thiên Kim tên thật là Trần Thiên Kim, sinh ngày 29 

tháng 8 năm 1972 tại quận 5, Sàigòn trong một gia đình gốc 

miền Trung. Thân phụ là cựu SVSQ khóa 16 Trường Võ Bị Đà 

Lạt, Trần Ngọc Toàn, bút hiệu Lê Phong, tham gia trong ban 

văn nghệ ở quân trường. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4 Kình 

Ngư, binh chủng Thủy Quân Lục Chiến. Tác giả Dòng Sông 

Trước Mặt với các cây bút của TQLC và năm 1971 truyện dài 

Vào Nơi Gió Cát năm 1990 và tập truyện Vết Thương Việt Nam 

năm 1996 ở Hoa Kỳ. Hiện cư ngụ ở miền Ðông Hoa Kỳ. Thân 

mẫu là nữ ca sĩ Thanh Trúc. Cậu là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. 

Thiên Kim học ca hát từ nhỏ, xuất thân ca vọng cổ và cải 

lương, biết cả đàn tranh và là đệ tử nhạc sĩ Văn Vĩ. Thiên Kim 

tự học âm nhạc và đi hát tại các tụ điểm ca nhạc ở Tp. HCM từ 

năm 1986. Năm 1988, được sự khuyến khích của gia đình, 

Thiên Kim tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình Tp. HCM 

và đạt giải nhì với ca khúc Xa vắng của Nguyễn Văn Hiển. 

Tháng 5 năm 1995, khi đang theo học năm đầu tiên ở Đại học, 

Thiên Kim rời Việt Nam và định cư tại Hoa Kỳ. Tại hải ngoại, 

Thiên Kim được Howard Huệ giới thiệu với trung tâm Nhạc 

Tình và trung tâm này đã mời cô thu thanh một số CD. Cũng 

trong thời gian này cô được mời xuất hiện lần đầu tiên video 
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trong chương trình “Sao sang” của ca sĩ Giao Linh. Trong 

chương trình này, Thiên Kim đã gặp lại Lay Minh, ca sĩ đã 

cùng với Thiên Kim hát trong những chương trình dành cho 

thiếu nhi tại Việt Nam. Lay Minh giới thiệu cô với trung tâm 

Thúy Nga vào tháng 12 năm 1996. Từ đó, Thiên Kim bắt đầu 

cộng tác với trung tâm Thúy Nga rồi ký hợp đồng chính thức 

vào tháng 4 năm 1997 và có mặt trong các chương trình Đại 

nhạc Hội Paris By Night từ số 39 đến 62. Tên tuổi của Thiên 

Kim bắt đầu được khán giả biết tới. 

Sau khi hết hợp đồng với Thúy Nga, Thiên Kim cộng tác với 

trung tâm Asia từ chương trình Đại nhạc hội Asia 35 và hiện cô 

là ca sĩ độc quyền của trung tâm nhạc này. 

Thiên Kim đã tốt nghiệp cử nhân Kinh tế tại đại học California 

- University of California, Irvine - và đang học tiếp ngành 

Luật. 

Năm 2014, Thiên Kim lập gia đình. Năm 2015 mở hiệu Phở 

Thiên Kim nằm trên đường Magnolia, ở Nam California. 

Tài liệu tham khảo: 

- Thiên Kim Web: Wikipedia 

Ca khúc Anh còn nợ em – Anh Bằng do Thiên Kim trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8GiKoeRaQp4 

https://www.youtube.com/watch?v=8GiKoeRaQp4
https://www.youtube.com/watch?v=8GiKoeRaQp4
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186. Thu Phương 

 
(1972-20  ) 

Ca sĩ Thu Phương tên thật là Nguyễn Thị Thu Phương, sinh 

ngày 9 tháng 10 năm 1972 tại Kiến An, Hải Phòng. 

Thu Phương lên sân khấu lần đầu năm 12 tuổi với bài hát Chỉ 

có một trên đời của nhạc sĩ Trương Quang Lục. Năm 1984, ba 

tháng hè sau khi học xong cấp hai, Thu Phương đăng ký tham 

gia sinh hoạt, học múa và hát ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt 

Tiệp, Hải Phòng, tiền thân là Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải 

Phòng. Những năm cấp I và cấp II, Thu Phương học tập tại 

trường tiểu học Dư Hàng, Hồ Nam và trường THCS Dư Hàng 

Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

Năm 14 tuổi, Thu Phương trúng tuyển vào Nhà hát Tuổi Trẻ ở 

Hà Nội, khi Đoàn ca nhạc nhẹ của Nhà Hát về Hải Phòng để 

tuyển sinh. Ơ Hà Nội, Thu Phương nhập hộ khẩu ở tập thể của 

nhà hát và tập sống tự lập với tiền học bổng của Nhạc viện. 

Năm 1988, lần đầu tiên cô đi hát ở công viên Thủ Lệ với ca 

khúc Tuổi đời mênh mông. Cuối năm 1988, cô tham gia vào 

ban nhạc Tây Hồ, hát trên nhà nổi Hồ Tây. Ngoài những giờ 

học nhạc trong Nhạc viện, cô đã xin được vào hát tại các vũ 

trường ở Hà Nội. 

Thu Phương từ đó trở thành một trong những ca sĩ đầu tiên của 

Đoàn ca nhạc nhẹ của nhà hát, xuất hiện cùng với lứa ca sĩ ban 
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đầu như Trọng Thủy, Kim Phúc, Hồng Kỳ, Hoài Phương, Lê 

Tâm trong Ban nhạc Đồng hồ báo thức...  

Năm 1990, Thu Phương tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc - 

Nhạc viện Hà Nội và trở thành ca sĩ chuyên nghiệp trong biên 

chế của Nhà hát Tuổi trẻ. Cô bắt đầu đảm nhiệm ca sĩ hát chính 

trong ban nhạc trẻ Tây Hồ và tình yêu giữa cô với tay trống của 

ban nhạc, Huy MC bắt đầu từ đó. Sau đó, hai người hát đôi 

chính thức với nhau. Bài hát song ca đầu tiên của hai người là 

ca khúc Give me your love tonight, hai người trở thành cặp đôi 

vàng của nhạc nhẹ Việt Nam thời kỳ này. 

Thu Phương được người nghe biết tới với các ca khúc Có phải 

em mùa thu Hà Nội, Dòng sông lơ đãng và hát song ngữ nhiều 

bản nhạc nước ngoài. Thu Phương đặc biệt thành công với 

những ca khúc về mùa Thu và về biển cùng các sáng tác của 

nhạc sĩ Việt Anh. 

Với giọng hát trầm khàn, cô đã giành được nhiều giải thưởng 

âm nhạc trong nước trong thời kỳ Làn Sóng Xanh và một Huy 

chương vàng liên hoan nhạc nhẹ Việt Nam toàn quốc năm 

1995. 

Năm 1993, Thu Phương và tay trống Huy MC tức Quang Huy 

kết hôn, hai người có với nhau hai người con là Duy Hải và 

Thanh Thảo.  

Ngày 11-10-2002, Thu Phương đã nộp đơn xin ly hôn tại Tòa 

án quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và được giải quyết ly hôn ngày 

15-1-2003. 

Tháng 2 năm 2003 Thu Phương và Huy MC sang Mỹ trình 

diễn. Năm 2003, Thu Phương bất ngờ sang Mỹ cư trú, cô được 

cho là tự ý rời bỏ đất nước và có những phát ngôn gây tranh cãi 

về chính trị nên bị tước quyền công dân, mất quyền nghệ sĩ ở 

Việt Nam.  
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Thu Phương ly hôn với Huy MC, với mục đích tìm cách định 

cư tại Mỹ theo diện hôn thê. Tháng 6 năm 2003, cô đã kết hôn 

với Hoàng Xuân Lữ, một Việt kiều Mỹ để được ở lại Mỹ 

nhưng bị Sở di trú phát hiện. Thu Phương sau đó tổ chức họp 

báo xin cư trú chính trị tại Mỹ, được chấp thuận và trở thành 

công dân Mỹ vào tháng 5 năm 2008. Cũng trong năm 2008, lần 

đầu tiên cô được cấp phép về nước biểu diễn trong chương 

trình Duyên dáng Việt Nam 19. Từ đó đến nay, Thu Phương 

thỉnh thoảng tham gia các chương trình âm nhạc trong nước. 

Hiện tại, Thu Phương đang sinh sống tại thành phố Irvine, tiểu 

bang California, Hoa Kỳ với Dũng Taylor, người quản lý của 

cô và có với nhau hai người con là Gia Bảo và Thanh Thủy. 

Tháng 12 năm 2012, Thu Phương đính hôn với Dũng Taylor, 

cùng sống với Dũng Taylor và 4 con.  

Năm 2015, cô là huấn luyện viên của chương trình Giọng hát 

Việt mùa thứ 3 cùng với Tuấn Hưng, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ 

Tâm. Năm 2016, Thu Phương thực hiện một loạt các hoạt động 

và sản phẩm âm nhạc nhằm đánh dấu 30 năm ca hát của cô tại 

Việt Nam. 

Tài liệu tham khảo: 

- Thu Phương Web: Wikipedia 

Ca khúc Biển nỗi nhớ và em – Phú Quang do Thu Phương 

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=n9lkApkeQNQ 

https://www.youtube.com/watch?v=n9lkApkeQNQ
https://www.youtube.com/watch?v=n9lkApkeQNQ
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187. Tường Nguyên  

 
(1972-20  ) 

Ca sĩ Tường Nguyên tên thật là Tạ Tường Nguyên, sinh ngày 

25 tháng 12 năm 1972, tại Long Thành, Bà Rịa. 6 tháng tuổi 

anh đã xa mẹ và sống vào tình thương của các cô cũng như của 

ông bà nội, không anh em nên thuở nhỏ anh đã sống cuộc sống 

rất an phận. 

Tường Nguyên được qua Mỹ từ đầu thập niên 1990, định cư ở 

thành phố Boston tiểu bang Masschusetts. Năm 1995, được bạn 

bè khuyến khích, nên anh đã đi dự thi trong cuộc thi tuyển lựa 

ca sĩ với 5 vị trong ban giám khảo gồm có: Cố ca nhạc sĩ Trần 

Thiện Thanh, Phương Hồng Quế, Mỹ Lan, Lê Bá Chư, nhà sản 

xuất của trung tâm Giáng Ngọc và nhạc sĩ Nam Lộc, anh đã 

đoạt giải nhất với nhạc phẩm: Sương trắng miền quê ngoại, sau 

đó được quen cùng ca sĩ Như Quỳnh, thấy anh hiền và "khù 

khờ" Như Quỳnh đã bảo bọc và giúp đở cũng như nhận làm em 

nuôi, anh cho biết chắc đó là do tạo hoá đã an bài, từ đó anh rất 

vui mừng được gọi thân mẫu ca sĩ Như Quỳnh bằng tiếng "Mẹ" 

thân thương. Từ đó Tường Nguyên dọn về Cali sinh sống được 

sự thương mến của Như Quỳnh và gia đình, nên Tường 

Nguyên đã đi theo con đường ca hát từ đó.  

Thời gian đầu được Như Quỳnh và gia đình giúp đỡ, anh đi 

show vài nơi, trung tâm đầu tiên anh được cộng tác là trung 

tâm Như Quỳnh - Records INC, đó cũng như là trung tâm nhà, 

do hay đi chung với Như Quỳnh nên anh có cơ may được trò 

chuyện rất nhiều cùng Tô Ngọc Thuỷ, nhà sản xuất của trung 
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tâm Thúy Nga, nên đã được Tô Ngọc Thuỷ giới thiệu cùng 

khán giả của Paris By Night với nhạc phẩm Đám cưới trên 

đường quê được thâu theo dạng MTV, và là ca sĩ độc quyền 

trên các DVD của Paris By Night sau khi nhạc phẩm Kiếp độc 

thân ra mắt, được sự thương mến của quý khán giả xa gần, 

trong chủ đề của Paris By Night về người "Mẹ", nên Tô Ngọc 

Thuỷ đã cho Tường Nguyên về Việt Nam thâu MTV nhạc cảnh 

Mục Liên Thanh Đề và bài hát này đã thật sự gắn liền cùng tên 

tuổi Tường Nguyên. 

Ngoài ca hát, Tường Nguyên và Tường Khuê là một cập song 

ca trên sân khấu, họ còn là những nhà thiết kế T & K Fashion y 

phục cho các trung tâm Vân Sơn, Thúy Nga, Asia. 

Năm 2015, sau hơn 20 năm ở hải ngoại, Tường Nguyên về 

nước trình diễn tại Nhà hát Bến Thành, vài phòng trà và đi làm 

từ thiện, vào dịp Tết Nguyên Đán, đầu năm 2015. Sau đó, ngày 

11-8-2015, Tường Nguyên và Tường Khuê có một buổi trình 

diễn tại Nhà hát Thành phố, được khán giả Sàigòn nồng nhiệt 

đón chào với rất nhiều bó hoa tặng thưởng. 

Tài liệu tham khảo: 

- Thông tin ca sĩ Tường Nguyên Web: conteprong.weebly.com 

Ca khúc Mười năm đợi chờ - Hàn Châu do Tường Nguyên 

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2YoPlK-YKcg 

https://www.youtube.com/watch?v=2YoPlK-YKcg
https://www.youtube.com/watch?v=2YoPlK-YKcg
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188. Mạnh Quỳnh 

 
(1972-20  ) 

Ca sĩ Mạnh Quỳnh tên thật là Nguyễn Thanh Dũng, sinh 

năm 1972 tại Biên Hòa, Đồng Nai.  

Năm 15 tuổi Mạnh Quỳnh theo mẹ lên Sàigòn và bắt đầu theo 

học cổ nhạc với nghệ sĩ nổi danh Ngọc Ẩn... Vào tháng 9 năm 

1992, Mạnh Quỳnh cùng mẹ được định cư tại Mỹ, theo diện 

con lai.  

Trong gần 2 năm ở New York, Mạnh Quỳnh vừa đi làm ở một 

hãng điện tử vừa đi học thêm Anh Văn vào buổi tối. Chỉ có hai 

mẹ con đùm bọc nhau nên Mạnh Quỳnh phải tạm bỏ dở việc 

học hành. Cuối cùng hai mẹ con quyết định dời về tiểu bang 

Minnesota và sống tại thành phố Burnville cho đến nay.  

Tại đây Mạnh Quỳnh ghi tên học ngành điện toán song song 

với việc học về sáng tác, luyện thanh và guitar tại nhà do giáo 

sư người Mỹ hướng dẫn... Chỉ khoảng một năm sau, trong 

những lần hát giúp vui cho đám cưới, Mạnh Quỳnh đã được sự 

khuyến khích của bạn bè và anh đã thu một số nhạc phẩm và 

gởi sang trung tâm Người Đẹp Bình Dương. Giám đốc trung 

tâm này đã mời anh ký hợp đồng ngay sau đó và anh đã chính 

thức bước chân vào con đường ca nhạc.  
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Dù đã đi hát khá nhiều tụ điểm và cho ra mắt một số sản phẩm 

âm nhạc nhưng tới đầu năm 1996, tên tuổi của Mạnh Quỳnh 

mới được khán giả biết đến và yêu mến nhiều hơn sau khi phát 

hành CD chung với danh ca Hương Lan. 

Đỉnh cao nghề nghiệp của Mạnh Quỳnh là vào khoảng 4 năm 

từ 2001 đến 2004 với các ca khúc như Trở về cát bụi, Vợ tôi, 

Hạnh phúc đơn sơ, Ai khổ vì ai... Anh cũng là một trong những 

ca sĩ Việt Nam ở hải ngoại có số lượng album phát hành nhiều 

nhất với gần 60 album. 

Hàng chục năm qua, Mạnh Quỳnh hầu như chỉ hát nhạc quê 

hương, hát những bài hát về những người nghèo và thậm chí là 

chỉ thích hát cho người nghèo nghe. 

Mạnh Quỳnh cho biết chỉ có một người bạn gái thân là nữ ca sĩ 

Phi Nhung, cũng là một nữ ca sĩ trẻ được nhiều người mến mộ 

qua loại nhạc trình bày giống Mạnh Quỳnh. Cả hai vẫn thường 

đi lưu diễn chung và tỏ ra rất ăn ý trong những nhạc phẩm trình 

bày song ca. 

Để gửi lời tri ân tới khán giả quê nhà, giọng ca quê hương trữ 

tình nổi danh Mạnh Quỳnh quyết định tổ chức live show với 

chủ đề Cảm ơn cuộc đời. Trước đây, nam ca sĩ Trở về cát bụi 

từng vài lần về nước tham gia các đêm diễn quy mô vừa phải, 

diễn ra tại sân khấu ngoài trời.  

Do đó, live show lần này được xem là đêm nhạc hoành tráng 

nhất của anh dành cho người hâm mộ tại Việt Nam, với sự góp 

mặt của các ca sĩ Phi Nhung, Hương Thủy, Hà Thanh Xuân, Lệ 

Quyên, Ngọc Liên, Đàm Vĩnh Hưng, Thái Châu, Hoài Linh, 

Chí Tài, Trường Giang và với MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. 

Liveshow Cảm ơn cuộc đời diễn ra tối 16-4-2016 tại Nhà hát 

Hòa Bình, Tp. HCM, được xem là đêm nhạc đánh dấu chặng 

đường 20 năm ca hát của Mạnh Quỳnh sau thời gian dài hoạt 
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động tại hải ngoại. Chính vì vậy, các tiết mục được nam ca sĩ 

chuẩn bị rất kỹ lưỡng, khiến khán giả hài lòng khi thưởng thức 

trọn vẹn liveshow kéo dài 4 tiếng. 

 

Tài liệu tham khảo: 

- Phương Giang Mạnh Quỳnh làm live show kỷ niệm 20 năm ca 

hát tại Việt Nam Blog: news.zing.vn 

Ca khúc Vợ tôi – Vinh Sử do Mạnh Quỳnh trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yk2Ja4dujKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yk2Ja4dujKU
https://www.youtube.com/watch?v=yk2Ja4dujKU
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189. Mỹ Hạnh 

 
(1972-20  ) 

Ca sĩ Mỹ Hạnh sinh năm 1972 tại Sàigòn. Năm 7 tuổi, gia 

đình chuyển về sinh sống ở Bình Dương.  

Được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, thân phụ là một 

nghệ sỹ cải lương và thân mẫu là một thợ may. Từ nhỏ, Mỹ 

Hạnh đã đam mê ca hát và sớm bộc lộ khả năng ca hát của 

mình. Mỹ Hạnh tham gia rất nhiều phong trào ca hát và rất 

nhiều cuộc thi, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.  

Với chất giọng trong sáng, ngọt ngào, Mỹ Hạnh đã chọn cho 

mình dòng nhạc quê hương dân ca, trữ tình để theo đuổi con 

đường nghệ thuật.  

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Mỹ Hạnh theo học ngành Kinh 

Tế tại Sàigòn. Trong thời gian này, Mỹ Hạnh vừa đi học vừa đi 

hát tại một số tụ điểm ca nhạc ở Sàigòn. Ngoài việc học Kinh 

tế, Mỹ Hạnh học thêm nhạc vào buổi tối để theo đuổi giấc mơ 

trở thành ca sĩ của mình. Tốt nghiệp cử nhân Kinh Tế - ngành 

Quản Trị Kinh Doanh, nhưng sau một thời gian làm việc, Mỹ 

Hạnh đã quyết định theo đuổi tiếp niềm đam mê ca hát của 

mình. Mỹ Hạnh tâm sự “ Thật sự những phút giây được đứng 

trên sân khấu, được mang lời ca tiếng hát của mình gửi đến tất 

cả quý vị khán giả và được khán giả đón nhận nồng nhiệt thì đó 

mới chính là niềm vui và hạnh phúc to lớn nhất”.  

Trong khoảng 10 năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Hạnh đã cho 

ra đời 3 Album. Và gần đây nhất, là Album CD Vol 3 “Xin Gọi 
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Nhau Là Cố Nhân”. Và hy vọng sẽ được quý vị khán giả đón 

nhận và yêu mến nhiều hơn để Mỹ Hạnh có thêm động lực theo 

đuổi sự nghiệp ca hát và mang lời ca tiếng hát của mình phục 

vụ tất cả quý khán, thính giả. 

Tài liệu tham khảo: 

- Mỹ Hạnh Blog: mp3.zing.vn 

Ca khúc Thương thầm -  Nguyễn Ngọc Thạch do Mỹ Hạnh 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xuXTh8K2TyQ 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xuXTh8K2TyQ
https://www.youtube.com/watch?v=xuXTh8K2TyQ
https://www.youtube.com/watch?v=xuXTh8K2TyQ
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190. Như Hảo 

 
(1972-20  ) 

Ca sĩ Như Hảo tên thật là Trần Thị Như Hảo, sinh măm 

1972, tại Tây Ninh. Như Hảo thật may mắn có được gen di 

truyền từ ba - mẹ nên cô có năng khiếu về ca hát cũng như về 

hội họa. Mẹ của Như Hảo từ nhỏ sống ở Sàigòn. Với niềm đam 

mê ca hát, bà đã từng trốn cha - mẹ mình để đi thi cuộc thi 

giong hát hay ở Sàigòn cùng thời bấy giờ với ca sĩ Khánh Ly. 

Bà cũng đạt được giải cao, nhưng ông bà ngoai của Như Hảo 

luôn có ý niệm: Ca sĩ là nghề xướng ca vô loài, nên mẹ Như 

Hảo không được cho phép theo nghiệp ca hát. Ba của ca sĩ Như 

Hảo, ông Trần Đình Kha la một hoa sĩ tài hoa có tiếng ở Tây 

Ninh. Ông cũng có thêm năng khiếu hát hay và đàn guitar rất 

giỏi. Thân phụ Như Hảo là người Huế chánh tông nên Như 

Hảo dường như có thêm được một vẻ đẹp dịu dàng, đoan trang 

của cô gái Huế.  

 

Ca sĩ Như Hảo kể: cái duyên may mắn để cô bước vào con 

đường nghệ thuật chuyên nghiệp cũng chính là nhờ Cố nhạc sĩ 

Xuân Hồng. Nhac Sĩ Xuân Hồng quê ở Tây Ninh. Vào dip 

nhạc sĩ về Tây Ninh làm ban giam khảo chấm thi vòng chung 

kết cuộc thi "Tiếng hát hay Tây Ninh", vòng chung kết lần đó 

Như Hảo may mắn đoạt được giải Nhì. Nhạc sĩ Xuân Hồng gặp 

riêng Như Hảo và nói: "Bác thấy con có khiếu ca hát lắm, con 

về Sài Gòn hoc thêm thanh nhac rồi đi hát đi con…". Bản thân 

từ nhỏ Như Hảo rất thích hát những chương trình trên đài 
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Truyền hình, không có chương trình ca nhac nào từ thiếu nhi 

cho đến người lớn mà Như Hảo bỏ qua. Khi nghe bác Xuân 

Hồng chọn hướng đi cho Như Hảo, Như Hảo cũng suy nghĩ rất 

nhiều. Còn mẹ Như Hảo lúc đó không ngăn cản Như Hảo theo 

nghiệp ca hát, vì bà rất thông cảm với Như Hảo. Bà cho biết, 

hồi bà còn nhỏ cũng rất thích hát nhưng ông bà ngoại không 

cho theo nghiệp ca hát, giờ bà muốn Như Hảo thực hiện được 

ước mơ của mình cũng như của bà để trờ thành một ca sĩ 

chuyên nghiệp.  

 

Nhờ cả ba -mẹ đều động viên và hướng cho con mình theo con 

đường nghệ thuật chuyên nghiệp nên vào năm 1991, Như Hảo 

được nhạc sĩ Xuân Hồng giới thiệu vào làm việc ở Đoàn Nghệ 

Thuật QK7. Trong thời gian làm việc với đoàn QK7, Như Hảo 

được học thêm nhiều về kỷ thuật thanh nhac của các thầy cô 

giảng viên thanh nhạc ở Nhac Viện Tp. HCM.  

 

Năm 1992, Như Hảo đã đoat được giải Nhất "Cuộc thi Tiếng 

hát truyền hình Tp. HCM". Nhờ có giong hát trời phú, vóc 

dáng cũng như ngoại hình đẹp, vào thập niên 90 cô đã được 

khán giả cả nước yêu mến. Cô hát thành công những bản tình 

ca Cách mang, của các nhac sĩ: Xuân Hồng, Phạm Minh Tuấn, 

Vũ Trọng Hối , Trương Quang Lục , Hoàng Hiệp... Và những 

bản tình ca của các nhac sĩ: Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng, 

Phạm Trọng Cầu, Phú Quang, Vũ Hoàng, Từ Huy, Nguyễn 

Ngoc Thiện, Nguyễn Văn Hiên…  

 

Đến năm 1999, Như Hảo lập gia đình và xin nghỉ ở Đoàn QK7. 

Năm 2000 cô đinh cư ở Mỹ. Từ khi định cư ở Mỹ cho đến nay, 

ca sĩ Như Hảo đã giã từ sân khấu để dành thời gian chăm lo 

cho gia đình nhỏ của mình. Hiện giờ cô rất mãn nguyện vì đã 

có một gia đình thật hanh phúc với chồng và cô con gái dễ 

thương, xinh đẹp 10 tuổi. Là người phu nữ, ai cũng thích chăm 

sóc sắc đep cho chính mình, ca sĩ Như Hảo đã chuyển sang 

nghiệp mới đó là nghề làm đẹp cho phu nữ. Tuy không còn đi 

hát trên sân khấu, nhưng niềm đam mê âm nhac vẫn luôn còn 
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cháy bỏng trong tim cô. Thỉnh thoảng cô cùng gia đình và bạn 

bè họp mặt hát karaoke để ôn lại những kỷ niệm đẹp vẫn còn in 

sâu trong ký ức.  

Tháng 8 năm 2015, Như Hảo trở lại cùng chương trình kỷ niệm 

25 năm Tiếng hát truyền hình do HTV thực hiện. 

Dịp này cô cũng ra mắt album Bản tình ca cho em phát hành 

trên Zing Music như một lời tri ân và tái ngộ khán giả. Khát 

vọng trở về là tên chương trình dành riêng cho Như Hảo, phát 

sóng phần 1 lúc 13g45 ngày 6-8-2015 trên HTV7. 

Đêm nhạc mang tên “Khi đã yêu” diễn ra tối 23-1-2016, tại 

611 Cách Mạng Tháng 8, P.3, Tp. Tây Ninh. Đây cũng là dịp 

giỗ hai năm của thân phụ Như Hảo, sinh thời ông luôn mong 

mỏi được một lần, nghe lại con gái út cưng hát trên quê hương. 

Tài liệu tham khảo: 

- Như Hảo Blog: baicadicungnamthang.net 

Ca khúc Mưa ngâu – Thanh Tùng do Như Hảo trình bày   

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Ej4_4yiOcw 

https://www.youtube.com/watch?v=2Ej4_4yiOcw
https://www.youtube.com/watch?v=2Ej4_4yiOcw
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191. Tấn Minh 

  

(1972-20  ) 

Ca sĩ Tấn Minh sinh năm 1972, tại Nam Định. Anh tốt nghiệp 

khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 

Từng đoạt giải Giọng hát vàng Asian 1998 cùng Thanh Lam, 

Mỹ Linh..., nhưng Tấn Minh không được liệt vào đội ngũ hàng 

sao của  làng nhạc. 

Nhắc đến Tấn Minh, nhiều người nhớ ngay dến hình ảnh chàng 

ca sỹ "bạch diện thư sinh" trong sáng hát Phượng hồng hớp 

hồn không biết bao nhiêu nữ sinh thuở ấy, hay hình ảnh run run 

cầm tay … Mỹ Linh song ca Em và tôi đầy vụng dại ngây thơ. 

Thời đó, trong số các nam ca sỹ trẻ miền Bắc, Tấn Minh là cái 

tên số 1 tuy vẫn còn là sinh viên Nhạc viện. Dù con đường sự 

nghiệp khá lận đận, ca sĩ này không tỏ vẻ nản lòng và vẫn vững 

bước tìm tòi, sáng tạo hướng đi cho mình. 

Sau nhiều năm biểu diễn, giọng hát quen thuộc của sân khấu ca 

nhạc Hà Nội này, cuối cùng đã ra album đầu tay dưới sự giúp 

đỡ của nhạc sĩ Quốc Bảo. Các bài hát thể hiện thành công của 

Tấn Minh là Bên em là biển rộng, Phượng hồng, Mối tình đầu,  

Thất tình và mới đây nhất là Bức thư tình đầu tiên. 



 Huỳnh Ái Tông  

574 
 

NSƯT Tấn Minh quả thật là con người của những ca khúc đã 

thuộc về anh. Những ca khúc ngọt ngào, dịu êm như ru hồn 

người vào giai điệu và ca từ về một mái ấm gia đình, về ngôi 

nhà và những đứa trẻ, về một niềm hạnh phúc lên ngôi không 

thể nào phá vỡ. Cảm giác về anh khi nghe anh hát và gặp gỡ 

con người anh của cuộc sống gia đình, là một. Giản dị, chân 

thành và đầy trách nhiệm với những gì thuộc về mình, đó là 

cách mà Tấn Minh đã đến và neo đậu vào lòng khán giả trong 

suốt những tháng năm qua. Trải qua hơn 20 năm ca hát, Tấn 

Minh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu nhạc bằng 

những ca khúc của Phú Quang, Đỗ Bảo… 

Ngày 11-12-2015, đại diện Sở VH & TT Hà Nội đã trao quyết 

định chính thức bổ nhiệm NSƯT Tấn Minh giữ chức Giám đốc 

Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long. 

Tài liệu tham khảo: 

- Tấn Minh Blog: liveshowhay.com 

Ca khúc Mây - Đỗ Bảo do Tấn Minh trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YPS2QiexOTg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YPS2QiexOTg
https://www.youtube.com/watch?v=YPS2QiexOTg
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192. Trần Thái Hòa 

 
(1973-20  ) 

Ca sĩ Trần Thái Hòa sinh ngày 28 tháng 1 năm 1973 tại Ban 

Mê Thuột, là con thứ ba trong một gia đình có 4 nguời con. 

Song thân anh là nguời Huế, vào Ban Mê Thuột sinh sống từ 

năm 1969. Ðến năm 1982 thân phụ anh và người anh cả xuống 

Sàigòn, để qua năm 1983, hai người rời Việt Nam. Cho đến 

cuối năm 1993, những nguời còn lại trong gia đình – trong số 

đó có Trần Thái Hoà – đuợc bảo lãnh sang Hoa Kỳ theo diện 

đoàn tụ và cư ngụ tại miền nam California cho đến nay. 

Những năm đầu tiên ở Mỹ, Trần Thái Hoà theo học tại Santa 

Ana College, cùng lúc đi làm một số công việc vặt để giúp đỡ 

gia đình. Sau đó anh được học bổng để theo học trường Đại 

học San Diego về ngành Computer science và được cấp học 

bổng để theo ngành âm nhạc trong suốt 3 năm, từ 1997 đến 

1999. 

Trần Thái Hoà cũng đã tham gia vào những chương trình văn 

nghệ từ thiện và từng đi hát tại một số quán cà phê nhạc ở miền 

nam California, hoặc trình diễn giúp vui tại các vũ trường. 

Năm 1999, Trần Thái Hoà chính thức xuất hiện trong một 

chương trình ca nhạc đặc biệt dành cho nữ ca sĩ Lệ Thu với 

nhạc phẩm Ðâu phải bởi mùa thu trong "Ðêm Lệ Thu" tại vũ 

trường Majestic vào cuối tháng 9 năm 1999. 



 Huỳnh Ái Tông  

576 
 

Ngày 29 tháng 7 năm 2001, Trần Thái Hoà xuất hiện trong 

đêm nhạc Từ Công Phụng với chủ đề "Những tình khúc cho 

ngàn sau" do một nhóm thân hữu của nhạc sĩ họ Từ tổ chức tại 

rạp.  

Trần Thái Hòa đã được trung tâm Thúy Nga để ý, trong năm 

2001 đã chính thức mời anh cộng tác, khởi đầu trong chương 

trình "Paris By Night" 60 mang chủ đề "Thất tình" với nhạc 

phẩm Xin một ngày mai có nhau, song ca với Trúc Quỳnh. 

 

Người ta thích Trần Thái Hòa chẳng phải chỉ vì anh có chất 

giọng đặc biệt, thu hút người nghe mà vì bản tính trầm tĩnh, ít 

nói, biết người biết ta và dĩ nhiên có cả bề ngoài cao ráo cùng 

với khuôn mặt khá điển trai của anh.  

 

Trần Thái Hòa đã tốt nghiệp về môn Computer Science của 

Ðại Học San Diego. 

 

Tài liệu tham khảo: 

 

- Trần Thái Hòa Web: Wikipedia 

 

Ca khúc Trăng mờ bên suối - Lê Mộng Nguyên  

do Trần Thái Hòa trình bày  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SNL0SKBGWLE 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%BAc_Qu%E1%BB%B3nh&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=SNL0SKBGWLE
https://www.youtube.com/watch?v=SNL0SKBGWLE
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193. Bảo Hân 

 
(1973-20  ) 

Ca sĩ Bảo Hân tên thật là Phan Quốc Bảo Hân, sinh ngày 25 

tháng 4 năm 1973 tại Sàigòn. Năm 1975, cả gia đình cô di tản 

sang thủ đô Vienna của nước Áo. Bảo Hân cho biết gia đình cô 

là một gia đình nghệ sĩ. Cha cô khi còn ở Việt Nam cũng từng 

đi hát trong ca đoàn nhà thờ và là người thành lập một ban 

nhạc ở Vienna. Năm 12 tuổi, Bảo Hân bắt đầu hát chung với 

ban nhạc của gia đình, gồm có người anh lớn sử dụng trống, 

người anh thứ nhì chơi keyboard. Từ khi Bảo Hân chính thức 

cộng tác với trung tâm Thúy Nga thì ban nhạc này ngừng hoạt 

động. 

Năm 1990, được 17 tuổi, Bảo Hân từng được bầu làm hoa hậu 

do cộng đồng người Việt tại Áo tổ chức. Cũng trong năm đó, 

cô qua Paris tham dự cuộc thi hoa hậu "Miss Saigon" do công 

ty Thành Lễ tổ chức, cô đoạt giải á hậu 2, đồng thời được công 

ty này mời hợp tác trong vai trò người mẫu. Qua một trong 

những chương trình đó, cô được giám đốc trung tâm Thúy Nga 

để ý và mời ký hợp đồng.   

Bảo Hân theo trung tâm Thúy Nga, sang California ca hát và 

theo học ngành Thiết kế y phục. Sau khi tốt nghiệp và do hoàn 

cảnh riêng, cô đã từ giả Thúy Nga, trở về Áo sinh sống.  
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Năm 2014, vào tuổi 41 Bảo Hân đã làm lễ thành hôn với Tee 

Trần - một doanh nhân Canada gốc Việt, sinh sống và làm việc 

tại Montreal, Canada.  

Thỉnh thoảng cô trở lại sân khấu góp mặt với liveshow của bạn 

bè, như liveshow của Lương Tùng Quang tổ chức tại 

Washington State vào năm 2015, sau khi đã lập gia đình. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trường Kỳ Bảo Hân Web: dactrung.net 

Ca khúc Thanh you – Roland Casquin do Bảo Hân trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5e1BzuVooY8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5e1BzuVooY8
https://www.youtube.com/watch?v=5e1BzuVooY8
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194. Phương Thanh 

 
(1973-20  ) 

Ca sĩ Phương Thanh tên thật là Bùi Thị Phương Thanh, Cô 

sinh ngày 29 tháng 5 năm 1973 tại huyện Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa. 

Phương Thanh là con thứ 6 trong gia đình có 7 anh chị em. Cha 

mẹ Phương Thanh đều là những nghệ sĩ hoạt động trong quân 

đội. Năm 6 tuổi, Phương Thanh cùng gia đình chuyển vào sinh 

sống tại Tp. HCM. Năm 13 tuổi, cha của Phương Thanh qua 

đời, những ngày tiếp sau đó, gia đình cô đã phải sống cuộc 

sống cực khổ.
 

Năm 1990, mang theo lời động viên và ước vọng của mẹ, 

Phương Thanh đăng ký tham gia hàng loạt cuộc thi ca hát tại 

địa phương và các nhà văn hóa khi vẫn đang theo học tại 

trường cấp 3 Lê Quý Đôn. Tuy vẫn trắng tay sau rất nhiều cuộc 

thi nhưng Phương Thanh với lối hát đặc biệt của mình đã được 

gọi vào Câu lạc bộ ca sĩ trẻ của Nhà văn hóa Thanh Niên Tp. 

HCM. Tại đây, Phương Thanh bắt đầu những bước trau dồi đầu 

tiên cho nghề hát của mình. Khoảng thời gian ngắn sau đó, 

Phương Thanh bắt đầu đi hát tại các buổi tiệc tùng và kiếm 

sống được bằng nghề nghiệp của mình. 

Khoảng năm 1993-1994, với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Bảo Phúc 

và nhạc sĩ guitar bass nổi tiếng Lý Được, Phương Thanh được 
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giới thiệu vào những vũ trường nổi tiếng trong thành phố như 

Phương Đông, Queen Bee,... để biểu diễn. Trong thời gian này, 

Phương Thanh cũng tham gia vào tam ca Sao Đêm cùng 

Nguyên Lộc và Quốc Hưng. Một thời gian sau, Phương Thanh 

được Minh Thuận giới thiệu vào hát cho Nhà hát Hòa Bình. 

Nhưng cơ hội thật sự để cô được biết đến đó là ca khúc Xa rồi 

mùa đông của nhạc sĩ Nguyễn Nam. Thời điểm ấy, nhạc sĩ 

Nguyễn Nam đang là biên tập viên chương trình ca nhạc trên 

Đài Truyền hình Tp. HCM. Ông có ý định tìm một ca sĩ thể 

hiện ca khúc của ông. Trong một cuộc trò chuyện, nhạc sĩ 

Nguyễn Nam đã nhờ nhạc sĩ Mạnh Trinh tìm giúp "một con bé 

ca sĩ có thể hát tới nốt mí". Và Phương Thanh đã được lựa 

chọn. 

Dấu ấn tiếp theo để ghi đậm tên tuổi của Phương Thanh vào 

lòng khán giả đó là ca khúc Giã từ dĩ vãng trong bộ phim cùng 

tên. Bằng giọng hát khàn buồn gần như bản năng, Phương 

Thanh chinh phục trái tim người nghe bằng chất thật trong 

giọng hát và cảm xúc của cô. Bộ phim thành công còn ca khúc 

cũng vượt qua khỏi khuôn khổ một ca khúc nhạc phim để trở 

thành một ca khúc được ưa chuộng trong suốt nhiều năm liền 

và đưa tên tuổi Phương Thanh vào hàng ngũ những ca sĩ được 

yêu thích nhất, vào thời điểm rất tinh mơ của nhạc nhẹ hiện đại 

Việt Nam... 

Năm 2005, Phương Thanh trở thành cái tên được nhắc tới ở 

nhiều tờ báo, khi không chính thức lập gia đình, nhưng lại có 

con. Con gái cô lấy họ mẹ, tên Bùi Hà Nghi Phương. Cô gọi 

cha của đứa bé là "người đàn ông trong bóng đêm", và tổ chức 

một chương trình ca nhạc mang tên này. Thông tin về người 

đàn ông ấy cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ. 

Phương Thanh không hề có duyên với các giải thưởng ca nhạc 

do những nhà chuyên môn làm nhiệm vụ cầm cân nảy mực. Cô 

đã tham gia rất nhiều cuộc thi âm nhạc như Tiếng hát Truyền 
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hình Tp. HCM và những cuộc thi do các trung tâm tổ chức 

nhưng đều tay trắng ra về. Tính đến thời điểm này, các giải 

thưởng âm nhạc của Phương Thanh như giải Mai Vàng, giải 

Làn Sóng Xanh và các giải thưởng của các đơn vị khác tổ chức 

đều do khán giả bình chọn. Cũng vì lẽ đó Phương Thanh từng 

tâm sự cô thích trở thành "Ca sĩ của nhân dân". Giải thưởng 

duy nhất được giới chuyên môn trao cho Phương Thanh lại 

không phải là giải thưởng về âm nhạc mà chính là giải Cánh 

diều vàng dành cho vai phụ xuất sắc, vai thầy bói, trong phim 

“Nụ hôn thần chết” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Như 

chính cô tâm sự, hiện tại trong bộ sưu tập giải thưởng của 

mình, Phương Thanh chỉ còn thiếu giải thưởng dành cho bộ 

môn cải lương mà thôi. 

Phương Thanh là người có đời sống tâm linh và tình cảm rất 

mạnh mẽ. Cô luôn là nơi để những người quen biết có thể tâm 

sự và chia sẻ những nỗi buồn, những vất vả trong đời sống. 

Chính cô cũng thừa nhận: "Phương Thanh có thể bị lừa về tiền 

bạc, nhưng tình cảm thì không". 

Tài liệu tham khảo: 

- Tiểu sử ca sĩ Phương Thanh youtube: Tin Sao Việt 

Ca khúc Lời chưa nói - Trịnh Thăng Bình do Phương Thanh 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iqHMtxXqbHs 

https://www.youtube.com/watch?v=iqHMtxXqbHs
https://www.youtube.com/watch?v=iqHMtxXqbHs
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195. Bằng Kiều 

 
(1973-20  ) 

Ca sĩ Bằng Kiều, tên đầy đủ là Nguyễn Bằng Kiều, sinh ngày 

13 tháng 07 năm 1973 tại Hà Nội. Bằng Kiều là con trai út của 

người vợ thứ ba trong một đại gia đình có truyền thống nghệ 

thuật, gồm một người cha và 3 bà mẹ với 16 anh chị ruột thịt. 

Mẹ Bằng Kiều là nghệ sĩ cải lương và chèo Lưu Nga, cha anh 

là bác sĩ Nguyễn Bằng Bùi nhưng ông cũng tham gia nghệ 

thuật rất hăng say. Bằng Kiều có hai người anh trai được tặng 

danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. 

Năm 1989 Bằng Kiều đỗ và theo học kèn Basson tại Nhạc Viện 

Hà Nội. Trong thời gian học tập tại đây, Bằng Kiều đã thành 

lập ban nhạc “Chìa Khóa Vàng”. Sau đó Bằng Kiều tham gia 

ban nhạc “Hoa Sữa” từ năm 1990 đến 1996. Năm 1998. Bằng 

Kiều cùng thành lập nhóm nhạc “Quả Dưa Hấu” với các thành 

viên khác gồm Anh Tú, Tuấn Hưng và Tường Văn. Sau khi 

nhóm “Quả Dưa Hấu” tan rã vào năm 2000, Bằng Kiều tiếp tục 

sự nghiệp ca sĩ đơn ca. 

Bằng Kiều từng tham gia những chương trình biểu diễn âm 

nhạc lớn, bao gồm chương trình xuyên Việt "Dòng thời gian 

2002", quy tụ những nhạc sĩ và ca sĩ lớn tại Việt Nam tham gia, 

bên cạnh đó là các chương trình Duyên Dáng Việt Nam, Làn 

Sóng Xanh, Nhịp cầu Âm nhạc,... 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A8n_Basson&action=edit&redlink=1
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Từ cuối 2001, Bằng Kiều cùng đoàn nghệ sĩ tên tuổi tại Việt 

Nam tham gia chuyến lưu diễn kéo dài một tháng ở Đông Âu 

theo lời mời của cộng đồng người Việt tại đây.  

Sau khi album “Chuyện lạ” ra mắt, Bằng Kiều gần như biến 

mất trên các sân khấu trong nước do bận đi lại liên tục giữa Mỹ 

và Việt Nam để thu âm cho album thứ hai, theo hỗ trợ Trizzie 

Phương Trinh công việc kinh doanh bao gồm mở phòng trà và 

quán cà phê tại Tp. HCM. Tháng 9 năm 2002, Bằng Kiều lập 

gia đình với Trizzie Phương Trinh và sang Mỹ định cư. Giữa 

tháng 11 năm 2003, Bằng Kiều về Hà Nội thăm mẹ. Ngày 25 

tháng 11, trên trang web "Tin Tức Việt Nam" do Bộ Văn Hóa 

Thông tin đã đăng một bài phỏng vấn trong mục "Quốc tế Thị 

Trường và Tiêu dùng" mang tựa đề "Kiêu Bằng Kiều". Bài báo 

có những phát biểu được cho là đã gây bất bình và phẫn nộ cho 

giới cùng nghề và cộng đồng ở hải ngoại lẫn tại Việt Nam.  

Từ tháng 2 năm 2004, Cục Nghệ thuật - Biểu diễn thuộc Bộ 

Văn hóa Thông tin có kiến nghị tạm dừng các chương trình của 

Bằng Kiều. Ngày 22 tháng 11, Cục đã gửi công văn tới các đơn 

vị có liên quan trong nước, đề nghị không sử dụng dưới mọi 

hình thức các tiết mục của ca sĩ Bằng Kiều. Theo công văn đó, 

Bằng Kiều bị tước bỏ quyền công dân và nghệ sĩ Việt Nam. 

Bằng Kiều hợp tác với Trung tâm Thúy Nga, là một trong số 

các nam ca sĩ ăn khách ở hải ngoại, anh thường xuyên xuất 

hiện trong loạt chương trình Paris By Night. Ngoài ra, Bằng 

Kiều còn tham gia một số vở hài kịch trong Paris by Night. 

Cuối tháng 2 năm 2008, sau hơn 4 năm ở Hoa Kỳ, Bằng Kiều 

cùng gia đình trở về thăm Việt Nam. Anh cho biết mình "rất 

vui", tuyên bố không tham gia biểu diễn và từ chối trả lời các 

phỏng vấn với lý do "không muốn và không biết nói gì vào lúc 

này".  
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Ngày 25 tháng 09 năm 2012, Bằng Kiều cùng nữ ca sĩ Khánh 

Ly được Cục Nghệ thuật Biểu diễn chính thức cấp phép biểu 

diễn tại Việt Nam với thời hạn đến hết tháng 12 cùng năm.  

Bằng Kiều cho tới nay đã trải qua một số mối tình. Bằng Kiều 

từng có mối tình sâu đậm kéo dài tới 6 năm với ca sĩ Mỹ Linh. 

Cả hai thậm chí còn tính tới chuyện kết hôn. Nhưng chỉ vì 

những lần giận dỗi vụn vặt mà cặp đôi này đường ai nấy đi. 

Sau Mỹ Linh, một nguồn tin cho biết Bằng Kiều có bạn gái là 

người mẫu Tăng Huệ Văn kém anh 6-7 tuổi. Anh chính là 

người đã động viên Huệ Văn theo đuổi đam mê ca hát. Bằng 

Kiều kết hôn với Phương Trinh, con trai đầu lòng của anh có 

tên là Beckham Bằng Phương. Tính tới năm 2012 anh đã có 3 

con trai.  

Cuối tháng 5 năm 2013, có tin cho rằng Bằng Kiều chia tay 

Trizzie Phương Trinh. Sau đó hai người đã chính thức ly dị. 

Đến đầu năm 2014, Bằng Kiều có quan hệ với Dương Mỹ 

Linh, họ tiến tới hôn nhân chẳng xa. 

Tài liệu tham khảo: 

- Bằng Kiều Web: Wikipedia 

Ca khúc Thao thức vì em – Lam Phương do Bằng Kiều  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Vgjxkkah8Y 

https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_M%E1%BB%B9_Linh
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_M%E1%BB%B9_Linh
https://www.youtube.com/watch?v=1Vgjxkkah8Y
https://www.youtube.com/watch?v=1Vgjxkkah8Y
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196. Nguyên Khang 

 
(1973-20  ) 

Ca sĩ Nguyên Khang tên thật là Trần Văn Thành, sinh ngày 

19 tháng 7 năm 1973 tại Sàigòn. Ðến Mỹ năm 1994 cùng với 

gia đình, tạm cư tại tiểu bang Connecticut. Dù làm nghề móng 

tay nhưng chàng vẫn yêu ca hát và thỉnh thoảng đi về Quận 

Cam nơi có những sinh hoạt văn nghệ sôi nổi để rong chơi 

cùng bằng hữu văn nghệ. 

Một lần trong một tiệc cưới, chàng góp tiếng hát với một bản 

nhạc Tây phương lời Việt. Hát xong thì có một người tới làm 

quen xưng tên là Tĩnh Văn đang làm xướng ngôn viên cho một 

đài phát thanh và khen chàng hát hay và mời về nhà chơi. Sau 

đó chàng mới biết Tĩnh Văn chính là nhạc sĩ Hoàng Trọng 

Thụy, Thụy đưa một sáng tác mới tập cho chàng hát và thu 

băng phát trên đài phát thanh VNCR. Khán giả thích thú gọi 

vào hỏi thăm giọng ca đó tên gì. Hoàng Trọng Thụy đã đặt tên 

Nguyên Khang cho giọng ca nồng ấm đó, một cái nghệ danh 

mới lạ. 

Và cũng chính Hoàng Trọng Thụy đã giới thiệu tiếng hát nồng 

ấm này cho trung tâm Asia. Nguyên Khang nhớ mãi cái buổi 

hẹn trưa hôm đó vào năm 1998, hồi hộp tới gặp ban giám đốc 

gồm có nhạc sĩ Trúc Hồ và Thy Vân. Vừa hỏi thăm mấy câu, 

thì Trúc Hồ đã lên tiếng bảo Nguyên Khang về và khi cần sẽ 
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gọi báo tin. Nguyên Khang ra về với tâm trạng não nề, niềm hi 

vọng được cộng tác với một trung tâm ca nhạc lớn chưa thành. 

Sau đó Nguyên Khang được nhiều trung tâm nhỏ mời thu băng 

trong đó có anh Thành Hiện Đại, Tình Nhớ, Biển Tình, Thế 

Giới Nghệ Thuật... và tự thực hiện những đĩa nhạc với tiếng hát 

riêng mình. Mặc dù gặt hái thành công với những sản phẩm ca 

nhạc đó nhưng Nguyên Khang vẫn chưa hài lòng vì tiếng hát 

và hình ảnh của mình vẫn chưa được lên hai trung tâm lớn là 

Asia và Thúy Nga. Anh vẫn cư ngụ ở New Mexico, đi đi về về 

Cali để thu băng và trở lại chốn cũ để làm việc. Cuối cùng 

Nguyên Khang quyết tâm dọn về thủ đô ca nhạc để thực hiện 

mơ ước của mình. 

Chưa vào được trung tâm Asia nhưng giọng ca Nguyên Khang 

đã lọt vào tai của trung tâm Thúy Nga. Họ mời chàng thu hình 

cho một cuốn băng và chỉ một bài mà thôi vì lúc đó Nguyên 

Khang đang cộng tác độc quyền cho trung tâm Thế Giới Nghệ 

Thuật. Cơ hội tốt đang đến, Nguyên Khang năn nỉ hết cỡ 

nhưng Thế Giới Nghệ Thuật không đồng ý. Và ước mơ vào hai 

trung tâm lớn lại một lần nữa tan tành. 

Một buổi chiều đặc biệt, chàng đang ngồi thơ thẩn thì có một 

cú phôn. Đầu giây bên kia là tiếng nhạc sĩ Trúc Hồ, lòng 

Nguyên Khang hồi hộp nghe lời mời thu hình cho một chủ đề 

sắp tới của trung tâm Asia tên là Mùa Hè Rực Rỡ. Dĩ nhiên là 

chàng vui vẻ nhận lời. Từ thuở gặp Trúc Hồ lần đầu ở văn 

phòng Asia nghe câu nói hãy về và chờ đợi, thời gian thấm 

thoát đã mấy năm để ước mơ vào được trung tâm lớn lần này 

thành sự thật. 

Một giờ sau, danh hài Vân Sơn gọi lại cũng mời Nguyên 

Khang góp mặt cho một sô thu hình của trung tâm Vân Sơn và 

còn dặn là kiếm thêm vài giọng nữa lập thành một tiết mục đặc 

biệt cho chủ đề vui cười của trung tâm chuyên về hài hước này. 

Nguyên Khang vui quá nhận lời. Cũng nói rõ là mặc dù quen 
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biết Vân Sơn nhiều năm nhưng Vân Sơn từng bảo rằng giọng 

ca của Nguyên Khang không thích hợp với các chủ đề họ thực 

hiện; và lần này họ lại mời cộng tác. 

Sau này mới biết rằng bài hát Mai tôi đi của Anh Bằng phổ thơ 

Nguyên Sa đã có chọn một ca sĩ hát rồi, nhưng trung tâm đổi ý 

và gọi Nguyên Khang. Và bản nhạc đầu tiên Mai tôi đi chàng 

hát trên băng hình Asia được khán giả tán thưởng, để rồi từ đó 

Nguyên Khang trở thành ca sĩ nồng cốt của trung tâm. 

Từ năm 2003, Nguyên Khang thành lập trung tâm nhạc riêng 

cho mình. CD đầu tay "Như Là Trăm Năm" của anh được tung 

ra vào đúng ngày 19 tháng 7 là ngày sinh nhật 30 tuổi của anh. 

Năm sau đó, cũng vào dịp kỷ niệm sinh nhật, CD thứ nhì của 

Nguyên Khang với tựa đề "Cõi Mưa" đã được gửi tới người 

nghe dưới nhãn hiệu Nguyên Khang Productions. 

Ngày 21-11-2010, tại Sàigòn Nguyên Khang làm lễ thành hôn 

với nữ tài tử Lâm Bảo Như, tức Công Tằng Tôn Nữ Quỳnh 

Như, cô là chắt của Vua Thành Thái. Sau 1975, bố của Lâm 

Bảo Như, là Bảo Mẫn, một vị Hoàng thân lưu vong lên Ban Mê 

Thuột, nên Lâm Bảo Như đã ra chào đời tại thành phố cao 

nguyên này, sau đó được gởi về Sàigòn, cho một thân nhân 

nuôi và học hành. 

Hiện Nguyên Khang cộng tác với đài truyền hình SET ở Quận 

Cam, đọc tin tức cùng với ca sĩ Mỹ Huyền và cuối tuần đi hát 

mọi nơi theo yêu cầu của các bầu sô. Anh còn hát nhiều ca 

khúc với phần nhạc đệm dương cầm của Trúc Hồ trong chương 

trình Nhạc Thính Phòng mỗi tuần của đài truyền hình SBTN. 

Cuốn CD mang tên Tình Hờ với giọng hát nồng ấm của 

Nguyên Khang do trung tâm Asia đã phát hành gồm 11 ca 

khúc: Người như cố quên của Hoàng Trọng Thụy, Để nhớ một 

thời ta đã yêu  của Thái Thịnh , Dạ khúc cho tình nhân của Lê 

Uyên Phương, Mưa tình cuối Đông của  Trúc Hồ, Một ngày 
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như mọi ngày của Trịnh Công Sơn, Lạy trời con được bình yên 

của Lam Phương, Tình hờ của Phạm Duy… 

Nguyên Khang cho biết anh rất thích hát các lọai nhạc Rock , 

cho nên bản Một ngày như mọi ngày được hòa âm với tiết điệu 

rộn rã hòa với tiếng hát của anh cho người nghe cảm giác mới 

lạ. Nguyên Khang và Diễm Liên là một cặp song ca tuyệt vời 

trên sân khấu Asia. 

Tại hải ngoại, Nguyên Khang đã nhiều lần đứng chung trên sân 

khấu với các nghệ sĩ từ trong nước như Quang Dũng, Hồng 

Ngọc, Thu Minh, Đoan Trang, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, 

Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Quang Linh, .... 

Tài liệu tham khảo: 

- Trần Chí Phúc Nguyên Khang: bản lãnh trên sân khấu Web: 

sbtn.tv 

Ca khúc Em về nào có hay - Hoàng Trọng Thụy  

do Nguyên Khang trình bày   

 

https://www.youtube.com/watch?v=G5phP0Z-JO0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G5phP0Z-JO0
https://www.youtube.com/watch?v=G5phP0Z-JO0
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197. Loan Châu 

 
(1973-20  ) 

Ca sĩ Loan Châu tên thật là Ninh Cát Loan Châu, sinh ngày 

15 tháng 9 năm 1973 tại Sàigòn. Cô là con út trong một gia 

đình gồm 8 người con, 6 gái, 2 trai. Thân phụ cô là một thiếu tá 

hải quân Việt Nam Cộng Hòa, bị tù cải tạo nhưng được mẹ cô 

tổ chức cho vượt ngục sau 4 năm bị giam cầm. Ông đã cùng 4 

anh chị Loan Châu vượt biển và đến Mỹ vào năm 1979. 

Thời gian còn ở Việt Nam, Loan Châu theo học trường Đoàn 

Thị Điểm và cuối cùng là Marie Curie cho đến hết lớp 12. Vào 

những năm cuối bậc trung học, Loan Châu đã có những hoạt 

động về ca nhạc, vì đã từng học Piano với các dì phước từ khi 

lên 6, 7 tuổi cho đến khi rời Việt Nam.   

Mãi đến cuối năm 1991, Loan Châu cùng mẹ và 3 chị mới sang 

tới Westminster, California, Hoa Kỳ qua diện đoàn tụ. Sự hội 

nhập vào xã hội mới đối với Loan Châu không có gì là khó 

khăn, ngay cả vấn đề ngôn ngữ vì cô đã từng theo học Anh Văn 

khi còn ở Việt Nam. 

Sau một thời gian ngắn học thêm Anh văn để bổ túc cho vốn 

liếng sẵn có và một thời gian theo học ở Golden West College 

tại Orange County, Loan Châu ghi tên theo học ngành 

Information Management System và tốt nghiệp ở trường Đại 

Học Long Beach vào năm 1996. May mắn hơn nữa là cô đã 
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được mời ký giao kèo làm việc cho một công ty lớn trong khi 

phải còn một năm nữa mới ra trường.  

Loan Châu thích hát ngay từ nhỏ và đã từng tham gia một số 

sinh hoạt ca hát tại Việt Nam nhưng gia đình không cho cô 

bước vào con đường nàỵ Sang Hoa Kỳ, cô đã tham gia hoạt 

động trong ca đoàn giáo phận Westminter và cùng với một số 

bạn bè thành lập một ban nhạc để trình diễn trong những party 

đám cưới, vừa hát vừa xử dụng keyboard. Trong 1 lần tham dự 

cuộc thi hát Karaoke tổ chức tại Vũ trường Ritz, Loan Châu đã 

đoạt giải nhất. Một thời gian sau đó, khi gần ra trường, Loan 

Châu đến trung tâm Asia chơi trong lúc trung tâm này trong 

giai đoạn tổ chức chương trình "Góp Một Bàn Tay" để yểm trợ 

cho việc xây dựng Làng Việt Nam tại Palawan, Phi Luật Tân. 

Cô được Asia mời thử giọng và liền sau đó được mời cộng tác 

vào khoảng gần cuối năm 1996. Loan Châu xuất hiện lần đầu 

tiên trên video số 13 của trung tâm này với chủ đề “Hoa và 

Nhạc” trong nhạc phẩm Tình Cuồng Điên, đã được khán thính 

giả để ý đến giọng hát. Sau khi cộng tác với Asia, cô vẫn tiếp 

tục đi học và tốt nghiệp sau đó. Tuy đã cộng tác với Asia và 

trên đường đi sâu vào lãnh vực nhà nghề, nhưng vì tương lai 

nên Loan Châu vẫn tiếp tục đi làm, để tạo một căn bản cho đời 

sống của mình. 

Nhưng sau khi xuất hiện trên 12 chương trình video của trung 

tâm Asia trong hơn 2 năm, Loan Châu đi đến quyết định tách 

riêng để một thời gian sau thành lập một trung tâm lấy tên là 

Loan Châu Music vào tháng 8 năm 1999. Đây là một quyết 

định quan trọng đối với thiếu nữ khi đó còn rất trẻ, mới khoảng 

chừng 25, 26 tuổi này. Quyết định đó chắc chắn là đến từ sự tự 

tin của một cô gái từng tự nhận là có tính “cứng đầu” với một ý 

chí vững vàng. Muốn làm gì phải làm cho bằng được. 
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Sau khi rời Asia là ca sĩ độc lập, Loan Châu đã cộng tác với 

Paris by night từ số 51 phát hành trong năm 1999, cô trình bày 

ca khúc Chỉ yêu mình anh của nhạc sĩ Hà Tích. 

Năm 2001, Loan Châu lập gia đình với một Nha sĩ, từ đó ngoài 

thì giờ ca hát, điều hành trung tâm Loan Châu Music, cô dành 

thời giờ cho tổ ấm, tiếp tay trong việc điều hành phòng nha sĩ 

của ông xã. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trường Kỳ. Loan Châu Blog: vietinternet.com.au 

Ca khúc Hởi người tình - Nhạc ngoại do Loan Châu trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IEc6aen3hJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IEc6aen3hJE
https://www.youtube.com/watch?v=IEc6aen3hJE
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198. Hồ Lệ Thu 

 
(1973-20  ) 

Ca sĩ Hồ Lệ Thu tên thật là Tào Thế Lệ Thu sinh ngày 19 

tháng10 năm 1973, tại Hà Nội.  

Bố mẹ Hồ Lệ Thu đều là người miền Tây, nhưng cô lại mở mắt 

chào đời tại Hà Nội trong một gia đình có ba con, một gái và 

hai trai. Sau đó, Thu theo bố mẹ vào Nam và sinh sống tại 

Tp.HCM khi cô được khoảng 2 hay 3 tuổi. 

Hồ Lệ Thu học tiểu học ở trường Hoà Bình, và THCS ở trường 

Võ Trường Toản, Tp.HCM. Từ khi còn rất nhỏ, cô đã rất mê ca 

hát và nhiệt tình tham gia vào những sinh hoạt văn nghệ ở các 

nhà văn hóa thiếu nhi. Cô gia nhập những nhóm hát chuyên 

nghiệp từ khoảng năm 1989, một năm truớc khi tốt nghiệp 

THPT ở trường Trưng Vương. 

Lần đầu tiên cô hát là khoảng 9 hay 10 tuổi. Lúc đó, Cô đã 

tham gia vào đội hát thiếu nhi của quận, trong đó có rất nhiều 

ca sĩ nỗi tiếng bây giờ như Như Quỳnh .... Sau đó, cô đã thắng 

rất nhiều giải thưởng ca hát trong trường khi cô còn tiểu học. 

Lên trung học, cô đã tham gia một băng nhạc nghiệp dư trong 

trường và đi hát khắp nơi. Năm 1991, cô đã đứng thứ nhì trong 

cuộc thi lớn ở Sàigòn, Như Quỳnh đứng thứ nhất, và từ đó, cô 

bắt đầu sự nghiệp ca hát. 
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Cuối năm 2001, Hồ Lệ Thu lập gia đình với một người Pháp, 

tên Patrick. Anh chàng này cư trú và kinh doanh tại Việt Nam 

từ năm 1997. Sau khi thành hôn với Patrick, với tiệc cưới có 

đông đủ giới nghệ sĩ tham dự tại khách sạn Sofitel, Tp.HCM, 

Hồ Lệ Thu cùng chồng sang sinh sống tại Marseille, một thành 

phố cảng biển ở Pháp.  

Nhờ quen biết với nữ ca sĩ Châu Ngọc hồi còn ở trong nước, 

Hồ Lệ Thu đã nhờ cô này giới thiệu với Trung tâm Thúy Nga. 

Rồi Hồ Lệ Thu xuất hiện lần đầu trong chương trình Paris by 

night 73, vào cuối năm 2003. và cô tiếp tục xuất hiện nhiều 

trong những băng Thúy Nga sau nầy. 

Sau ba lần đổ vỡ chuyện gia đình, Hồ Lệ Thu có con gái sinh 

năm 1995, gần đây cô lập gia đình với ông Nguyễn Minh Nhật. 

Ngoài nghiệp ca hát, Hồ Lệ Thu còn có cơ sở kinh doanh 

Kootoro và mẹ già ở Việt Nam, nên Hồ Lệ Thu thường đi về, 

nhưng chưa có Liveshow riêng cho cô ở Việt Nam. 

Tài liệu tham khảo: 

- Tiểu sử ca sĩ Hồ Lệ Thu YouTube: youtube.com 

Ca khúc Giọt tình - Trần Quân do Hồ Lệ Thu trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PzkIhtstedM 

https://www.youtube.com/watch?v=PzkIhtstedM
https://www.youtube.com/watch?v=PzkIhtstedM
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199. Hương Thủy 

 
(1974-20  ) 

Ca sĩ Hương Thủy tên thật là Nguyễn Hương Thủy, sinh 

ngày 20 tháng 8 năm 1974, tại Cần Thơ. Cô là con gái duy nhất 

trong gia đình gồm 1 anh và 2 em trai. 

Hầu hết thời gian lớn lên của cô là ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh 

Long, với một thời thơ ấu vất vả.
 
Cô từng có thời gian vào sống 

trong chùa Long Bình Tự tại Vĩnh Long, điều đó cũng ảnh 

hưởng đến sự sùng kính Phật giáo của cô sau này. 

Mặc dù vậy, cuộc sống trong chùa không ngăn cản được ước 

mơ ca hát của cô. Cô từng trốn chùa đi thi và đỗ á khoa vào 

trường Nghệ thuật Sân khấu 2, nay là trường Đại học Sân khấu 

- Điện ảnh Tp. HCM. Nhờ tài năng ca múa thiên bẩm nên cô đã 

phấn đấu vươn lên qua con đường nghệ thuật này. 

Sau khi tốt nghiệp, cô từng tham gia nhiều cuộc thi về cải 

lương, dân ca và đã đạt được nhiều giải thưởng lớn. Đến năm 

1995, cô đoạt huy chương vàng cuộc thi cải lương Bông Lúa 

Vàng với bài vọng cổ Về quê ngoại. Cũng trong năm đó, cô 

được mời hợp tác trong Đoàn ca múa nhạc Bông Sen dự thi ca 

múa nhạc toàn quốc và đoạt huy chương bạc. Năm 1998, cô 

tham gia nhóm hát dân ca Phù Sa, gồm 3 thành viên: Quỳnh 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Long_H%E1%BB%93_%28huy%E1%BB%87n%29
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Hoa, Hương Thủy, Ngọc Loan. Năm 1999, cô dự thi cuộc thi 

Tiếng hát dân ca toàn quốc và đoạt giải nhất. 

Năm 2003, cô rời nhóm và sang Mỹ định cư tại Nam 

California. Tại Mỹ, cô được một người quen giới thiệu tham 

gia và nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ trụ cột của 

Trung tâm Thúy Nga. Cô xuất hiện lần đầu tiên trong chương 

trình Paris by Night 72: “Tiếng hát từ nhịp tim” và sau đó gắn 

bó với loạt chương trình Paris By Night trong cả thể loại dân ca 

và hài kịch. Năm 2008, cô tham dự cuộc thi “Paris By Night 

93: Celebrity Dancing - Khiêu vũ với các ngôi sao” và đoạt 

liền một lúc hai giải: Huy chương vàng, do Ban giám khảo 

bình chọn và Giải tiến bộ, dành cho thí sinh có nhiều cố gắng 

và tiến bộ nhất. 

Cô cũng từng tham gia diễn xuất trong 2 cuốn DVD phim cải 

lương "Nửa đời hương phấn" và "Gia tài của mẹ" phỏng theo 2 

vở cải lương nổi tiếng trước 1975, do trung tâm Thúy Nga thực 

hiện và phát hành. 

Tài liệu tham khảo: 

- Hương Thủy Web: Wikipedia 

Ca khúc Đêm Giao Thừa nghe khúc dân ca - Võ Đông Điền do 

Hương Thủy trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BKtCgCTHYyg 

https://www.youtube.com/watch?v=BKtCgCTHYyg
https://www.youtube.com/watch?v=BKtCgCTHYyg
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200. Lam Trường 

 
(1974-20  ) 

Ca sĩ Lam Trường tên thật là Tiêu Lam Trường sinh ngày 14 

tháng 10 năm 1974 tại Sàigòn. Anh là con út trong một gia 

đình người Việt gốc Hoa dân tộc Triều Châu. Ngay từ nhỏ Lam 

Trường đã tỏ ra rất có năng khiếu trong lĩnh vực âm nhạc. Mặc 

dù gặp phải sự ngăn cấm của bố khi quyết định theo đuổi nghề 

ca hát, nhưng bằng chính thực lực của mình Lam Trường cũng 

đã nhận được sự đồng ý của bố. 

Tháng 10 năm 1995, Lam Trường đạt giải nhì cuộc thi "Thập 

đại tinh tú", một cuộc thi hát của cộng đồng người Hoa tại Tp. 

HCM. 

Năm 1997, ngoài album riêng đầu tay “Baby I love you”, anh 

còn gây ấn tượng ở nhiều ca khúc quốc tế khác. 

Năm 1998, Lam Trường trở thành một "hiện tượng" với bài hát 

Tình thôi xót xa của Bảo Chấn. Liền sau đó là một loạt bài hát 

khác như: Tôi ngàn năm đợi, Mưa phi trường... Một thời gian 

dài liên tục anh có mặt trong Topten Làn Sóng Xanh của Đài 

Tiếng nói nhân dân Tp. HCM. Năm 2000, với thành công của 

live show đầu tiên "Lời trái tim muốn nói" và album “Chút tình 

thơ ngây”. Năm 2002, Lam Trường thực hiện live show thứ hai 

"Cho bạn cho tôi" và phát hành album single cùng tên "Cho 

bạn cho tôi" cũng chính là một sáng tác mới của anh sau sáng 

tác đầu tay Có một ngày phát hành năm 2001. 
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Tháng 9 năm 2002, Lam Trường sang Nhật biểu diễn theo lời 

mời của Đài Truyền hình NHK ngay sau khi nhận giải thưởng 

Làn Sóng Xanh của Đài Tiếng nói Nhân dân Tp. HCM. Năm 

2003, anh ra tiếp album “Đêm lạnh, Dù ta không còn yêu”.  

Ngày 24 tháng 3 năm 2007, Lam Trường thực hiện Liveshow 

"Chuyện Hôm Qua" tại nhà thi đấu Quân khu 7. Cùng năm 

nầy, anh đại diện Việt Nam Tham gia đại hội âm nhạc châu Á 

"Asia song Festival" tại Hàn Quốc 

Ngoài ca hát, Lam Trường còn tham gia các bộ phim như: Nữ 

tướng cướp, Ngôi nhà hạnh phúc, Bếp Hát. 

Năm 2004, Lam Trường kết hôn với một cô gái Việt kiều Ngô 

Ý An. Hai người có một con trai tên Tiêu Kiến Văn. Hai người 

li dị vào năm 2009. Sau khi chia tay, con trai của anh ở với mẹ. 

Năm 2014, Lam Trường chính thức kết hôn với Yến Phương, 

một du học sinh ở thành phố Auburn, bang Washington, Mỹ. 

Cùng năm nầy, anh là giám khảo của “Giọng hát Việt nhí”. 

Tài liệu tham khảo: 

- Lam Trường Web: Wikipedia 

Ca khúc Mãi mãi - Hoài An do Lam Trường trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SMB6YpzndgI 

https://www.youtube.com/watch?v=SMB6YpzndgI
https://www.youtube.com/watch?v=SMB6YpzndgI
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201. Trần Lập 

 
(1974-2016) 

Ca sĩ Trần Lập tên thật là Trần Quyết Lập, sinh ngày 12 

tháng 12 năm 1974, tại Hà Nội, quê tại xã Kim Thái, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định. 

Anh khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình khi theo học lớp 

kỹ thuật biểu diễn và thanh nhạc của khoa Sân khấu, trường 

Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội từ năm 1993 đến năm 1997. Anh 

cũng theo học và tốt nghiệp khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà 

Nội vào năm 2001. 

Ngày 26 tháng 3 năm 1995, anh cùng một số bạn hữu thành lập 

ban nhạc rock “Bức Tường” và giữ cương vị thủ lĩnh của 

nhóm, từ khi thành lập đến khi tan rã vào năm 2006. Anh cũng 

đảm nhận vai trò sáng tác chính với hơn 30 ca khúc, đặc biệt 

với nhạc phẩm Đường đến đỉnh vinh quang, cùng các thành 

viên của mình đã đưa Bức Tường trở thành ban nhạc rock có số 

lượng người hâm mộ lớn nhất tại Việt Nam. 

Ngoài ca hát, Trần Lập từng tham gia vài chương trình truyền 

hình, làm người dẫn chương trình, cũng như giám khảo của 

chương trình Giọng hát Việt mùa thứ nhất. 
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Anh xây dựng gia đình năm 2003 và đã có hai con, một gái, 

một trai. Năm 2013, anh phát hành một cuốn tự truyện mang 

tên Bên kia Bức Tường, kể lại những ngày tháng rong ruổi với 

nhạc rock và ban nhạc Bức Tường.  

Ngày 4 tháng 11 năm 2015, Trần Lập bị chẩn đoán ung thư đại 

trực tràng và di căn. Sau 5 tháng chiến đấu với căn bệnh, anh 

qua đời vào lúc 12h45 sáng ngày 17 tháng 3 năm 2016 tại nhà 

riêng ở Hà Nội, hưởng dương 41 tuổi. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trần Lập Web: Wikipedia  

Ca khúc Tiếng gọi - Trần Lập do tác giả trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=noGATyh3JAA 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=noGATyh3JAA
https://www.youtube.com/watch?v=noGATyh3JAA
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202. Đăng Dương 

 
(1974-20  ) 

Ca sĩ Đăng Dương tên thật là Phạm Đăng Dương, sinh năm 

1974, tại Xã Đức Xương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Từ 

nhỏ Đăng Dương đã bộc lộ sự yêu thích nghiệp ca hát. Từ năm 

1987 đến 1997 anh lại theo học đàn bầu tại Nhạc viện Hà Nội 

và trở thành một "cây" đàn bầu của trường. Mãi đến năm 1992, 

anh mới theo học thanh nhạc song song. Đăng Dương được 

đánh giá cao vì có một chất giọng khỏe, vang và là một nghệ sĩ 

tận tình với công việc. Anh cùng với các ca sĩ Trọng Tấn và 

Việt Hoàn ra mắt khán thính giả lần đầu tiên vào Liên hoan 

Tiếng hát sinh viên 1998 với bài Đường chúng ta đi của Huy 

Du và từ đó bộ ba Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn nhanh 

chóng giành được một chỗ đứng vững chắc trong lòng người 

yêu nhạc. 

Năm 2000, anh tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội và trở thành giảng 

viên dạy nhạc. Khi chương trình Festival Âm nhạc châu Á tại 

Hàn Quốc được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 

Seoul chiều tối ngày 16 tháng 10 năm 2005, Đăng Dương cùng 

với Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa 

có mặt tại chương trình này. Hiện nay anh là ca sĩ thuộc biên 

chế của Đài tiếng nói Việt Nam. 

Trong khi nhiều đồng nghiệp và bạn bè của Đăng Dương lần 

lượt những dự án kết hợp với những ca sĩ dòng nhạc đương đại, 

anh vẫn tiếp tục trung thành với dòng nhạc cổ điển và nhạc 

cách mạng, những dòng nhạc không thuộc thị hiếu của khán 
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thính giả hiện đại. Anh tự nhận mình "lười" và lý giải rằng 

không phải ca khúc nào cũng phù hợp với giọng ca của mình 

cũng như không phải ca sĩ nào anh cũng có thể kết hợp được. 

Đăng Dương thừa nhận rằng anh chưa bao giờ thử hát nhạc 

nhẹ, hoặc nếu có thì cùng lắm là nhạc bán cổ điển. Đối với 

nhạc truyền thống và nhạc đỏ, anh cũng rất thận trọng trong 

việc phá cách vì theo Đăng Dương, thể loại nhạc này mang tính 

chuẩn mực cao và việc làm mới chúng rất khó. 

Đăng Dương lập gia đình với Kim Xuyến, một ca sĩ hát nhạc 

nhẹ của đoàn Quân khu 2, sau rời đoàn về công tác tại Đài 

Tiếng nói Việt Nam.  

Đăng Dương tự nhận mình là một người khó tính trong âm 

nhạc, điều này thể hiện rõ trong quá trình biên soạn album 

“Khi nắng mai về” khi anh cẩn thận lựa chọn các bài hát, tự tay 

tìm người phối nhạc cho hợp với phong cách của mình, thậm 

chí có nhiều bài phải thu đi thu lại nhiều lần. Anh cũng rất 

nghiêm khắc trong việc đào tạo các học trò của mình. Hiện 

nay, ca sĩ Đăng Dương làm việc ở Đài tiếng nói Việt Nam. 

Tài liệu tham khảo: 

- Đăng Dương Web: Wikipedia 

Ca khúc Tình em – Huy Du do Đăng Dương trình bày   

 

https://www.youtube.com/watch?v=_cmPLsiGcSc 

https://www.youtube.com/watch?v=_cmPLsiGcSc
https://www.youtube.com/watch?v=_cmPLsiGcSc
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203. Y Phương 

 
(1974-20  ) 

Ca sĩ Y Phương tên thật là Ngô Minh Phương, sinh năm 1974 

tại Sàigòn. Y Phương có năm anh em, bốn gái 1 trai và cô là áp 

út. Thân phụ của cô đặt nghệ danh là Y Phương.  

Lên khỏang 7 tuổi, cô được cho đi học ca nhạc ở trường văn 

hóa dành cho thiếu nhi được vài năm rồi sinh họat văn nghệ ở 

phường khóm. Đến năm 15 tuổi Y Phương bắt đầu trình diễn 

các nơi và được trả thù lao dù không nhiều; nhưng cũng có thể 

gọi là vào nghề chính thức và cô vẫn phải vào lớp mỗi 

ngày tại trường trung học ở Sàigòn. 

Thời còn ở Việt Nam, Y Phương có ca hát cùng nhóm nữ trẻ 

tên Hoa Ti Gôn. Cô hát ở phòng trà Saigon Mini gần bến Bạch 

Đằng, ca khúc thường hát là bản Ngăn Cách của Y Vân và Nửa 

Hồn Thương Đau của Phạm Đình Chương. 

Theo gia đình định cư tại Mỹ lúc 18 tuổi ở thành phố Boston,Y 

Phương tiếp tục ca hát trong cộng đồng và các đám cưới. Sau 

một thời gian, Y Phương đã tìm cách liên lạc với Khánh 

Phương, người cùng cô đi hát ở Sàigòn. Khánh Phương đã giới 

thiệu Y Phương vào hát ở vũ trường Diamond, California. Sau 

khi hát ở vũ trường Diamond một năm, cô phải trở lại Boston 

vì thân mẫu phải mổ ở bệnh viện, nên cần người châm sóc. Y 

Phương đã không trở lại California. Cô đến thành phố Dallas 

cộng tác vũ trường Saigon Spot City, Y Phương đã gặp một 
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nhạc sĩ tên Tú của ban nhạc, họ đã đi đến hôn nhân. Nhận thấy 

khả năng của Y Phương, Tú khuyến khích cô tiếp tục bước 

theo con đường hát chuyên nghiệp, đưa vợ sang California nhờ 

nhạc sĩ Nguyễn Thuận giúp đỡ. Y Phương được nhạc 

sĩ Nguyễn Thuận giới thiệu với trung tâm Asia và sau đó cô 

xuất hiện lần đầu tiên trong DVD Asia 44 quay ở hí viện 

Kodak Theater vào tháng 7 năm 2004 hát chung với Lâm Nhật 

Tiến bản Dấu chân của biển, nhạc ngoại quốc lời Việt. Bài hát 

kế tiếp cho trung tâm Asia là Rượu Buồn nhạc ngoại quốc lời 

Việt. 

Hai ca khúc nhạc Việt, Y Phương hát đầu tiên trên băng hình 

Asia là Cơn mưa hạ của Trúc Hồ- Trầm Tử Thiêng và Nửa hồn 

thương đau. Từ đó Y Phương luôn có mặt trong mỗi sản phẩm 

DVD của trung tâm Asia cho đến nay. 

Hiện nay Y Phương cộng tác trong chương trình Nhạc Thính 

Phòng của đài truyền hình SBTN, được khán giả yêu thích với 

ca sĩ Nguyên Khang và nhạc sĩ Trúc Hồ. Chương trình này đã 

thực hiện được nhiều kỳ trong vài năm qua, trình bày nhiều 

nhạc phẩm của nhiều nhạc sĩ Việt Nam theo từng chủ đề. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trường Kỳ. Y Phương Web: music.vietfun.com 

Ca khúc Cơn mưa Hạ - Trúc Hồ do Y Phương trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SPku9TTGxiQ 

https://www.youtube.com/watch?v=SPku9TTGxiQ
https://www.youtube.com/watch?v=SPku9TTGxiQ
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204. Sheyla 

 
(1975-20  ) 

Ca sĩ Shayla tên thật là Đinh Bảo Châu, sinh ngày 09 tháng 3 

năm 1975 tại Sàigòn, con gái của danh ca Thanh Tuyền.  

Sheylas theo mẹ vượt biên năm 1978, sang Hoa Kỳ năm 1979, 

định cư ở thành phố Houston, Texas. Khi lên 7 tuổi, Shayla bắt 

đầu học piano và căn bản nhạc lý với một cô giáo người Mỹ và 

cũng từng từng học thêm guitar với nhạc sĩ Trúc Giang. Khi 

lên 16 tuổi, Shayla đã từng đoạt giải nhì cuộc thi người mẫu tại 

Houston, nơi cô cư ngụ với mẹ.  

Vào năm 1992, trong dịp đến Houston, Texas tham dự chương 

trình nhạc đặc biệt của Thanh Tuyền tại vũ trường Mini Club 

do ban nhạc CBC khai thác; các ca sĩ Tuấn Anh, Công Thành 

và Lynn nhận thấy Shayla có một giọng hát tốt nên đã khuyến 

khích cô, cũng như đề nghị Thanh Tuyền để cô bước chân vào 

lãnh vực ca nhạc. Cùng với mẹ và những ca sĩ trên, Shayla đã 

tham dự chương trình đặc biệt dành cho mẹ cô tối hôm đó. Sau 

khi trình hai nhạc phẩm lời Mỹ, trong số có nhạc phẩm For 

your eyes only, Shayla đã nhận được sự cổ võ nhiệt liệt của 

khán giả.  

Trong lần theo mẹ đi Úc, được coi như lần xuất hiện đầu tiên 

của Shayla trước một số khán giả đông đảo, cô đã đạt được một 

kết quả mỹ mãn. Sau chuyến lưu diễn ở Úc, Thanh Tuyền có 

thêm tin tưởng là con mình có khả năng theo đuổi cái nghiệp 

chị đã mang từ hơn ba mươi qua để bắt đầu chú tâm vào việc 
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chỉ dẫn cho đứa con cưng, trước đó Shayla chỉ thích theo học 

ngành sư phạm, để trở thành một cô giáo sau này!  

Trong một dịp sang Cali cùng với mẹ, Shayla đã được nhạc sĩ 

Trúc Hồ mời cộng tác với trung tâm Asia, khởi đầu trong 

chương trình Asia 13 với nhạc phẩm Be my lover  đã trở thành 

một con gà cưng của trung tâm này. 

Sau đó, Shayla được mời ký hợp đồng với công ty nhạc Hoa 

Kỳ Global Sounds International. Sự kiện này được ghi nhận là 

sự đi vào thị trường Mỹ lần đầu tiên của một tiếng hát Việt 

Nam với CD “ Only In My Dreams”, được chính thức phát 

hành vào ngày 17 tháng 04 năm 2001. Với sự đi vào thị trường 

ca nhạc quốc tế của Shayla, được coi là một sự hãnh diện đối 

với người nữ ca sĩ còn rất trẻ này nói riêng và cho giới nghệ sĩ 

Việt Nam nói chung.  

Tài liệu tham khảo: 

- Trường Kỳ. Sheyla Web: dactrung.net 

Ca khúc Sẽ nhớ mãi ngày – Trúc Hồ do Sheyla trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=J1wZjmPl5Hs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J1wZjmPl5Hs
https://www.youtube.com/watch?v=J1wZjmPl5Hs
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205. Ngọc Anh 

 
(1974-20  ) 

Ca sĩ Ngọc Anh tên thật là Hoàng Ngọc Anh, sinh ngày 21 

tháng 4 năm 1975 tại Hà Nội. 

Ngọc Anh hát rất sớm với một giọng ca thiên phú, với giọng 

trầm, khỏe, và được xem là xuất sắc hơn tất cả các bạn cùng 

trang lứa như Mỹ Linh, Minh Ánh, Trần Thu Hà . 

Bước đầu cô cộng tác với nhóm tam ca 3A cùng Minh Anh và 

Minh Ánh. Sau khi nhóm 3A tan rã, cô hát đơn. Cô từng thành 

công với những sáng tác của Phú Quang. 

Cô định cư tại Mỹ từ năm 2008. Ngọc Anh lần đầu tiên xuất 

hiện trước khán giả của Trung tâm Thúy Nga trong chương 

trình Paris By Night 96 với bài hát Giết người trong mộng của 

Phạm Duy và từ đó trở thành ca sĩ thường trực của trung tâm 

này trong những chương trình Paris By Night tiếp theo. 

Chồng là Trần Hùng - aka Hùng Bass - sinh năm 1967, một 

nhạc công, nhạc sĩ hòa âm. Anh đã từng hòa âm nhiều ca khúc 

do Ngọc Anh thể hiện rất thành công, như Samba cho em và 

Đoản khúc cuối cho em. Hai người có một con trai tên là Trần 
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Anh Trung. Em trai của Ngọc Anh là ca sĩ Hoàng Anh Khang 

hiện đã cộng tác với trung tâm Thúy Nga bắt đầu từ Paris By 

Night số 113. 

Chẳng những là ca sĩ mà Ngọc Anh còn là nhạc sĩ sáng tác một 

số ca khúc: Hãy yêu khi ta còn bên nhau, Yêu đến ngàn Thu, 

Trizzie's Tango, Samba cho em, Mùa Đông không tuyết. 

Tài liệu tham khảo: 

- Ngọc Anh Web: Wikipedia 

Ca khúc Khi người xa tôi - Lê Xuân Trường do Ngọc Anh  

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gF1n2J6XKRg 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gF1n2J6XKRg
https://www.youtube.com/watch?v=gF1n2J6XKRg
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206. Mỹ Linh 

 
(1975-20  ) 

Ca sĩ Mỹ Linh tên thật là Đỗ Mỹ Linh, sinh ngày 19 tháng 8 

năm 1975. Mỹ Linh sinh ra trong một gia đình công nhân ở Hà 

Nội có 3 anh em. Bố trước kia là giáo viên dạy Văn sau chuyển 

thành công nhân, thầu xây dựng, ông mất năm 2007 sau một 

năm bạo bệnh. Mẹ là công nhân Xí nghiệp Dược phẩm TW2. 

Anh trai là kỹ sư về đầu máy Diesel, em gái học Kinh tế. 

Mỹ Linh học cấp 1 và cấp 2, từ lớp 1 đến lớp 8 tại trường Phổ 

thông cơ sở Trưng Nhị, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

Học cấp 3 tại trường Phổ thông trung học Bạch Mai, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Trong 12 năm, Mỹ Linh luôn làm 

quản ca của lớp và của trường nơi mình học. Khi còn đi học 

Mỹ Linh học tương đối khá đã từng 2 lần được đi dự “Đại hội 

học sinh giỏi Thủ đô”, được Thủ tướng khen thưởng.  

Năm 1991, Mỹ Linh dự thi “Giọng hát hay PTTH” toàn quốc 

lần thứ 2 và giành huy chương vàng cùng với giải dành cho 

người hát về thầy cô và mái trường hay nhất. Năm 1993, Mỹ 

Linh thi đỗ thủ khoa thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội và bắt đầu 

học tập ở đó 4 năm từ 1993 đến năm 1997, người thầy dạy hát 

đầu tiên của Mỹ Linh là giảng viên Diệu Thúy. 
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Tháng 8 năm 1993, Mỹ Linh cùng ban nhạc Hoa Sữa tham gia 

“Liên hoan các ban nhạc nhẹ toàn quốc” và đoạt giải nhì cùng 

với giải "Ca sĩ trẻ gây ấn tượng nhất liên hoan" với bài Thì 

thầm mùa xuân của nhạc sĩ Ngọc Châu. 

Sau cuộc thi đó, cô bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp và 

Thì thầm mùa xuân cũng trở thành hit đầu tiên của cô. Sau đó 

cô tiếp tục thành công với Chị tôi, nhạc: Trọng Đài, thơ: Đoàn 

Thị Tảo, Trên đỉnh Phù Vân Phó Đức Phương vào năm 1996. 

Năm 1997, Mỹ Linh tốt nghiệp hệ trung cấp, khoa thanh nhạc 

Nhạc viện Hà Nội. 

Mỹ Linh lập gia đình năm 1998 cùng nhạc sĩ Anh Quân và có 

với nhau một trai và một gái. Hiện Mỹ Linh sống cùng chồng 

và ba con nhỏ. Bé lớn là Anna Trương, tên tiếng Việt là 

Trương Mỹ Hà, con riêng của Anh Quân và vợ trước, bé thứ 

hai là Trương Anh Duy và bé út là Trương Mỹ Anh. 

Năm 1998, cô bắt đầu học và hát nhạc Soul và Funk. Album 

thành công nhất của Mỹ Linh thời gian này là “Tóc ngắn”. 

Cũng trong năm 1998 Mỹ Linh thực hiện tour biểu diễn xuyên 

Việt đầu tiên mang tên "Tiếng Hát Mỹ Linh" đã rất thành công 

tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. HCM. Cũng trong năm này, cô 

tham gia giải Làn Sóng Xanh với bài hát Một mình của nhạc sĩ 

Thanh Tùng. 

Tour xuyên việt thứ hai năm 1999 có tên "Mỹ Linh và anh em" 

đã diễn ra tại Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Tp. HCM, Vũng 

Tàu, Nha Trang và Hải Phòng. Sau hai tour diễn dài hơi, Mỹ 

Linh nghỉ một thời gian để chuẩn bị cho album tiếp theo: “Tóc 

Ngắn 2” ra đời vào tháng 4 năm 2000. 

Năm 2003, Mỹ Linh phát hành album “Made in Vietnam”. Đây 

là album đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa ekip người Việt và 

ekip người nước ngoài - Blue Tiger Records. Năm 2005, Mỹ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%8Dc_Ch%C3%A2u_%28nh%E1%BA%A1c_s%C4%A9%29
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Linh tiếp tục gây bất ngờ bằng album “Chat với Mozart”. Đây 

là một sự sáng tạo mới mẻ của Mỹ Linh và nhạc sĩ Dương Thụ 

khi phổ lời Việt cho các ca khúc cổ điển nổi tiếng của thế giới 

như Hồ thiên nga, Ave Maria,... Các ca khúc này cũng được 

làm mới lại trên nền hòa âm mang đậm chất R&B hiện đại. 

Năm 2006, khi dư âm của “Chat với Mozart” chưa kịp lắng, 

Mỹ Linh tiếp tục phát hành “Để tình yêu hát” nhân dịp lễ 

Valentine. Cũng trong năm này, Mỹ Linh tham gia chương 

trình “Sao Mai điểm hẹn 06” của VTV với vai trò thành viên 

hội đồng giám khảo. Tuy nhiên với cách nhận xét khá thô và 

nặng về cảm tính, Mỹ Linh không nhận được nhiều sự ủng hộ 

từ phía khán giả trực tiếp và khán giả màn ảnh nhỏ. 

Năm 2007, Mỹ Linh mở rộng thị trường âm nhạc của mình 

sang Nhật. Cô đã giới thiệu 3 album đã thành công của mình là 

“Made in Vietnam”, “Chat với Mozart” và “Để tình yêu hát”. 

Album “Made in Vietnam” đã được bình chọn là album của 

tháng tại Nhật Bản. 

Sau 5 năm kể từ khi phát hành album “Để tình yêu hát”, năm 

2011, Mỹ Linh trở lại với sản phẩm âm nhạc mới: “Tóc ngắn 

Acoustic - Một ngày”  

Tháng 4 và tháng 5 năm 2012, Mỹ Linh cùng Công ty Quảng 

cáo và Giải trí Mỹ Thanh thực hiện chương trình live show 

xuyên Việt mang tên "Mỹ Linh In the Spotlight - Và em sẽ 

hát...". Chương trình là một câu chuyện được viết bằng âm 

nhạc, khắc họa con đường hoạt động nghệ thuật 20 năm của cô. 

Mỹ Linh đã trình bày những ca khúc gắn liền tên tuổi của cô 

như: Thì thầm mùa xuân, Chị tôi, Hà Nội đêm trở gió, Trên 

đỉnh Phù Vân, Hương ngọc lan..., Nữ ca sĩ đã khiến cho hàng 

ngàn khán giả ở cả ba thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP. 

HCM. thổn thức theo những câu chuyện kể, những lời chia sẻ 

chân thành và trên hết là âm nhạc mà cô thể hiện. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_Th%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Rhythm_and_blues
https://vi.wikipedia.org/wiki/In_the_Spotlight
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Năm 2013, Mỹ Linh thử sức với một thử thách mới trong vai 

trò là huấn luyện viên trong cuộc thi “Giọng hát Việt mùa thứ 

2”. Bên cạnh đó cô còn làm giám khảo của chương trình giải trí 

“Gương mặt thân quen”. 

Tài liệu tham khảo: 

- Mỹ Linh Web: Wikipedia 

Ca khúc Trên đỉnh phù vân - Phó  Đức Phương do Mỹ Linh 

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uoOG03JNZc8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BB%8Dng_h%C3%A1t_Vi%E1%BB%87t_%28m%C3%B9a_2%29
https://www.youtube.com/watch?v=uoOG03JNZc8
https://www.youtube.com/watch?v=uoOG03JNZc8
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207. Gia Huy 

 
(1975-20  ) 

Ca sĩ Gia Huy tên thật là Đặng Quốc Hùng, sinh năm 1975.  

 

Gia Huy đến Montreal, Canada vào năm 1991 để cùng đoàn tụ 

với gia đình. Anh hát lần đầu tiên tại vũ trường Chateau Du 

Parc tại Montreal. Lúc đó, anh hát với ban nhạc Phạm Mạnh 

Cương để trình bày những tác phẩm như Máu Nhuộm Bãi 

Thượng Hải, Mười Năm Tình Cũ và Lambada. 

 

Ngay sau lần trình diễn đầu tiên, Gia Huy trở thành một ấn 

tượng của dân chúng tại Montreal. Anh bắt đầu hát cho một số 

vũ trường tại địa phương như Bistro Dore, Miss Saigon, và 

Đêm Sàigòn. Tuy nhiên, mục đích của Gia Huy là nổi danh 

ngoài Canada và khuếch trương số khán thính giả đi khắp thế 

giới. 

 

Năm 1994, anh được giới thiệu với Trung Tâm Asia. Sau khi 

nghe một bản nhạc do Gia Huy thâu, nhạc sĩ Trúc Hồ và Thy 

Vân đã đồng ý ký hợp đồng với anh. Theo Gia Huy, đó là ngày 

sung sướng nhất trong đời của anh bởi vì một phần lớn của 

giấc mơ anh trở thành sự thật.  

 

Gia Huy đến California không lâu sau đó để thu băng cho Asia, 

cuốn video đầu tiên của anh là Asia 8 năm 1995, Đêm Nhạc 
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Hội, anh đã trình diễn ca khúc Nhịp điệu tình và Under the 

Boardwalk cùng với Lâm Nhật Tiến, Johnny Dũng, và Nhật 

Quân. Và sau đó anh đã liên tục xuất hiện trong nhiều cuốn 

video của Asia. 

 

Gia Huy đã chậm rãi mang tên tuổi của mình đến với khán 

thính giả khắp nơi và đã không ngừng xuất hiện trong những 

chuyến lưu diễn của Asia và thu rất nhiều CD cho trung tâm.  

 

Gia Huy vẫn cộng tác cùng các trung tâm ca nhạc cho các 

show quay hình và đã tự sản xuất âm nhạc cho mình với 

thương hiệu Gia Huy Music. Anh thường xuất hiện góp tiếng 

ca nhạc tại các Tự, Viện trong những lễ lớn hay sự kiện Phật 

giáo. 

Năm 2005, Gia Huy chính thức được phép biểu diễn tại Việt 

Nam, dưới sự độc quyền của trung tâm Băng nhạc Rạng Đông 

- Rạng Đông Entertainment. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trường Kỳ. Gia Huy Web: music.vietfun.com 

Ca khúc Nhỏ ơi – Quang Nhật do Gia Huy trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IAJXp97c22Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IAJXp97c22Y
https://www.youtube.com/watch?v=IAJXp97c22Y
https://www.youtube.com/watch?v=IAJXp97c22Y
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208. Nguyên Vũ 

 
(1975-20  ) 

Ca sĩ Nguyên Vũ tên thật là Lê Nguyên Vũ sinh ngày 04 

tháng 8 năm 1975. 

Bắt đầu vào nghề ca hát năm 1998, yêu thích ca hát từ nhỏ, 

Năm 1993, khi đang học phổ thông trung học Nguyên Vũ đã 

dự liên hoan ca nhạc và đoạt giải A. 

Năm 1999 ca sĩ độc quyền cho Trung Tâm băng đĩa nhạc 

Vafaco và từng là Phó Giám Đốc của công ty Nhạc Xanh - 

Green Mussic Co. Sau một thời gian Nguyên Vũ tách ra trở 

thành ca sĩ tự do cho đến bây giờ 

Là một ca sỹ khá nổi tiếng với ngoại hình rất thư sinh nên 

ngoài ca hát, anh còn nhận được rất nhiều lời mời đóng phim. 

Anh đã từng xuất hiện trong các bộ phim như “Lục Vân Tiên”, 

“Dollar trắng”, “Tấm hộ chiếu vào đời”, “Những cuộc tình 

trắng đen”, “Lấy Vợ Sài Gòn”, “Chuông Reo Là Bắn”... Ngoài 

ra anh còn tham gia vào bộ phim cổ “Trạng sư Trần Mộng Cát” 

hợp tác với Trung Quốc. Nguyên Vũ cũng xuất hiện trong vai 

trò người dẫn chương trình của một số trò chơi truyền hình - 

gameshow - và các chương trình ca nhạc lớn nhỏ của Đài 

Truyền Hình Tp. HCM. 
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Nguyên Vũ đã phát hành được 8 album riêng cho mình, 2 

album mới nhất có tên "Ngôi Nhà Hoa Hồng" và "Password... 

Internet love" được design rất độc đáo, gây ấn tượng mạnh với 

khán giả. Đặc biệt album “Password Internet Love” mang 

phong cách R&B, Chachacha, Dance từng đoạt được giải 

Album Vàng do khán giả bình chọn tháng 12 năm 2008. 

Nguyên Vũ cũng đang kinh doanh ngành nhà hàng ăn uống, 

Nguyên Vũ cho rằng “việc ca hát cũng cần phải có điểm dừng 

và hãy dừng nó ở độ vinh quang, chứ không phải là tồi tệ”. 

Tài liệu tham khảo: 

- Nguyên Vũ Web: Wikipedia 

Ca khúc Áo em chưa mặc một lần - Hoài Linh do Nguyên Vũ 

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0GvQKDZZE3c 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0GvQKDZZE3c
https://www.youtube.com/watch?v=0GvQKDZZE3c
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209. Hồ Hoàng Yến 

 
(1976-20  ) 

Ca sĩ Hồ Hoàng Yến sinh ngày 2 tháng 4 năm 1976 tại Sàigòn. 

Thân phụ cô là quân nhân của binh chủng không quân Việt 

Nam Cộng Hòa, nhưng đã qua đời với người em trai trong một 

cuộc vượt biển, khiến nay cô chỉ còn mẹ, không anh, chị, em.  

Hồ Hoàng Yến thích hát từ nhỏ. Trong suốt những năm đi học, 

cô tham gia vào các hoạt động văn nghệ ở trường.  Cho đến 

năm bước vào trung học, lúc đó khoảng 15-16 tuổi, cô có ghi 

danh theo học lớp thanh nhạc ở trường Quốc Gia Âm Nhạc 

ở  Sàigòn và học thanh nhạc được khoảng hai năm.  Vào thời 

kinh tế thị trường, cô bắt đầu chính thức đi hát ở các vũ trường 

Sàigòn như Queen Bee, Liberty, ... 

Năm 2001, Hồ Hoàng Yến theo chồng sang Mỹ định cư tại San 

Jose, Bắc California, kế lại dọn sang phía Ðông Hoa Kỳ, tại 

Pennsylvania, ở một thời gian, nhưng đến năm 2005 lại dọn trở 

ngược về Little Saigon, Nam California, và bắt đầu đi hát trở 

lại. 

Hồ Hoàng Yến xuất hiện trong các chương trình ca nhạc khác 

nhau, như của sòng bạc Pala ở miền Nam California, cũng như 

được mời đi hát xa, trước khi được mời hát cho Trung Tâm 

Asia, 
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Năm 2007, Hồ Hoàng Yến xuất xuất hiện lần đầu tiên trong 

chương trình đại nhạc hội  “Lá thư từ chiến trường” của Asia 

số 58 với nhạc phẩm Đêm cuối cùng của nhạc sĩ Phạm Đình 

Chương, rồi tiếp tục góp tiếng hát từ đó cho đến nay. 

Đến năm 2014, Hồ Hoàng Yến đã có Ba CD: “Bão Tình”, 

“Tình Lỡ”, “Dù Tình Yêu Đã Mất”. 

Hồ Hoàng Yến và chồng đã chia tay, nay cô sống với con gái 

sinh năm 2003 tại Nam Cali. 

Tài liệu tham khảo: 

- Hồ Hoàng Yến Facebook: VietStarsEntertainment 

Ca khúc Vết thương cuối cùng - Diên An do Hồ Hoàng Yến 

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1GX5BevpLY 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1GX5BevpLY
https://www.youtube.com/watch?v=Z1GX5BevpLY
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210. Quang Dũng 

 
(1976-20  ) 

Ca sĩ Quang Dũng, tên thật là Thái Văn Dũng, sinh ngày 8 

tháng 8 năm 1976 tại Quy Nhơn, Bình Định. 

Năm 1997, anh tham dự cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Bình 

Định và đạt giải nhì. Năm 1998, Quang Dũng được Sở Văn hoá 

tỉnh cử làm đại diện tham dự cuộc thi Giọng hát hay các tỉnh 

miền Trung - Tây Nguyên tại Huế và anh đã giành một huy 

chương vàng. 

Tháng 8 năm 1998, Quang Dũng vào Sàigòn theo lời mời cộng 

tác của ông chủ phòng trà Đồng Dao. Thời gian đầu, anh gặp 

không ít khó khăn, một phần vì chưa kịp thích nghi với nhịp 

sống mới, một phần vì giọng hát, phong cách biểu diễn. May 

mắn đến với Quang Dũng khi anh có dịp hát nhạc Trịnh tại 

quán Nhạc Sĩ với sự hiện diện của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 

Quang Dũng đã hát Diễm xưa, Biển nhớ..., được Trịnh Công 

Sơn khen ngợi. Sau này, nhạc sĩ đã trực tiếp chọn bài hát phù 

hợp với chất giọng của Quang Dũng và hướng dẫn anh cách 

thể hiện tác phẩm. 

Năm 2001, ca khúc Biển nghìn thu ở lại được nhạc sĩ Trịnh 

Công Sơn ký tặng, Quang Dũng đã chọn làm ca khúc chủ đề 

cho album riêng đầu tay của mình do Bến Thành Audio phát 

hành. CD bán dè chừng, dần dà vượt con số 5.000 bản. Giọng 
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hát của Quang Dũng bắt đầu được nhiều người chú ý qua các 

sáng tác của Trịnh Công Sơn, Diệu Hương... 

Anh được đạo diễn Trần Mỹ Hà mời vào vai Hàn Mặc Tử 

trong bộ phim truyền hình dài 5 tập đã thực hiện. Và trong 

phần 2 của phim “Gái nhảy” Quang Dũng cũng được mời vào 

vai ca sĩ Khánh Trường. 

Cuối năm 2008, Quang Dũng đã thực hiện liveshow "Love 

Story" và tạo được nhiều ấn tượng trong lòng những thính giả 

yêu nhạc. 

Anh đã kết hôn với hoa hậu Jennifer Phạm sau khi tham gia 

đóng phim “Những chiếc lá thời gian” của đạo diễn Lê Cung 

Bắc, kịch bản Châu Thổ và Bùi Quang Đạt. Quang Dũng có 

với Jennifer một người con trai. Năm 2009, cặp đôi này đã ly 

hôn. 

Tài liệu tham khảo: 

- Quang Dũng Web: Wikipedia 

Ca khúc Tuyết rơi mùa Hè - Trần Lê  Quỳnh do Quang Dũng 

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FKpkwbkg8yg 

https://www.youtube.com/watch?v=FKpkwbkg8yg
https://www.youtube.com/watch?v=FKpkwbkg8yg
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211. Lan Anh 

 
(1976-20  ) 

Ca sĩ Lan Anh tên thật là Bùi Thị Lan Anh, sinh ngày 12 

tháng 8 năm 1976 tại thành phố Nam Định, trong một gia đình 

có mẹ là hạt nhân trong đội văn nghệ của nhà máy tơ Nam 

Định. Từ nhỏ Lan Anh đã rất yêu thích ca hát, đặc biệt là 

những bài ca cách mạng, cô được thầy cô và các bạn yêu mến 

đặt cho biệt danh là "Chim sơn ca". 

Năm 1994, Lan Anh vào học tại Nhạc viện Hà Nội nay là Học 

viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, khoa Thanh nhạc, hệ trung 

cấp dưới sự hướng dẫn của giảng viên Diệu Thúy. Năm 1997, 

cô đoạt giải Nhì cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội.  

Năm 1998, cô chuyển tiếp học hệ đại học thanh nhạc và được 

NSND Trung Kiên dìu dắt. Và tới năm 2000, cô ca sĩ tài năng 

gốc Nam Định này đã đoạt giải Nhất cuộc thi Hát thính phòng 

và nhạc kịch chuyên nghiệp toàn quốc, để đạt được giải nhất 

trong cuộc thi này, Lan Anh đã trình diễn 6 tác phẩm: Bóng cây 

Kơ-nia  của nhạc Phan Huỳnh Điểu, lời Ngọc Anh; Người lái 

đò trên sông Pô cô của Cầm Phong; aria Aleluja của Mozart; 

aria Ginda của Verdi, romance Vocalise của Rachmaninov và 

romance Elincarnatusest của Mozart.  

Năm 2002, Lan Anh tốt nghiệp hệ Đại học khoa Thanh nhạc 

Nhạc viện quốc gia Hà Nội, được chuyển tiếp nghiên cứu sinh 
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cao học, do thành tích học tập xuất sắc và được giữ lại trường 

làm giảng viên. Tháng 10 năm 2002, trong chương trình hoà 

nhạc nhân dịp 175 năm kỉ niệm ngày mất của Beethoven do 

ĐH Gacusen, Nhật Bản tổ chức, Lan Anh đã vượt qua rất nhiều 

vòng thi tuyển chuyên môn khắt khe để trở thành một trong 4 

solist và là solist trẻ nhất thể hiện Bản giao hưởng số 9 của 

Beethoven. Năm 2006 cô tốt nghiệp hệ Cao học Thanh nhạc tại 

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 

Năm 2004, Lan Anh cho ra mắt Album đầu tay “Bài ca hy 

vọng”, cho đến năm 2013, Lan Anh đã cho ra các Album nhạc 

của cô như sau: “Hãy yêu nhau đi”, năm 2009, “Khát vọng” 

năm 2010, “Tình ca xanh” năm 2011, “Quê hương tuổi thơ” 

năm 2013 và “Tình ca cho anh” năm 2013. 

Cũng trong năm 2004, Lan Anh đã lập gia đình với một người 

làm việc ở ngân hàng, họ đã có con trai đầu long. Lan Anh 

sống hạnh phúc gia đình và trong sự thương yêu mến mộ của 

những người yêu tiếng hát của cô. 

Tài liệu tham khảo: 

- Lan Anh Web: Wikipedia  

Ca khúc Tình em – Huy Du do Lan Anh trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JwNLmYcgVzE 

https://www.youtube.com/watch?v=JwNLmYcgVzE
https://www.youtube.com/watch?v=JwNLmYcgVzE
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212. Minh Tuyết  

 
(1976-20  ) 

Ca sĩ Minh Tuyết tên thật là Trần Thị Minh Tuyết, sinh ngày 

15 tháng 10 năm 1976 tại Tp. HCM. Cô là con gái út trong một 

gia đình có 6 anh chị em, trong đó 2 người chị là Cẩm Ly và 

Hà Phương cũng là ca sĩ. 

Sớm biểu lộ năng khiếu âm nhạc, cô bắt đầu biểu diễn từ năm 

14 tuổi. Năm 1993, cô cùng với Cẩm Ly đoạt Giải nhất song ca 

tại nhà hát Hòa Bình. Trong những năm sau đó, cô cùng người 

chị Cẩm Ly nhanh chóng trở thành cặp song ca nữ nổi danh 

không kém cặp đôi nam Minh Thuận - Nhật Hào trong giới 

hâm mộ nhạc trẻ. Trong nhiều clip ca nhạc, cặp đôi chị em 

Minh Tuyết - Cẩm Ly trình diễn chung với cặp đôi nam Lam 

Trường - Cảnh Hàn rất thành công. 

Năm 1997, Minh Tuyết sang Mỹ du học ngành thời trang và 

tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát. Lúc đầu cô sống tại San 

Diego, Los Angeles và rồi về sống tại Little Saigon đến nay. 

Năm 1998, Minh Tuyết được một người chủ tiệm nhạc phát 

hiện ra giọng hát và đã giới thiệu cho công ty ca nhạc Tình. Cô 

được thâu nhận ngay và đã ký độc quyền hát của Trung tâm 
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Tình; các tác phẩm đầu tiên khán giả ngưỡng mộ là Bờ bến lạ, 

Quán vắng một mình và Lang thang. 

Từ năm 2002, cô cộng tác với Trung tâm Thúy Nga trong Paris 

by Night 65 với bài Trái tim lỡ lầm, rồi tiếp tục cộng tác với 

trung tâm nầy từ đó cho đến nay. 

Năm 2009, Minh Tuyết trở lại Việt Nam và thực hiện liveshow 

riêng trong 2 đêm 18-19 tháng 12 tại Sân khấu Lan Anh, Tp. 

HCM. 

Năm 2013, Minh Tuyết trở về Việt Nam một lần nữa để thực 

hiện liveshow Minh Tuyết - Cẩm Ly, để kỷ niệm 20 năm ca hát 

tại Nhà hát Hòa Bình, Tp. HCM, tổ chức vào hai tối 1 và 2 

tháng 11 năm 2013. 

Đầu năm 2013, cô lập gia đình với một người Mỹ gốc Việt tên 

là Diep Nghi Keith, một doanh nhân thành đạt tại Mỹ. 

Tài liệu tham khảo: 

- Minh Tuyết Web: Wikipedia 

Ca khúc Tình không là mơ – Quang Mẫn do Minh Tuyết trình 

bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jojm2DMAkwc 

https://www.youtube.com/watch?v=jojm2DMAkwc
https://www.youtube.com/watch?v=jojm2DMAkwc
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213. Đan Trường 

 
(1976-20  ) 

Ca sĩ Đan Trường  tên thật là Phạm Đan Trường, sinh ngày 

29 tháng 11 năm 1976 tại quận 6 Tp. HCM. Đan Trường là con 

trưởng và con trai duy nhất trong gia đình với 3 em gái. Tuổi 

thơ khá cơ cực, phải phụ giúp gia đình kiếm sống bằng nghề 

sản xuất bút bi thủ công theo kiếu cha truyền con nối từ 3, 4 

đời. Xuất thân trong gia đình vốn không có ai hoạt động trong 

ngành nghề nghệ thuật, Đan Trường sớm biều lộ sự đam mê 

âm nhạc, ca hát.  

Năm 1996, Đan Trường tham gia dự thi và đoạt giải ba với ca 

khúc Gửi người tôi yêu trong một cuộc thi giọng hát hay của 

Nhà văn hóa quận 10. Nhờ sự giúp đỡ của ông bầu Lê Hoàng 

Tuấn, biệt danh Tuấn Thaso, năm 1997, Đan Trường bước 

chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Với ngoại hình 

ăn ảnh, nỗ lực rèn luyện tạo phong cách riêng, anh sớm có 

được sự thành công và có được một lực lượng khán giả hùng 

hậu. Anh đã thực hiện được 5 liveshow hoành tráng phát sóng 

khắp cả nước, phát hành gần 30 CD riêng và nhiều CD tổng 

hợp khác. Đặc biệt anh cùng với Cẩm Ly đã tạo nên 1 bộ đôi 

hoàn hảo nhất trong làn Vpop Việt Nam cho tới bây giờ. 

Trong suốt quá trình tham gia vào ca hát, Đan Trường đạt được 

nhiều giải thưởng như: Ca sĩ được yêu thích nhất năm 1999 do 

Tạp chí Thanh niên trao tặng; Nhân vật được yêu thích năm 
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1999 do bạn đọc và báo Mực Tím trao tặng, Cúp vàng ngôi sao 

2000 do Báo Văn hóa, Đặc san Văn hóa và Đài truyền hình 

Việt Nam trao tặng; Giải thưởng Mai Vàng do báo Người Lao 

động bình chọn; Giải thưởng Làn Sóng Xanh của Đài Tiếng 

nói Nhân dân TP.HCM nhiều năm liền; Giải thưởng VTV Bài 

hát tôi yêu của Đài Truyền hình Việt Nam; Giải thưởng ca sĩ 

được yêu thích nhất của HTV 3 năm liền; cùng nhiều giải 

thưởng lớn nhỏ khác... 

Ngoài ca hát, Đan Trường còn tham gia vào lĩnh vực điện ảnh 

với phim cổ tích “Vua hóa cò”, “Hoàng tử chăn lợn”, hay phim 

điện ảnh “Võ lâm truyền kỳ” chiếu dịp Tết 2006 đã gây được 

nhiều tiếng vang lớn và gần đây nhất là phim "Người chồng bất 

đắc dĩ" vào năm 2012. Ngoài ra Đan Trường được Đại sứ quán 

Đài Loan và Hà Lan tại Tp. HCM chọn làm Đại sứ Du lịch.  

Ngày 20 tháng 4 năm 2013, Đan Trường quyết định kết hôn 

với Trịnh Thủy Tiên, một thương gia người Mỹ gốc Việt sinh 

năm 1986, tại nhà thờ Five Wounds Portuguese National 

Church, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ.  

Tài liệu tham khảo: 

- Đan Trường Web: Wikipedia 

Ca khúc Anh Ba Khía - Sơn Hạ do Đan Trường trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WmDln_0GjUQ 

https://www.youtube.com/watch?v=WmDln_0GjUQ
https://www.youtube.com/watch?v=WmDln_0GjUQ


 Huỳnh Ái Tông  

626 
 

214. Anh Thơ 

 
(1976-20  ) 

Ca sĩ Anh Thơ tên thật là Lê Thị Thơ, sinh năm 1976, quê ở 

thôn Dục Tú, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa. Trước khi trở thành ca sĩ, cô là sinh viên Nhạc viện Quốc 

gia Hà Nội. Trong thời gian này Anh Thơ đã liên tiếp giành 

được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi ca hát chuyên 

nghiệp: Giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998; Giải 3 

Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999; Giải nhì nhạc 

thính phòng toàn quốc 2000; Giải nhất giọng ca Sóng phát 

thanh Đài Tiếng nói Việt Nam 2001. 

Anh Thơ là một trong những ca sĩ nổi tiếng thuộc dòng nhạc 

thính phòng và cách mạng truyền thống, thường xuất hiện trên 

nhiều chương trình ca nhạc chính thống ở Hà Nội. Cô phát 

hành album đầu tay có tựa đề “Tình em” vào tháng 8 năm 

2005. Thời gian này, cô nhiều lần xuất hiện trong chương trình 

“Con đường âm nhạc” của VTV3, và thể hiện ca khúc nhạc 

nhẹ như Thềnh thềnh o ơi của Nguyễn Cường.  

Hiện tại Anh Thơ là một giảng viên thanh nhạc Nhạc viện 

Quốc gia Hà Nội và tiếp tục học cao học tại trường, bắt đầu từ 
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năm 2005 Cô đã cho ra mắt 4 album, gồm có: “Gửi em ở cuối 

sông Hồng” hát chung với Việt Hoàn, “Như ta có thể”, “Tình 

em”, “Một dòng nghiêng soi”. Anh Thơ đã từng lưu diễn nhiều 

nước trên thế giới: Nga, Tiệp, Đức, Ba Lan, Hà Lan, Châu Phi. 

Sau 20 năm ca hát, Anh Thơ tổ chức Liveshow đầu tiên đêm 

15-1-2015 tại Cung Hữu Nghi Hà Nội với tên gọi “Tình Xa 

Khơi”. 

Anh Thơ được giới chuyên môn đánh giá là giọng hát của cô: 

"trong sáng, tinh tế, tràn ngập cảm xúc và thấm đẫm âm hưởng 

dân ca", là ca sĩ gạo cội như: Tân Nhân, Thanh Huyền, Lê 

Dung... Tên tuổi của ca sĩ Anh Thơ gắn liền với những bài hát: 

Xa khơi, Khúc hát sông quê, Mẹ yêu con, Người con gái sông 

La, Hà Nội Huế Sài Gòn... 

Tài liệu tham khảo: 

- Anh Thơ Web: Wikipedia 

Ca khúc Em yêu anh như câu hò ví dặm – Vũ Ngọc Quang do 

Anh Thơ trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=C7eCDW5cWSE 

https://www.youtube.com/watch?v=C7eCDW5cWSE
https://www.youtube.com/watch?v=C7eCDW5cWSE
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215. Trọng Tấn 

 
(1976-20  ) 

Ca sĩ Trọng Tấn tên thật là Vi Trọng Tấn, sinh năm 1976, tại 

Bá Thước, Thanh Hóa. Trọng Tấn là dân tộc Thái có bốn anh 

chị em. Anh bắt đầu tham gia hoạt động văn nghệ từ khi còn là 

học trò trường Đào Duy Từ, Thanh Hoá. Sau khi tốt nghiệp 

phổ thông trung học, Trọng Tấn dự định thi vào 3 trường Đại 

học Kiến Trúc, ĐH Tài chính và Nhạc viện Hà Nội. Nhưng sau 

đó anh quyết định thi vào một trường duy nhất - Nhạc viện Hà 

Nội, và trở thành sinh viên của trường. 

Lần đầu tiên từ Thanh Hóa ra Hà Nội là để nộp đơn thi vào 

Nhạc viện, dù học khối A, và chưa có kiến thức gì về nhạc lý. 

Vào ký túc xá, gặp bạn, Trọng Tấn được giới thiệu gặp cô giáo 

Minh Huệ khi đó là giảng viên của trường, nhưng vì xin học 

muộn quá, chỉ còn 12 ngày nữa là thi, nên cô không nhận. Tình 

cờ NSND Trần Hiếu nghe được đoạn Trọng Tấn đàn và hát 

trong phòng trọ của bạn, ông đã nhận luyện thi cho anh. Trọng 

Tấn là một trong ba người thi đỗ khóa ấy.  

Sau khi tốt nghiệp Học viện, Trọng Tấn làm giảng viên tại 

khoa Thanh nhạc của trường và tiếp tục theo nghiệp ca sĩ. 

Tháng 9 năm 2013, anh quyết định nghỉ dạy, để chuyên tâm 

vào công việc ca hát. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C3%A2m_nh%E1%BA%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Hi%E1%BA%BFu
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Ca sĩ Trọng Tấn thường chọn những ca khúc cách mạng của 

những nhạc sĩ như Huy Du, Hoàng Việt, Thái Cơ, Phan Huỳnh 

Điểu để hát. Không những thế, những bản tình ca lãng mạn về 

tình yêu của các nhạc sĩ, cũng được anh đón nhận và chuyển tải 

nó một cách cảm động đến người yêu nhạc. 

Trọng Tấn đã phát hành một số album như “Một Chặng 

Đường”, “Rặng Trâm Bầu” và album mới nhất “Tình Yêu Trên 

Dòng Sông Quan Họ” năm 2008. 

Đêm 18 tháng 7 năm 2012, trong Chương trình nghệ thuật 

Chào mừng đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào tại thủ đô 

Vientiane, Lào. Trọng Tấn cùng ca sĩ Anh Thơ đã tự ý bỏ về 

nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã gửi công 

điện yêu cầu đình chỉ biểu diễn các chương trình nghệ thuật với 

hai người. Tiếp đó, ngày 30 tháng 7 và ông Lê Văn Toàn - 

Giám đốc Học viện Quốc Gia VN phê chuẩn quyết định kỷ luật 

vào ngày 1 tháng 8 năm 2012. 

Trọng Tấn lập gia đình với Đặng Thị Thanh Hoa, sinh 1978. 

Hai người yêu nhau từ Thanh Hóa, cùng lên Hà Nội lập nghiệp. 

Con trai đầu là Tấn Đạt và con gái Hoa Thảo Nguyên. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trọng Tấn Web: Wikipedia 

Ca khúc Về thăm mẹ - Ngọc Sơn do Trọng Tấn trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3dKazc6R2oE  

https://www.youtube.com/watch?v=3dKazc6R2oE
https://www.youtube.com/watch?v=3dKazc6R2oE
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216. Tâm Đoan 

 
(1977-20  ) 

Ca sĩ Tâm Đoan tên thật là Huỳnh Ngọc Tâm Đoan sinh 

ngày 05 tháng 5 năm 1977  tại Bình Dương, Việt Nam. Nghệ 

danh Tâm Đoan là một loài hoa màu tím ở trên Tây Nguyên mà 

trong lúc đi dạy học hồi xưa mẹ của Tâm Đoan đã phát hiện 

được rồi về sau đặt tên cho Tâm Đoan. Gia đình Tâm Đoan 

gồm ba, mẹ và em gái Kristine Sa. 

Từ nhỏ,Tâm Đoan đã sinh hoạt văn nghệ. Khi học lớp 6 thì 

được đi học thêm về Mandoline và Guitar. 

Tâm Đoan cùng mẹ và em rời Việt Nam năm 1989 do sự bảo 

lãnh của cha cô, đã sang Canada hai năm trước đó. Tại đây cô 

học thêm một năm Claironette trong trường cấp ba. 

Cuối năm 1997, nhạc sĩ Tích Hà giới thiệu Tâm Đoan với trung 

tâm Vân Sơn trong lúc trung tâm này cần một giọng ca trẻ. Chỉ 

trong năm đầu tiên, tên tuổi Tâm Đoan đã được biết đến qua sự 

xuất hiện trên 4 chương trình video Vân Sơn 7, 8, 9, 10 cũng 

như qua 2 CD được tung ra trong năm 1998 là "Tấm Ảnh 

Không Hồn" và "Chuyến Tàu Hoàng Hôn". Trong những năm 

tiếp theo, cô được trung tâm Vân Sơn phát hành nhiều CD như 
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"Mùa Thu Có Nhớ', "Đếm Giọt Sầu Rơi", "Anh Có Nghe Mưa 

Rơi"... 

Vào năm 2001, Tâm Đoan hết hợp đồng với Trung tâm Vân 

Sơn. Đến năm 2002, Tâm Đoan được Tô Ngọc Thủy, giám đốc 

trung tâm Thúy Nga mời ký độc quyền, song song đó cô còn 

xuất hiện rất nhiều trên DVD của Tình Production. Tâm Đoan 

bắt đầu xuất hiện trên sân khấu Thúy Nga từ chương trình Paris 

by Night 63 chủ đề "Dòng Thời Gian". Từ năm 2009 đến 2014, 

Tâm Đoan cộng tác với trung tâm Asia. Sau đó, Tâm Đoan 

quay lại cộng tác với Trung tâm Thúy Nga, từ Paris By Night 

112 năm 2014 trở đi. 

Tâm Đoan kết hôn với Tiến Dũng cũng là một ca sĩ vào ngày 

04 tháng 2 năm 2006 tại Toronto, Canada. 

Tài liệu tham khảo:  

- Tâm Đoan Web: Wikipedia 

Ca khúc Ai nói với em - Lê Minh Bằng do Tâm Đoan trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RP6h7i4oGsk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RP6h7i4oGsk
https://www.youtube.com/watch?v=RP6h7i4oGsk


 Huỳnh Ái Tông  

632 
 

217. Nguyễn Hoàng Nam 

 
(1977-20  ) 

Ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam sinh ngày 01 tháng 6 năm 1977, tại 

Hà Nội.  

Sau khi tốt nghiệp đại học Quốc Gia Hà Nội khoa Kinh tế, 

Nguyễn Hoàng Nam vào Sài Gòn lập nghiệp và đoạt giải nhất 

"Closeup - Đi tìm ngôi sao" vào cuối năm 2002.  

Sau gần 3 năm đoạt giải nhất cuộc thi ngôi sao Close-up, 

Nguyễn Hoàng Nam mới thật sự bước vào con đường ca hát 

chuyên nghiệp bằng abum VCD “Điều muốn nói”. Có chất 

giọng tốt, ngoại hình điển trai, Nguyễn Hoàng Nam đang từng 

bước tiếp cận khán giả… 

Sau đó Nguyễn Hoàng Nam đã cho ra đời hai album CD-VCD 

“Mãi Yêu Suốt Đời”, VCD-Karaoke “Điều Muốn Nói”, được 

khán giả trẻ yêu thích qua những ca khúc: Mãi yêu suốt đời, 

Giờ còn lại gì, Yêu mãi ngàn năm, Vì anh yêu em, ...  

Ngày 23-7-2007 Nguyễn Hoàng Nam quyết định phát hành 

album "Điều ước - Những tình khúc hai thế hệ" gồm những 

tình khúc một thời vang bóng và những sáng tác mới, chia đều 

50-50 trong album như: Ngày xưa Hoàng Thị, Xin còn gọi tên 

nhau, Phôi pha, ... Đào hoa, Vết tình xưa, Tình đau, ... Với 

album này Nguyễn Hoàng Nam muốn khẳng định với khán giả 

yêu nhạc khả năng thể hiện được những ca khúc trữ tình, sâu 

lắng chứ không chỉ là những ca khúc trẻ trung sôi động. Sau 

khi phát hành album "Điều ước - Những tình khúc hai thế hệ", 

Nguyễn Hoàng Nam phát hành tiếp album trữ tình xưa mang 
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tên "Đôi mắt người xưa" gồm 9 ca khúc nổi tiếng qua các thập 

kỷ trước: Đôi mắt người xưa, Gặp nhau làm ngơ, Cho vừa lòng 

em, Đập vỡ cây đàn, Người đi ngoài phố... 

Nguyễn Hoàng Nam được biết đến với vai trò ca sĩ hát nhạc trẻ 

sau khi được giải nhất Ngôi sao Closeup nhưng xác định hướng 

đi ca sĩ giải trí hát đủ các thể loại nhạc, nên Nguyễn Hoàng 

Nam hát nhạc trẻ, hát bolero và bây giờ là ra mắt album Hoàng 

tử remix. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng Nguyễn Hoàng Nam 

thất bại với album Bolero “Về đâu mái tóc người thương” ra 

mắt giữa năm nên anh mới quay về với dòng nhạc dễ nghe dễ 

nhận được sự tán dương  như nhạc remix, rất điềm tĩnh, 

Nguyễn Hoàng Nam đáp: “ Có thể với nhiều người, tôi không 

thành công với dòng nhạc bolero nhưng cá nhân tôi lại nhận 

được rất nhiều lời mời biểu diễn tại Hà Nội lẫn đi lưu diễn Úc, 

Canada và hát phục vụ bà con ở Mỹ khi ra mắt album này.  

Nguyễn Hoàng Nam định cư tại Vancouver Canada. 

Tài liệu tham khảo: 

- Tiểu sử Nguyễn  Hoàng Nam Web: mp3.zing.vn 

Ca khúc Về đâu mái tóc người thương - Hoài Linh  

do Nguyễn Hoàng Nam trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tz0WbM_pP7E 

https://www.youtube.com/watch?v=tz0WbM_pP7E
https://www.youtube.com/watch?v=tz0WbM_pP7E
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218. Trần Thu Hà 

 
(1977-20  ) 

Ca sĩ Trần Thu Hà hay Hà Trần, tên thật là Trần Thu Hà, 

sinh ngày 26 tháng 8 năm 1977 tại Hà Nội. Cô sinh ra trong 

một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha cô là ca sĩ, nghệ sĩ 

nhân dân Trần Hiếu, mẹ là nhà giáo ưu tú Vũ Thúy Huyền, 

nguyên trưởng khoa Thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội, chú là 

nhạc sĩ Trần Tiến. Anh trai cô tên Trần Vũ Hoàng, đi theo đi 

theo nghiệp hội họa, về sau là Trưởng khoa Mỹ thuật, Trường 

Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. 

Trần Thu Hà còn có nghệ danh Hà Trần, là một nữ ca sĩ nhạc 

nhẹ của Việt Nam. Cô được biết như là một ca sĩ có phong 

cách đa dạng và nhiều màu sắc và được coi là một trong 4 diva 

của nhạc nhẹ Việt Nam. 

Thuở nhỏ, Hà rất thân thiết với người mẹ của mình, trong khi 

bố cô - Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu - lại thường xuyên vắng 

nhà và không thực sự gần gũi với cô. Hà Trần gọi bố cô là 

"một người đàn ông vụng về trong những cư xử gia đình, xã 

hội”. Dù vậy, về sau, khi đi theo nghiệp ca hát giống cha mình, 

cô đã có sự đồng cảm và gắn bó với bố mình hơn.  

Năm Trần Thu Hà 14 tuổi, mẹ cô qua đời. Sự mất mát đi người 

mẹ thân thiết đã ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần của cô, 

và cho đến sau này khi lấy chồng, sinh con, Hà Trần vẫn chưa 

thoát khỏi nỗi cô đơn do sự ra đi quá sớm của mẹ. 
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Hà Trần cũng thân thiết và hợp với người chú của mình - nhạc 

sĩ Trần Tiến, và đã chịu ảnh hưởng từ những chuyến phiêu lưu 

trong những bài hát du ca của ông. Lúc còn nhỏ, Hà Trần yêu 

thích nhiều thứ như làm thơ, viết văn, hội họa và sau cùng mới 

đến ca hát. Tuy nhiên, cô không có chất giọng bẩm sinh xuất 

sắc.  

Cô học múa ở Cung thiếu nhi Hà Nội năm 6 tuổi. Năm 8 tuổi, 

Hà bắt đầu học piano. Cho đến khi 10 tuổi thì cô lại thi vào hệ 

sơ cấp thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Năm 

1995, sau khi tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc, cô lại tiếp tục 

theo học và tốt nghiệp hệ Đại học khoa thanh nhạc Nhạc viện 

Hà Nội vào năm 2000. 

Trải qua nhiều năm tập luyện và rèn giũa, giọng hát của Hà đã 

có nhiều tiến bộ. Cô bắt đầu nhận được những giải thưởng đầu 

tiên: Giải trẻ triển vọng cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 1993; 

Giải nhất cuộc thi tiếng hát học sinh, sinh viên toàn quốc 1994; 

Huy chương vàng cuộc thi đơn ca các trường nghệ thuật toàn 

quốc 1994; Giải ba cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ Tiếng hát 

Vàng Anh do công ty Horitro Nhật Bản tổ chức năm 1995; 

Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho ca sĩ thể hiện xuất sắc 

nhất tác phẩm âm nhạc của Hội năm 1996. Năm 1998, cô bắt 

đầu đi vào con đường ca hát chuyên nghiệp. 

Album đầu tiên cô thực hiện mang tên “Đánh thức tầm xuân”, 

hát chung với Bằng Kiều do Hãng phim Trẻ phát hành vào năm 

1998. Album gồm có các sáng tác của Dương Thụ, Bảo Chấn, 

Trần Tiến, Ngọc Châu... như: Đánh thức tầm xuân, Dường 

như, Giá băng, Mùa xuân qua, Ô cửa sổ mùa đông, Tóc gió 

thôi bay... Album đã tạo ấn tượng tốt với công chúng và là một 

trong những đĩa bán chạy vào thời điểm đó. 

Năm 1999, cô phát hành album riêng đầu tay mang tên “Em về 

tinh khôi”. Album này do nhạc sĩ Quốc Bảo biên tập và được 

Hãng phim Trẻ phát hành.  
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Tháng 11 năm 2000, cô tham gia liveshow “Chiều Hà Nội” của 

nhạc sĩ Vũ Quang Trung, một nhạc sĩ được đánh giá có nhiều 

Bài hát dành cho "cá tính" của Hà Trần như: Tiếng mưa, Lời 

cuối tình yêu, Anh yêu em....  

Năm 2002, cô và nhạc sĩ Ngọc Đại đã đồng tổ chức một tour 

xuyên Việt mang tên “Nhật thực” và đồng thời cũng cho ra mắt 

album “Nhật thực”. Chương trình gồm có các sáng tác của 

nhạc sĩ Ngọc Đại phổ thơ Vi Thùy Linh được thể hiện bởi 

giọng hát của Hà. Ekip của chương trình gồm có: nhạc sĩ phối 

khí Đỗ Bảo, ca sĩ Minh Anh - Minh Ánh, nhóm 2M, biên đạo 

múa Quỳnh Lan, đạo diễn hình ảnh Việt Tú và họa sĩ sân khấu 

Trần Vũ Hoàng, anh trai Trần Thu Hà. 

Tháng 8 năm 2003, cô được mời làm giám khảo cuộc thi Sao 

Mai, tiền thân là Liên hoan tiếng hát Truyền hình toàn quốc do 

VTV tổ chức, khi cô mới 26 tuổi, giám khảo trẻ tuổi nhất trong 

lịch sử cuộc thi hát quy mô quốc gia này. 

Tháng 10 năm 2003, cô tổ chức liveshow trong chương trình 

“Âm nhạc và những người bạn” mang tên “Sắc màu”. Chương 

trình do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện, được phát sóng 

trực tiếp trên VTV3 và có sự tham gia của Trần Hiếu, Trần 

Tiến, Thanh Lam, Phương Thanh, Ngọc Anh, nhóm 5 Dòng 

Kẻ. 

Năm 2004, cô hợp tác cùng đàn chị Thanh Lam cho ra mắt 

album “Thanh Lam - Hà Trần”, được phối khí bởi DJ Trí 

Minh, em trai Thanh Lam và Trần Thanh Phương, một album 

có chút màu acoustic cùng electronic. 

Cô kết hôn vào năm 2004 với một Việt kiều ở Mỹ. Sau đó cô 

đã cùng chồng sang Mỹ sinh sống. 

Kể từ khi chuyển sang sống ở Mỹ, cô bắt đầu đi hát trung tâm 

Thúy Nga và biểu diễn trong một số chương trình Paris by 
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Night. Cô cũng là ca sĩ hát ru Bắc bộ dùng làm nhạc cho bộ 

phim điện ảnh “Hạt mưa rơi bao lâu”. 

Năm 2005, cô cho ra mắt album “Hà Trần 98-03”. Album bao 

gồm những Bài hát quen thuộc đã được phối khí làm mới lại 

như: Mùa xuân gọi, Phố nghèo, Dòng sông mùa thu, Sắc màu, 

Chuyện tình thảo nguyên của Trần Tiến, Lời chưa nói của 

Xuân Phương - nhạc phim Phía trước là bầu trời, Mưa tháng 

giêng của Việt Hùng - Nguyễn Việt Chiến, Tình ca, Em về tóc 

xanh, Em về tinh khôi của Quốc Bảo, Hoa gạo của Ngọc Đại - 

Phan Huyền Thư... Album cũng được phát hành ở Mỹ với tên 

gọi “Sắc màu - Tình ca” do Thúy Nga phát hành và thêm 1 bài 

là Tiến thoái lưỡng nan. 

Tháng 7 năm 2005, cô biểu diễn trong chương trình Miss 

Vietnamese USA. Tháng 11 năm 2005, cô tham gia chương 

trình "Đêm Thần Thoại" tưởng niệm cố nhạc sĩ Trịnh Công 

Sơn do Phương Nam Film tổ chức. 

Năm 2007, cô xuất hiện trong một số chương trình của Paris by 

Night như các chương trình số 90, 89, 88, 85, 84, 83, 82. Cô đã 

làm giám khảo trong cuộc thi “PBN Talent Show”. Tháng 7 

năm 2007, cô và trung tâm Thúy Nga phát hành album “Tình 

ca qua thế kỷ”. Album gồm có những tình khúc trữ tình, tiền 

chiến của Từ Công Phụng, Ngọc Bích, Đức Huy, Tùng Giang, 

Trịnh Công Sơn, Đoàn Chuẩn, Ngô Thụy Miên, Nguyễn Ánh 

9, được phối khí do các nhạc sĩ Thanh Phương, Nguyễn Xinh 

Xô, Nguyễn Nhân, Shane Barber. Album có sử dụng một số 

bản thu đã được thể hiện trong chương trình Paris by Night 

trước đó. 

Tháng 12 năm 2011, Hà Trần sinh con gái đầu lòng và đặt tên 

là Nala Yến Đoàn. Nala Yến Đoàn lấy tên đệm Yến kỷ niệm dì 

Yến - người thay bà ngoại nuôi dạy mẹ từ tấm bé. 
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Tháng 5 năm 2013, Hà Trần cùng nhạc sĩ Quốc Trung và ca sĩ 

Thanh Lam thực hiện chương trình “Cầm tay mùa Hè”. Đêm 

nhạc “Cầm tay mùa Hè” có thể gọi là đêm của Hà Trần. Hà đã 

tạo ra một sắc màu không thể trộn lẫn, giọng hát tung tẩy, 

nhưng góc cạnh, tràn trề năng lượng.  

Tháng 3, 2015, Hà Trần tham gia đêm nhạc “Để nhớ một thời” 

với Bằng Kiều, Tấn Minh và Mỹ Linh. Đồng thời, Hà Trần 

cũng là đại sứ cho chiến dịch HeforShe, góp phần khuyến 

khích nam giới lên tiếng chống lại những bất bình đẳng mà phụ 

nữ và trẻ em gái phải đối mặt hàng ngày.  

Ca sĩ Trần Thu Hà là một nghệ sĩ có trường phái nghệ thuật đa 

dạng và nhiều màu sắc, luôn tìm tòi, sáng tạo và thử nghiệm 

những phong cách mới trong âm nhạc.  

Tài liệu tham khảo: 

- Trần Thu Hà Web: Wikipedia 

Ca khúc Mẹ tôi - Trần Tiến do Trần Thu Hà trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MZvj20y7tIo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MZvj20y7tIo
https://www.youtube.com/watch?v=MZvj20y7tIo
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219. Hạ Vy 

 
(1977-20  ) 

Ca sĩ Hạ Vy có tên thật là Nguyễn Lê Tường Vy, sinh năm 

1977 tại Nha Trang. Tài năng diễn xuất và giọng hát của Hạ Vy 

được cha mẹ cô khám phá khi cô còn rất nhỏ. Họ đã khuyến 

khích cô bước vào nghề ca hát và cuối cùng Hạ Vy được thắng 

giải trong một cuộc thi tại Nha Trang. 

Hạ Vy cùng với gia đình sang Mỹ theo diện HO vào năm 1991 

và cư ngụ tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts trước 

khi sang California 2 năm sau đó để bước vào con đường ca hát 

một cách tình cờ. 

Vào năm 1993, trong một dịp sang California chơi, Hạ Vy đã 

được một người bạn gái thân là nữ ca sĩ Diễm Liên, quen biết 

từ khi ở Việt Nam, rủ đến vũ trường Ritz là nơi Diễm Liên hát, 

Tại đây cô đã có dịp quen biết với nhạc sĩ Tùng Giang và nhà 

sản xuất Bạch Đông của trung tân Asia lúc đó, nhưng cô cho 

biết là chưa hề nghĩ đến việc đi hát... 

Sau đó Tùng Giang thu thanh thử cho Hạ Vy nhạc phẩm “Theo 

năm tháng hoài mong” trong một dịp Hạ Vy đến thăm studio 

của anh. Trong một lần đến trung tâm Asia chơi cùng với Tùng 

Giang và Diễm Liên, băng nhạc thu thanh bài hát trên được cô 

Thy Vân của trung tâm này để ý và đề nghị Hạ Vy ký giao kèo 

hợp tác. 
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Vào cuối năm 1993, với sự đồng ý của bố mẹ và nhận được sự 

hướng dẫn tận tâm của người chị tinh thần tên Minh Hằng ở 

Boston và cũng là người đã giúp đỡ gia đình cô rất nhiều kể từ 

ngày đặt chân đến Hoa Kỳ, Hạ Vy nhận lời cộng tác với trung 

tâm Asia với giao kèo đầu tiên. Cô từ giã thành phố Boston, 

nơi cô đã vừa đi học Anh văn vừa đi làm phụ tá cho một văn 

phòng nha sĩ, cũng là ngành nghề trước đó cô rất thích để bước 

chân vào con đường ca hát tại California. 

Hạ Vy được biết đến đầu tiên khi cô cùng với NiNi và Uyển 

Mi xuất hiện trên những chương trình video của trung tâm 

Asia, hợp thành một ban tam ca trẻ trung chuyên trình bày 

những nhạc phẩm vui tươi, pha lẫn chút kích động. Sau hai 

năm cộng tác với Asia, Hạ Vy nhận thấy mình không thích hợp 

với hướng đi đó qua lối trình diễn tam ca, hơn nữa còn được 

nhiều người khuyến khích hát đơn ca nên Hạ Vy quyết định đi 

theo con đường ca sĩ độc lập. Cũng trong thời gian này Hạ Vy 

đã được Đồng Sơn, một nhạc sĩ soạn hòa âm trẻ tuổi - sau đó 

đã trở thành người bạn đời của cô - nâng đỡ trong việc tìm một 

hướng đi mới cho tiếng hát của mình. 

Ngoài ra nhạc sĩ Tùng Giang cũng là một trong những người đã 

hướng dẫn cô đi vào con đường mới với những nhạc phẩm 

mang âm điệu quê hương cũng như những nhạc phẩm tình cảm 

của tuổi học trò, vì theo Tùng Giang cho biết cô nữ ca sĩ trẻ có 

tên thật là Nguyễn Lê Tường Vy, sinh và lớn lên ở Nha Trang 

này có một giọng ca rất thích hợp với những nhạc phẩm như 

vậy.  

Từ đó, Hạ Vy bắt đầu theo đuổi con đường mới của mình bằng 

cách tung ra CD đầu tay là “Nhắn Cánh Chim Chiều”, được coi 

như bước đầu dò đường. Nhưng khi CD có nhạc phẩm Con Gái 

được gửi tới người nghe thì tiếng hát của cô được chấp nhận 

ngay mà đến chính cô cũng không ngờ nhạc phẩm Con Gái do 

chính cô chọn, sau đó đã dính liền với tên tuổi cô...  
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Sau 5 năm Hạ Vy chuyển sang hướng đi mới, cô đã thực hiện 

cho mình được trên 10 CD với các trung tâm như Tektronik, 

New Castle, Tình, Hải Âu và Eagle. Điều đó chứng tỏ tiếng hát 

của Hạ Vy đã được thính giả chấp nhận. Một thời gian sau Hạ 

Vy cùng Đồng Sơn đứng ra thực hiện một trung tâm riêng lấy 

tên là Hạ Vy Music, cho đến nay đã thực hiện được khoảng 5, 

6 CD với những nhạc phẩm thích hợp với hướng đi riêng của 

mình.  

Sau khi rời khỏi Asia, Hạ Vy cộng tác với trung tâm Vân Sơn, 

Thúy Nga. Hạ Vy càng ngày càng trở nên vững vàng hơn để 

làm cho nổi bật giọng hát ngọt ngào sẵn có của cô, khiến tên 

tuổi của cô được biết đến với nhiều cảm tình. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trường Kỳ. Hạ Vy Web: dactrung.com 

Ca khúc Biết nói gì đây - Huỳnh Anh do Hạ Vy trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3eCPMRLnvyc 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3eCPMRLnvyc
https://www.youtube.com/watch?v=3eCPMRLnvyc
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220. Tú Quyên 

 
(1977-20  ) 

Ca sĩ Tú Quyên tên thật là Trần Kim Quyên, sinh ngày 8 

tháng 10 năm 1977 tại Philadelphia, tiểu bang Pennysylvania 

và là chị cả trong một gia đình gồm 5 người con. Tại vì sức 

khỏe của cô không hợp với khí hậu ở Philadelphia, Cô cùng gia 

đình dọn sang Port Authur tiểu bang Texas. 

Một thời gian sau, gia đình lại chuyển sang Sacramento, miền 

bắc California và lưu lại đây trong 5 năm. Sau khi rời 

Sacramento, gia đình cô lại di chuyển xuống miền Nam Cali và 

cư ngụ cho đến bây giờ.  

Tại đây Tú Quyên bắt đầu theo học tiểu học và trung học ở 

thành phố Ontario. Khi bắt đầu vào Đại Học Long Beach, Tú 

Quyên một mình dời về Westminter thuộc khu Little Saigon, 

đã tốt nghiệp ngành Speech Language Pathology. Trong thời 

kỳ còn học trung học, cô đã đi dạy Việt ngữ và đây là một điều 

khá ngạc nhiên đối với một thiếu nữ sinh ra và lớn lên tại Hoa 

Kỳ. Cô cho biết đã học tiếng Việt bằng cách mượn sách tại thư 

viện và đã làm quen với tiếng Việt ngay từ nhỏ.  

Trong một lần tình cờ tham gia vào một show gây quỹ của Hội 

Sinh viên Việt Nam của trường Đại học Fullerton, Tú Quyên 

đã được Calvin Tuấn, giám đốc Trung tâm Eagle chú ý và mời 

cộng tác. Cho đến nay, trung tâm này đã phát hành cho cô hơn 

10 CD và cô đã xuất hiện trên một số video của nhiều trung 

tâm khác như Asia, Thúy Nga, Biển Tình, Mây, Eagle... CD 
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đầu tiên của cô là “Nụ cười xa vắng”. Băng video đầu tiên Tú 

Quyên xuất hiện là “Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ 1”, năm 

1995.  

Đến nay các người ái mộ vẫn xem bài hát cô trình diễn trong 

video đó là Nụ hồng mong manh, và sau này Trong em tình vẫn 

sáng, Những lời dối gian, Chỉ mình em thôi là những thành 

công lớn của cô. Mặc dù, cũng như những ca sĩ nhạc trẻ hải 

ngoại khác, cô chỉ xem âm nhạc là nghề phụ, để thay vì làm job 

kiếm tiền học phí và ít xuất hiện trong các show nhạc. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trường Kỳ. Tú Quyên Web: dactrung.net 

Ca khúc Tình mãi bên anh - Nhạc ngoại lời Nhật Ngân  

do Tú Quyên trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5tL7ZrAzdZg 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5tL7ZrAzdZg
https://www.youtube.com/watch?v=5tL7ZrAzdZg
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221. Đoan Trang 

 
(1978-20  ) 

Ca sĩ  Đoan Trang tên thật là Cao Thị Đoan Trang sinh ngày 

4 tháng 2 năm 1978 tại Đồng Nai Từ nhỏ, cô đã sống tại thị xã 

Long Khánh tỉnh Đồng Nai trong gia đình có 6 người, gồm bố 

mẹ một chị gái và hai em trai. Cậu em trai Cao Minh Trung của 

Đoan Trang là tay trống của Microwave. Đoan Trang đã có 

thiên hướng và niềm yêu thích với âm nhạc ngay khi còn rất 

nhỏ, cô từng trình diễn các bài hát thiếu nhi trên nhiều sân khấu 

khi mới 5 tuổi, cô còn là thành viên rất chủ chốt của Nhà văn 

hóa Tỉnh cũng như các phong trào ca hát tại nơi theo học, Đoan 

Trang tham gia gần như không thiếu một hoạt động văn nghệ 

nào của trường trong suốt khoảng thời gian đi học, điều thú vị 

là tất cả các cuộc thi cô tham gia thì đều giành được giải 

thưởng 

Năm 1992, khi mới 14 tuổi, Đoan Trang đã phải xa gia đình để 

theo học phổ thông tại Tp. HCM. Năm 1995, cô dự thi và đậu 

vào Khoa trung cấp thanh nhạc - Nhạc Viện Thành phố, cô còn 

theo học ngành Sư phạm Anh văn của Đại học Ngoại ngữ - Tin 

học Tp. HCM - HUFLIT -, theo học một lúc đến hai trường đại 

học, Đoan Trang tham gia hầu hết các hoạt động về công tác 

Đoàn, nhất là chiến dịch Mùa Hè Xanh và các công tác xã hội 

khác. Vì những hoạt động tích cực như vậy, mùa xuân năm 

1999, cô được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn vào đội sinh viên 

đi thăm bộ đội ở vùng biên giới. 
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Đoan Trang biểu diễn tai các quán bar và phòng trà trên địa 

bàn thành phố để kiếm thêm thu nhập nuôi hai em trai ăn học 

và cũng là để trang trải phần học phí của mình. Cô từng được 

bầu chọn là 1 trong 10 sinh viên tiêu biểu của ĐH Ngoại ngữ - 

Tin học HCM, khóa 1995-1999. 

Năm 1998, Đoan Trang tham gia cuộc thi "Tiếng hát học sinh - 

sinh viên Thành phố", một cuộc thi dành cho các bạn trẻ là học 

sinh - sinh viên tại các trường trung học phổ thông và đại học - 

cao đẳng nằm trên đại bàn Tp. HCM.  

Năm 1999, khi vừa tốt nghiệp đại học, với tấm bằng xuất sắc 

thanh nhạc - Nhạc viện Thành phố. Cô từng được chọn phỏng 

vấn để làm việc tại Singapore Airline. Tuy nhiên, Đoan Trang 

đã chọn cho mình con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, cô 

đăng ký vào câu lạc bộ "Giai Điệu Xanh" và tham gia biểu diễn 

tại một số tụ điểm giải trí trên địa bàn Tp. HCM. 

Năm 2001, một lần nữa cô tham gia vào cuộc thi Tiếng hát 

Truyền hình Thành phố và đã đoạt giải nhì, trong lần thi này, 

cô thể hiện ca khúc Vô tình của nhạc sĩ Trần Tiến, Cô liên tiếp 

nhận được những lời mời từ các nhà sản xuất, và các công ty 

âm nhạc. Tuy nhiên, cô đã chọn con đường trở thành một ca sĩ 

độc lập và tự phát triển sự nghiệp ca hát theo hướng riêng của 

mình. 

Năm 2002, Đoan Trang bùng nổ một lần nữa với các ca khúc 

được coi là hit lúc bấy giờ như: Forget me not, Khi ta 20,... 

Đặc biệt, ca khúc Forget me not do nhạc sĩ Quốc An sáng tác 

đã được ba hãng đĩa ghi âm thực hiện ba bản hòa âm khác nhau 

bao gồm techno, slow và nhạc điện tử. Với những ca khúc này, 

Đoan Trang được khán giả bình chọn là ca sĩ trẻ triển vọng 

trong năm của Làn Sóng Xanh. Năm 2005, Đoan Trang được 

trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 7, là 1 trong 10 ca sĩ được yêu 

thích nhất trong năm với 2 ca khúc Tóc hát và Bâng Khuâng. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A1n_bar
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B2ng_tr%C3%A0
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Năm 2004, Đoan Trang thực hiện liveshow đầu tiên trong sự 

nghiệp của mình mang tên "Khi tôi 20" tại Huế, một liveshow 

được đầu tư thực hiện khá kỹ lưỡng, ca sĩ khách mời thuộc 

hàng nổi tiếng như: Ngọc Anh, Trần Tâm, Nguyễn Phi Hùng, 

Lý Hải... buổi biểu diễn còn được tài trợ và truyền hình trực 

tiếp trên 7 đài truyền hình lớn của Việt Nam: Hải Phòng, Hà 

Nội, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Tp. HCM. và Cần Thơ.. 

Tháng 5 năm 2006, Đoan Trang phát hành album “Socodance”, 

một album bao gồm tuyển tập 9 bài hát được phối âm và trình 

bày theo phong cách nhạc Dance. Tuy nhiên, không lâu sau đó, 

giới truyền thông trong nước đã rộ lên thông tin cho rằng ý 

tưởng của “Socodance” là do Đoan Trang lấy từ ca sĩ Nhất 

Thiên Bảo mà không xin phép anh này. Tháng 9 năm 2006, 

Đoan Trang được ban tổ chức Hattori Memorial Music Festival 

mời sang biểu diễn tại thành phố Osaka, Nhật Bản. Đây là lần 

đầu tiên một ca sĩ Việt Nam được mời tham gia liên hoan âm 

nhạc này. Tiêu chí để được mời là ca sĩ phải có tầm ảnh hưởng 

lớn đến khán giả trong nước. Cô đã tham gia biểu diễn cùng 

với hơn 20 ca sĩ nổi tiếng của Nhật và các nước trong khu vực 

châu Á khác như: Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc,... Cô đã 

trình bày 3 ca khúc đó là: Bâng khuâng, Sôcôla và  Ngẫu hứng 

sông Hồng. Các bài hát mà cô trình bày đều được phối âm theo 

phong cách Symphony Techno và phong cách latin rock. 

Phần trình diễn của Đoan Trang được đánh giá là khá thành 

công khi cô nhận được nhiều lời mời hợp tác âm nhạc sau buổi 

diễn. Được nhận Kỷ niệm chương từ Thị trưởng Osaka và chủ 

tịch Hội Âm nhạc Ryoichi Hattori, cùng với 2 ca sĩ đến từ 

Indonesia và Trung Quốc được mời tham gia biểu diễn tại vòng 

chung kết cuộc thi Street Grand Prix 2006, một cuộc thi tìm 

kiếm tài năng âm nhạc của Nhật Bản. 

Tháng 7 năm 2007, Đoan Trang thực hiện một chuyến du học 

ngắn hạn trong vòng 5 tuần tại Hoa Kỳ, cô đăng ký vào trường 

Đại học Berklee, một trường nhạc danh tiếng tại thành phố 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0i_truy%E1%BB%81n_h%C3%ACnh


 Ca sĩ  Việt Nam  

647 
 

Boston, bang Massachusetts. Với khóa học có tên gọi là 

"Summer Performance Program", cô được học về thanh nhạc, 

nhạc lý, kỹ năng biểu diễn sân khấu và dòng nhạc R&B, Latin 

pop. 

Tháng 12 năm 2007, Đoan Trang phát hành album thứ tư "Âm 

Bản" với các sáng tác phần lớn của các cây bút nữ. Album thể 

hiện đẳng cấp nữ quyền và sự chuyển hướng của Đoan Trang 

sang dòng Jazz và Blues thay vì Latin như những album trước 

đây của cô. Tháng 3 năm 2008, album "Âm Bản" thắng giải 

Album Vàng do Hội đồng Nghệ thuật Bình Chọn.  

Năm 2010, cô tham gia cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2010 cùng 

bạn nhảy là Evgeni Lyubomirov Popov và giành được cúp bạc.  

Tài liệu tham khảo: 

- Đoan Trang Web: Wikipedia. 

Ca khúc Dòng sông xanh - Lời Việt Dương Thiệu Tước  

do Đoan Trang trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=R04xrp3lyww 

https://vi.wikipedia.org/wiki/2007
https://vi.wikipedia.org/wiki/Blues
https://www.youtube.com/watch?v=R04xrp3lyww
https://www.youtube.com/watch?v=R04xrp3lyww
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222. Hồng Ngọc  

 
(1978- 20  ) 

Ca sĩ Hồng Ngọc tên thật là Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh 

ngày 6 tháng 8 năm 1978 tại huyện Bình Long tỉnh Sông Bé, 

nay là thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Hồng Ngọc là người 

con thứ tư trong một gia đình có 5 anh chị em. Bố của Hồng 

Ngọc là ông Nguyễn Xuân Dinh, quê gốc Ninh Bình, là chủ 

của một ban nhạc nên ông đã truyền cảm hứng cho cô đến với 

con đường ca hát. Em trai của Hồng Ngọc là nam ca sĩ Khang 

Việt. Từ bé, 2 chị em Hồng Ngọc và Khang Việt đã tham gia 

rất nhiều hoạt động văn nghệ dù hoàn cảnh gia đình khá khó 

khăn.  

Hồng Ngọc từng dự thi Tiếng hát Truyền hình Tp. HCM vào 

các năm 1996 và 1997 lần lượt đạt giải 4 và 3. Tuy nhiên sự 

nghiệp của Hồng Ngọc chỉ bắt đầu tỏa sáng vào năm 2000 với 

ca khúc Mắt Nai Cha Cha Cha của nhạc sĩ Sỹ Luân. Ca khúc 

với giai điệu sôi động cùng giọng hát mạnh mẽ, khỏe khoắn 

của Hồng Ngọc đã nhanh chóng được nhiều khán giả, đặc biệt 

là các bạn trẻ yêu thích. Chính vì thế, Mắt nai Cha Cha Cha 

cũng là tên gọi thân mật mà khán giả đặt cho Hồng Ngọc. 

Sau đó, Hồng Ngọc kết hợp cùng nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng 

và làm nên một đôi song ca ăn ý suốt một thời gian dài với các 

ca khúc như Vùng trời bình yên, Đường xa ướt mưa, Như đã 

dấu yêu,... 
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Vào khoảng đầu những năm thập niên 2000, Hồng Ngọc trung 

thành với phong cách trẻ trung, năng động, có phần quậy phá, 

hầm hố. Tuy nhiên vào những năm gần đây, Hồng Ngọc đằm 

thắm và dịu dàng hơn rất nhiều so với ngày trước.  

Hồng Ngọc từng kết hôn với nhạc sĩ Minh Nhiên vào năm 

2002 nhưng sau đó họ đã ly dị trong sự tiếc nuối của nhiều 

khán giả. Sau đó cô đã lấy chồng thứ hai là Thomas Nguyễn và 

sang Mỹ định cư, hiện cô có 2 người con 1 trai và 1 gái.  

Sau nhiều năm định cư tại nước ngoài, cuối tháng 5 năm 2014, 

Hồng Ngọc về Việt Nam để thực hiện liveshow “Dấu Ấn” - 

một đêm nhạc đặc biệt để gửi tặng bố mình và những khán giả 

thân thương đã ủng hộ cô suốt 20 năm qua. Góp mặt trong 

liveshow Dấu ấn là những ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam như: 

Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Thanh Thảo, Duy Mạnh và 

Khang Việt. Live show “Dấu ấn” diễn ra vào đêm 7 tháng 6 

năm 2014 tại nhà thi đấu Nguyễn Du, Tp.HCM và được truyền 

hình trực tiếp trên kênh VTV9. 

Tài liệu tham khảo: 

- Hồng Ngọc Web: Wikipedia 

Ca khúc Trái tim lầm lỡ - Nhạc ngoại, lời Khúc Lan do  

Hồng Ngọc trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RSD-v3SF20Q 

https://www.youtube.com/watch?v=RSD-v3SF20Q
https://www.youtube.com/watch?v=RSD-v3SF20Q
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223. Tuấn Hưng 

 
(1978-20  ) 

Ca sĩ Tuấn Hưng tên thật là Nguyễn Tuấn Hưng, sinh ngày 

mồng 5 tháng 10 năm 1978 tại Hà Nội, nguyên quán Hưng 

Yên. 

Năm 1995, khi đang học lớp 11, trong liên hoan văn nghệ 

mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường cấp 3, Tuấn Hưng đã 

khiến mọi người bất ngờ với giọng ca trầm ấm khi thể hiện ca 

khúc Hàn gắn thế giới. Sau này, khi đang là sinh viên năm III 

Đại học dân lập Thăng Long, khoa Quản trị kinh doanh, anh đã 

bỏ ngang để đi hát cùng nhóm “Quả dưa hấu”, mặc dù gặp 

không ít lời phản đối từ gia đình, bạn bè. Bốn chàng trai Bằng 

Kiều, Anh Tú, Tuấn Hưng, Tường Văn của Quả dưa hấu, đã 

chiếm được rất nhiều cảm tình từ giới hâm mộ Hà Thành.  

Tháng 2 năm 2000, Tuấn Hưng quyết định vào Sàigòn để lập 

nghiệp. Dấu ấn đầu tiên của Tuấn Hưng tại Sàigòn là lần biểu 

diễn chương trình CLB Bạn yêu nhạc, tại Nhà hát Bến Thành 

đúng ngày sinh nhật của anh. 

Trong hơn 10 năm ca hát, Tuấn Hưng đã phát hành trên thị 

trường âm nhạc 12 album, album đầu tiên "Vũ điệu thần tiên" 

phát hành năm 2001, rồi "Tìm lại bầu trời". Năm 2012 với 

những bài hát Dĩ vãng cuộc tình, Cầu vồng khuyết, Tình yêu 

lung linh, Vẫn nhớ, Tìm lại bầu trời,... 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0ng_Y%C3%AAn_%28th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91%29
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0ng_Y%C3%AAn_%28th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91%29
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Trong thời gian đầu, Tuấn Hưng hay thể hiện các ca khúc nhạc 

Hoa phổ lời Việt nổi tiếng. Tuy nhiên, về sau anh chuyên tâm 

thể hiện các ca khúc của nhạc sĩ Việt hơn, phong cách âm nhạc 

và tiếng hát của anh cũng trở nên đa dạng và phong phú hơn. 

Ngoài ra, Tuấn Hưng cũng từng viết nhiều ca khúc. 

Ngoài ca hát, Tuấn Hưng còn được biết đến qua một số bộ 

phim như “Cho một tình yêu” và “Những nụ hôn rực rỡ” năm 

2010,.. 

Năm 2014, Tuấn Hưng đã kết hôn cùng Hương Baby tại Hà 

Nội vào ngày 5 tháng 4.  

Năm 2015, Tuấn Hưng đã trở thành giám khảo cho chương 

trình Giọng Hát Việt, mùa thứ ba cùng với Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh 

Hưng, Thu Phương. 

Các ca khúc Tuấn Hưng để lại trong lòng khán thính giả: Tình 

yêu lung linh, Tình là gì, Dĩ vãng cuộc tình, Chia xa, Tình yêu 

nào phải trò chơi, Tìm lại bầu trời,... 

Tài liệu tham khảo: 

- Tuấn Hưng Web: Wikipedi 

Ca khúc Biết tìm đâu – Duy Mạnh do Tuấn Hưng trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jmR3301uX90 

https://www.youtube.com/watch?v=jmR3301uX90
https://www.youtube.com/watch?v=jmR3301uX90
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224. Cardin Nguyễn 

 
(1978-20  ) 

Ca sĩ Cardin Nguyễn tên thật là Cardin Đỗ Nguyễn sinh ngày 

11 tháng 11 năm 1978 tại Tp. HCM, Việt Nam.  

Năm 1999, trên sân khấu ca nhạc của Trung tâm Asia xuất hiện 

4 chàng thanh niên vừa hát vừa nhảy, đem lại cho ca nhạc hải 

ngoại một luồng trình diễn mới lạ, sinh động, nhóm do Cardin 

Nguyễn cùng Evan Lê, Spencer Nguyễn và James Nguyễn 

thành lập, do nhạc sĩ Trúc Hồ đặt tên là Asia 4. 

Năm đó, Cardin từ Houston, Texas di chuyển sang California 

để khởi nghiệp ca hát của mình. Cardin đã sáng tác ra 7 ca 

khúc: Will You Still, I don’t need your love, I Never Thought… 

trong 12 ca khúc để trở thành một CD bán chạy nhất của hảng 

Asia Entertainment năm 2001. Kế đó là album “Holiday”, rồi 

“The last promise” phát hành năm 2002. 

Năm 2003, Cardin đã ra hát riêng, và bài hát Cardin cùng hát 

chung với Trish Thùy Trang “The chase” đã rất thành công và 

nỗi tiếng. Sau khi Cardin Nguyễn tách khỏi Asia 4, nhóm được 

củng cố thêm Aeron Lê, nhóm Asia 4 sau nầy gồm có Evan Lê, 

Spencer Nguyễn, James Nguyễn và Aeron Lê. Evan Lê là 
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Trưởng nhóm và là anh em sinh đôi với Aeron Lê, còn Spencer 

và James là hai anh em ruột. 

Cuối năm 2004, Cardin đã ra mắt CD "Trái Tim Dại Khờ" và 

trở thành CD bán chạy nhất của Asia Entertainment năm 2005. 

Trong CD đó, anh sáng tác 6 bài trong 11 bài của CD. 

Năm 2007, Cardin đã Remix lại bài hát Mãi Yêu Người Thôi 

của Trúc Hồ, là người được cho là rất khó khăn về nhạc của 

mình. Bài nhạc đó đã trở thành nỗi tiếng ngay lập tức. 

Năm 2012, Cardin lập gia đình, có cơ sở kinh doanh về bánh 

ngọt. Do đó, Cardin ít xuất hiện trên sân khấu ca nhạc Asia 

nữa. 

Tài liệu tham khảo: 

- Cardin Nguyễn Web: Wikipedia 

Ca khúc Tia Nắng - Khánh Vinh do Cardin Nguyễn trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5yNe-7NwbXE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5yNe-7NwbXE
https://www.youtube.com/watch?v=5yNe-7NwbXE
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225. Bích Vân 

 
(1978-20  ) 

Ca sĩ Bích Vân tên thật là Nguyễn Bích Vân, sinh năm 1978 

tại Tp. HCM. xuất thân từ một gia đình truyền thống ngoài 

Bắc, quê ngoại ở Hà Nam Ninh, quê nội ở Quảng Ninh, nơi có 

Vịnh Hạ Long thơ mộng.  

Năm 1954, gia đình nội ngoại di cư vào Sàigòn. Là con một, 

Bích Vân lớn lên trong tình thương của bố mẹ, trong niềm tin 

Cơ Đốc, và trong tiếng nhạc.  

Bích Vân được ông nội dạy đàn Mandoline từ lúc 5 tuổi. Sau 

đó, được Mẹ cho đi học đàn Piano chuyên về nhạc cổ điển từ 

năm 10 tuổi. Từ đó, Bích Vân đã bắt đầu sinh hoạt văn nghệ 

thiếu nhi, luôn đạt được những giải thưởng khi dự thi tại trường 

học và tham gia ca đoàn, đệm đàn piano tại các chương trình 

Thánh lễ ở nhà thờ Sàigòn. Sau khi học xong trung học, Bích 

Vân quyết định thi vào Nhạc Viện Tp. HCM học khoa Thanh 

Nhac. Đồng thời học nhạc, Bích Vân cũng thi đậu vào trường 

Đại Học Kiến Trúc, học về Graphic Design, từng được Giải 

Nhất trong cuộc thi Tiếng Hát Sinh Viên. 

Tháng 7 năm 2003, gia đình Bích Vân định cư tại Hoa Kỳ, 

Bích Vân đã tiếp tục theo học ngành thanh nhạc tại Santa Ana 

College, sau đó tốt nghiệp cử nhân ngành Biểu Diễn Thanh 

Nhạc Opera tại Nhạc Viện Bob Cole thuộc trường Cal State 

Long Beach. Cô tiếp tục theo học và tốt nghiệp danh dự Thạc 

Sĩ chuyên ngành thanh nhạc, biểu diễn Nhạc Kịch Broadway 

tại trường Đại Học New York danh tiếng tại New York, và 
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chứng chỉ cao cấp về Giảng Dạy Thanh Nhạc - Advanced 

Certificate of Pedagogy-. Cô được mời ở lại để giảng dạy tại 

trường Đại Học New York sau khi tốt nghiệp. Bích Vân là một 

trong những ca sĩ được biết đến nhiều nhất trong phong cách 

nhạc thính phòng, cổ điển, bán cổ điển và nhạc kịch. Cô đã 

từng biểu diễn với nhiều dàn nhạc uy tín của thế giới, trên 

những sân khấu opera, Nhạc Kịch và hòa nhạc. Bích Vân đã 

biểu diễn vai chính trong các vở Nhạc Kịch và Opera “The 

King and I”, “The Music Man”, “Giulio Cesare”, “Falstaff”, 

“A World Without Harmony”, “Count To Ten”… 

Năm 2008, Bích Vân được mời góp tiếng hát cho chương trình 

Asia 58 “Lá Thư từ Chiến Trường” với nhạc phẩm Anh đi 

chiến dịch của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, trình diễn tại Long 

Beach Terrace Theater, California. 

Chủ Nhật 13 tháng 4 năm 2014, tại Rose Center Bích Vân đã 

phát hành album CD đầu tay “Kiếp Nào Có Yêu Nhau” với 10 

nhạc phẩm trữ tình Việt Nam.  

Hiện nay, Ca sĩ Bích Vân cư ngụ ở California, tiếp tục con 

đường nghệ thuật , giảng dạy và trình diễn âm nhạc. 

Tài liệu tham khảo: 

- Bích Vân Web: tainhaccho.vn 

Ca khúc Anh đi chiến dịch - Phạm Đình Chương do Bích Vân 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q57RqUicoU4 

https://www.youtube.com/watch?v=Q57RqUicoU4
https://www.youtube.com/watch?v=Q57RqUicoU4


 Huỳnh Ái Tông  

656 
 

226. Quang Lê  

 
(1979-20  ) 

Ca sĩ Quang Lê tên thật là Lê Hữu Nghị, sinh ngày 24 tháng 1 

năm 1979, tại Huế, trong gia đình gồm 6 anh em và một người 

chị nuôi, Quang Lê là con thứ trong gia đình. Thân phụ của 

Quang Lê là một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Vào đầu thập 

niên 1990, Quang Lê theo gia đình sang định cư tại bang 

Missouri, Mỹ, theo diện HO. 

Một hôm, nhân có buổi lễ được tổ chức ở ngôi chùa gần nhà, 

một người quen của gia đình đã đưa Quang Lê đến để giúp vui 

cho chương trình sinh hoạt của chùa, và anh đã nhận được sự 

đón nhận nhiệt tình của khán giả. Quang Lê nhớ lại, người 

nghe không chỉ vỗ tay hoan hô mà còn thưởng tiền nữa. Đối 

với một đứa trẻ 10 tuổi, thì đó quả là một niềm hạnh phúc lớn 

lao, khi nghĩ rằng niềm đam mê của mình lại còn có thể kiếm 

tiền giúp đỡ gia đình. 

Say mê ca hát từ nhỏ, và niềm say mê đó đã cho Quang Lê 

những cơ hội để đi đến con đường ca hát ngày hôm nay. Có sẵn 

chất giọng Huế ngọt ngào, Quang Lê lại được cha mẹ cho theo 

học nhạc từ năm lớp 9 đến năm thứ 2 của đại học khi gia đình 

chuyển sang sống ở California.  

Anh từng đoạt huy chương bạc trong một cuộc thi tài năng trẻ 

tổ chức tại California. Thời gian đầu, Quang Lê chỉ xuất hiện 

trong những sinh hoạt của cộng đồng địa phương, mãi đến năm 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/1990
https://vi.wikipedia.org/wiki/Missouri
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
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2000 mới chính thức theo nghiệp ca hát. Nhưng cũng phải gần 

2 năm sau, Quang Lê mới tạo được chỗ đứng trên sân khấu ca 

nhạc của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Và từ đó, Quang Lê liên 

tục nhận được những lời mời biểu diễn ở Mỹ, Canada, Úc, 

Pháp.... 

Quang Lê hợp đồng với trung tâm Thúy Nga, xuất hiện lần đầu 

tiên trong chương trình “Người tình và quê hương” là Paris by 

Night số 66 trong năm 2002, anh trình bày ca khúc Thư Xuân 

trên rừng cao của Trịnh Lâm Ngân, từ đó đến nay, anh vẫn 

cộng tác với trung tâm Thúy Nga và đi trình diễn các nơi ở Mỹ, 

Canada, Úc châu, Âu Châu.  

 

Hiện nay Quang Lê sống cùng gia đình ở Los Angeles, nhưng 

vẫn thường xuyên về Việt Nam biểu diễn. 

 

Tài liệu tham khảo: 

 

- Quang Lê Web: Wikipedia 

 

Ca khúc Được tin em lấy chồng – Châu Kỳ  do Quang Lê  

trình bày 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9yMOrlpOgWQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9yMOrlpOgWQ
https://www.youtube.com/watch?v=9yMOrlpOgWQ
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227. Y Phụng 

 
(1979-20  ) 

Ca sĩ Y Phụng tên thật là Nguyễn Mỹ Thể, sinh ngày 18 tháng 

02 năm 1979 tại Tp. HCM. Là con gái của nghệ sĩ cải lương 

Minh Phụng và Kiều Tiên. 

Năm 6 tuổi được cha mẹ cho đóng vai quần chúng cầm cuốc 

trong vở “Khói rừng quê mẹ” và hát những bài thiếu nhi một 

mình trước giở mở màn. 

Năm 12 tuổi được cha mẹ hướng cho học múa balê nhưng 

không thích, lại tự học hát qua các băng video ca nhạc hải 

ngoại.  

Năm 15 tuổi Y Phụng chính thức đi hát cho các sân khấu trên 

địa bàn thành phố, nổi tiếng với cover bài You're my heart 

You're my soul của nhóm Modern Talking nhưng vai trò ca sĩ 

của cô giai đoạn này khá mờ nhạt vì chỉ là ca sĩ hát lót, trong 

nhóm có Đàm Vĩnh Hưng. 

Cô bắt đầu nổi tiếng hơn với sự nghiệp điện ảnh khi đóng 

chung với Lý Hùng nhiều bộ phim như “Riêng chỉ có anh”, 

“Đời vũ nữ”... Vai diễn đầu tiên của cô là vai phụ trong phim 

“Những cánh hoa dại”. 
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Năm 2003, Y Phụng thành hôn với một Việt kiều trẻ tuổi tên 

Đạt, sau khi kết hôn cô cùng chồng, sang định cư tại Hoa Kỳ. 
Ban đầu Y Phụng sống với chồng bằng trách nhiệm, nhưng sau 

khoảng thời gian chung sống, cảm động trước sự chân tình và 

sự quan tâm của anh, Y Phụng đã yêu thương anh thật lòng. 

Tuy vậy, cuộc hôn nhân ấy cũng không kéo dài được hơn 7 

năm. Sau này cô cũng tiết lộ một trong những nguyên nhân tan 

vỡ hôn nhân của mình là cô rất sợ việc sinh con. 

Năm 2005, định cư ở Hoa Kỳ, Y Phụng được Trung tâm Asia 

mời cộng tác, cô xuất hiện trên DVD đầu tiên Asia số 49 là 

chương trình “Những bài hát hay nhất thế kỷ”, Y Phụng trình 

bày ca khúc Yêu một mình của Trịnh Lâm Ngân. 

Ngoài Asia, Y Phụng trình diễn ở vũ trường, các chương trình 

văn nghệ của cộng đồng người Việt tại khắp các tiểu bang của 

Hoa Kỳ. Y Phụng có khuôn mặt khả ái, giọng hát ngọt ngào 

thích họp với dòng nhạc quê hương. 

Tài liệu tham khảo: 

- Y Phụng Web: Wikipedia 

Ca khúc Giọt buồn không tên – Anh Bằng do Y Phụng  

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=x-JFk0RM4v4 

https://www.youtube.com/watch?v=x-JFk0RM4v4
https://www.youtube.com/watch?v=x-JFk0RM4v4
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228. Ngô Thanh Vân 

 
(1979-20  ) 

Ca sĩ Ngô Thanh Vân sinh ngày 26 tháng 5 năm 1979 tại Cầu 

Kè, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Cô là con út trong một gia đình 

có 3 chị em. Khi lên 16 tuổi, cô cùng mẹ định cư ở Na Uy. 

Năm 1999, sau 4 năm ở hải ngoại, Ngô Thanh Vân trở về Việt 

Nam, và giành được ngôi Á hậu  trong cuộc thi Hoa hậu Việt 

Nam qua ảnh, do tạp chí Thế Giới Phụ Nữ tổ chức năm 2000. 

Sau đó, cô bắt đầu sự nghiệp tại Việt Nam như một người mẫu 

cho các tạp chí, lịch, các bộ sưu tập thời trang,... Cô đóng vai 

chính trong phim Hương Dẻ, một phim ngắn trên đài HTV. 

Năm 2002, Ngô Thanh Vân bắt đầu bước vào sự nghiệp của 

một ca sĩ nhạc pop và ký hợp đồng với Phương Nam Film. 

Tiếp đó, cô thu âm album “Vườn Tình Nhân” với Tuấn Hưng. 

Một năm sau đó, 2003, với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Quốc Bảo, 

Ngô Thanh Vân phát hành album đầu tiên, “Thế giới Trò 

Chơi”, vào ngày 26 tháng 2, sinh nhật thứ 23 của cô.  

Trong năm 2004, tiếp tục câu chuyện về Vân Virus, Ngô 

Thanh Vân phát hành album thứ hai, “Bí Ẩn Vầng Trăng”. Từ 

năm 2004, Ngô Thanh Vân là người đầu tiên bước gần đến lĩnh 

vực truyền hình điện ảnh quốc tế, trong bộ phim ca nhạc 

“Rouge”, gồm có 14 tập phát vào mỗi tối trên kênh MTV Asia. 

“Rouge” là hợp tác sản xuất giữa MTV Asia và hãng 

MediaCorp Singapore, được phát sóng rộng rãi ở Châu Á và 

Australia.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_B%E1%BA%A3o
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%AD_%E1%BA%A8n_V%E1%BA%A7ng_Tr%C4%83ng&action=edit&redlink=1
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Năm 2005, album thứ ba “My Way” của Ngô Thanh Vân được 

phát hành. Album này do Vân tự sản xuất và đặc biệt là hợp tác 

với nhóm các nhà sản xuất The Dreams.  

Tháng 11-2007, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15, Ngô 

Thanh Vân đã đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.  

Năm 2008 là một năm bùng nổ của Ngô Thanh Vân bên lĩnh 

vực âm nhạc, sau một thời gian chia tay với âm nhạc của Quốc 

Bảo, cô chính thức quay trở lại hợp tác với nhạc sĩ này làm 

Album “Studio 68” gồm các sáng tác của các nhạc sĩ Quốc 

Bảo, Quốc Dũng, Thái Thịnh, Minh Khang. Album nầy đoạt 

giải sáng tạo tại chương trình Album vàng của đài HTV7.  

Hiện nay, Ngô Thanh Vân đang là giám đốc Công ty Cung Cấp 

Tài Năng Việt vào tháng 9 năm 2009 và cô là người dẫn dắt 

cho nhóm nhạc 365DaBand kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2010. 

Năm 2010, Ngô Thanh Vân tham dự cuộc thi Bước nhảy hoàn 

vũ cùng bạn nhảy là Tihomir Romanov "Tisho" Gavrilov và 

giành được cúp vàng. 

Tài liệu tham khảo: 

- Ngô Thanh Vân Web: Wikipedia  

Ca khúc do Ô kìa đời bỗng thêm vui - Hoàng Thi Thơ  
Ngô Thanh Vân trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NNopCCUC1ME 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=N%E1%BB%AF_di%E1%BB%85n_vi%C3%AAn_ch%C3%ADnh_xu%E1%BA%A5t_s%E1%BA%AFc_nh%E1%BA%A5t&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=NNopCCUC1ME
https://www.youtube.com/watch?v=NNopCCUC1ME
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229. Quốc Đại 

 
(1979-20  ) 

Ca sĩ Quốc Đại sinh năm 1979 tại Tp. HCM. Sinh trong gia 

đình công nhân viên chức,.Trước 1975, thân phụ Quốc Đại vốn 

là nhân viên kiểm soát mặt đất ở sân bay, sau ngày thống nhất 

đất nước trở thành thợ điện trong công ty chất đốt thành phố, 

rồi làm nghề giữ xe ngoài đường, rồi nuôi heo trong nhà. Mẹ 

anh đơn thuần là người nội trợ đảm đang. 

Quốc Đại thích ca hát, nên đã đi học hát cải lương ở chợ Hòa 

Bình từ lớp 5, sau đó ghi tên học thanh nhạc ở Nhà Thiếu nhi 

Q.1 Tp. HCM. Gia đình luôn khuyến khích anh học văn hóa 

cho có kiến thức. Anh vẫn đi học và vẫn giữ sở thích ca hát, 

nên khi theo học Đại học Tổng hợp, Quốc Đại đã dự thi và đoạt 

giải nhất Tiếng hát sinh viên Đại học Tổng hợp Tp.HCM, giải 

khuyến khích Tiếng hát truyền hình năm 1996, rồi giải nhì 

cuộc thi truyền thống này của HTV năm 1998. 

Sau cuộc thi, Quốc Đại bước vào thị trường âm nhạc Việt Nam 

vốn đang rất sung túc vào thời điểm đó, nhưng anh không 

thành công. Ngoại hình và dòng nhạc của Quốc Đại đã không 

thể chinh phục được khán giả. Miệt mài suốt một thời gian dài, 

đến năm 2005 Quốc Đại ra mắt album đầu tay “Về đi em…Tìm 

một tình Yêu” với dòng nhạc dân ca và trữ tình. Album đầu tay 

rơi vào im lặng. Khán giả dường như quên mất anh. 
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Sau 8 năm ca hát, anh đã có ý định mở quán cà phê và yên 

phận hát phòng trà, nhưng duyên nghiệp bất ngờ xuất hiện. 

Năm 2006, khi Quốc Đại tham gia chương trình nghệ thuật 

trong tuần lễ Festival biển tại Bà Rịa - Vũng Tàu, anh tình cờ 

quen Cẩm Ly, rồi được Minh Vy - Cẩm Ly mời làm ca sĩ độc 

quyền cho Kim Lợi Studio. 

Ngoài bài hát Cà phê miệt vườn song ca với Cẩm Ly, một trong 

những bài hát mà nhạc sĩ Minh Vy như đo ni đóng giày, đã đưa 

tên tuổi ca sĩ Quốc Đại lên hàng top trong lòng khán giả là bài 

Anh về miền Tây. Bài hát như tâm sự gắn liền với cõi lòng tan 

nát của ca sĩ Quốc Đại, về mối tình anh dành cho cô gái vùng 

sông nước, trong chiến dịch Mùa hè xanh ở Bến Tre năm 2004.  

Đầu năm 2007, Album "Yêu Một Mình" dưới sự trợ giúp của 

Kim Lợi đã ra mắt với một hình ảnh Quốc Đại hoàn toàn mới: 

trẻ, đẹp và hát hay hơn xưa rất nhiều... Từ đó, Quốc Đại có 

những Album riêng hay chung với Cẩm Ly như “Giã Từ”, 

“Anh Về Miền Tây”, “Nhớ Người Yêu”. “Ngày Xưa Hoàng 

Thị”,  “Em Quên Điệu Lý Tình Yêu”, ….. 

Tài liệu tham khảo: 

- Nguyễn Thiện. Ca sĩ Quốc Đại: Tôi đang báo hiếu...Web: 

baomoi.com 

Ca khúc Anh về miền Tây – Minh Vy do Quốc Đại trình bày   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sj7z7erQuI0 

https://www.youtube.com/watch?v=Sj7z7erQuI0
https://www.youtube.com/watch?v=Sj7z7erQuI0
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230. Khả Tú 

 
(197X-20  ) 

Ca sĩ Khả Tú tên thật là Ngô Khả Tú, sinh ngày 11 tháng 6 

thập niên 1970, tại Sàigòn, quê quán Quảng Trị. Do thân phụ 

cô thích tài tử Hồng Kông Miêu Khả Tú nên đặt tên cô và cô 

lấy đó làm nghệ danh. 

Năm 1992, thân phụ cô bảo lãnh cho thân mẫu, em trai và cô 

định cư tại Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. 

Năm 1993-1996, cô ký độc quyền hát cho trung tâm băng đĩa 

Hải Âu tại quận Cam, Califonia. Đã phát hành các CD “Hợp 

khúc tình Yêu”, “Tình ca quê Hương 1-2-3”, “Gõ cửa”…., lúc 

này cô còn rất nhỏ chưa đủ tuổi đi hát tại vũ trường, hay bị hỏi 

giấy nên đi hát ở đâu cũng được cha mẹ đưa đi. Cha Mẹ cô đã 

đồng hành và hổ trợ con gái trên mọi nẽo đường cô đi lưu diễn. 

Cô đã đi lưu diễn hầu như khắp các tiểu bang của Hoa kỳ, 

Canada, Âu châu, Úc Châu, Nhật … 

Sau khi hết hợp đồng và rời khỏi trung tâm Hải Âu, cô đã đầu 

quân cho trung tâm Người Đẹp Bình Dương và cô đã được kết 

hợp cùng với ca sĩ Mạnh Quỳnh qua những CD có số lượng 

bán rất chạy trên thị trường như “Thuyền Hoa”, “Bọt biển”, 

“Tôi vẫn nhớ”, “Chỉ mình anh”, “Chuyện tình cờ”, “Chuyện 

tình buồn”, “Nối lại tình xưa”. 

Năm 1997, cô lập công ty riêng Khatu Productions, cho ra CD 

đầu tay do cô phát hành: “Đơn bóng tình nghèo”. Nhạc phẩm 
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đầu tiên do chính cô sáng tác. Bạch Phong Lan, sáng tác năm 

1998, Giot lệ cung sầu năm 2000, Cô nàng mắt nai, viết lời 

việt từ nhạc phẩm nổi tiếng trong Sư Tử Hà Đông. Chiều nước 

lũ, Mắt bồ câu, Thầm lặng, Anh đi chài tôm, … 

Năm 1997-1999, cộng tác với trung tâm băng đĩa Karaoke tại 

California Using Along từ số 15-20. 

Năm 1998-2004, CD “Năm 17 tuổi” do Mai Productions phát 

hành, cũng là CD có số lượng bán rất chạy trên thị trường. 

Cô đã tham gia mọi chương trình từ thiện như cứu trợ cho Bão 

lục miền Trung, Miền Đông miền Tây tại việt Nam, những 

người khuyết tật tại việt Nam .... Cô cũng đã đi hát gây quỹ cho 

Hội Hồng Thập Tự, để giúp cho thân nhân của những nạn nhân 

Hoa kỳ tại New York, 3020 người bị tử vong trong ngày 11-9-

2001. Cô cũng là người trên chuyến bay cuối cùng từ Nhật đáp 

về thành phố Los Angerles ngay ngày 11-9-2001, sau khi lưu 

diễn tại Nhật Bản... 

Khả Tú vào Đại học Hoa kỳ cô theo đuổi ngành Medical 

Technology và luôn luôn mong được trau dồi học vấn và ca hát 

cho đến khi thành tài. Theo học cũng gần xong, do sợ máu nên 

cô chuyển sang hội họa... Cô theo đuổi hội họa trong suốt 4 

năm ròng và học về ngành vẽ chân dung, vẽ khỏa thân, học 

tranh sơn dầu, tạc tượng khỏa thân và làm gốm sứ....  

Năm 2004 cô làm thêm kinh doanh nhà hàng và địa ốc, nên đã 

dọn về thành phố Houston Texas. Kinh doanh nhà hàng rất 

thành công, nhưng sau đó cô bị tai nạn đụng xe, bị thương rất 

nặng gãy xương hàm. Cô đã chọn cách đễ lành tự nhiên không 

qua phẫu thuật vì bác sĩ cho biết, nếu phẩu thuật, trên mặt có 

rất nhiều dây thần kinh, sợ ảnh hưởng đến sắc diện của cô. 

Mãi cho đến năm 2009 cô trở lại trong một live show “Ngàn 

hoa dâng mẹ”, một chương trình do cô thực hiện, mong đem lại 

niềm vui cho tất cả những bà mẹ trong ý nghĩa trọng đại vào 

tel:1997-1998-1999
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mùa lễ Vu lan. Tiếp theo là live show “Đường vào tình sử” 

được tổ chức long trọng tại quận Cam...cô đã được thị trưởng 

thành phố La Mirada là bà Susan Tripp đến tham dự và khen 

tặng cô là một người trẻ đã dấn thân hết mình cho nghệ thuật.  

Vào ngày 19-9-2009 Hạ viện Hoa kỳ đã trao tặng cô tấm bằng 

tưởng lục vô cùng danh dự cho những đóng góp bảo tồn văn 

hóa Việt trên xứ người và mọi đóng góp cho cộng đồng Việt, 

Mỹ.... 

Ngày 28 tháng 5 năm 2011, Khả Tú thực hiện Mini show  

“Nhẫn cỏ cho ai?” tại phòng trà Tiếng Xưa, trên đường Cao 

Thắng. Q. 10, Tp. HCM. 

Tài liệu tham khảo: 

- Ngô Khả Tú Web: yeunhacvang.com 

Ca khúc Đất phương Nam - Lư Nhất Vũ do Ngô Khả Tú  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KzIGm8hWjgg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KzIGm8hWjgg
https://www.youtube.com/watch?v=KzIGm8hWjgg
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231. Trish Thùy Trang 

 
(1980-20  ) 

Ca sĩ Trish Thùy Trang tên thật là Nguyễn Thùy Trang, sinh 

ngày 15 tháng 12 năm 1980, tai Tp. HCM. Cô cùng với gia 

đình sang định cư tại Hoa Kỳ khi cô còn rất nhỏ, định cư tại 

Sugarland, Texas, khí hậu tại đây rất khắc nghiệt, nên họ đã 

dọn sang Westlake Village ở miền Nam California.  

Mặc dù Trish không sinh trưởng trong một gia đình nghệ sĩ, 

nhưng cô thể hiện năng khiếu nhạc của mình khi còn rất trẻ. Cô 

lớn lên và nghe nhạc Mỹ rất nhiều, cô đã thường hát theo với 

những ca sĩ như Madonna, Mariah Carey and Sheryl Crow. Cô 

bắt đầu học đàn dương cầm cùng với chị, khi cô học lớp ba và 

đã ngừng học khi vào trung học.  

Tại trường, Trish tham gia vào Hội Sinh Viên Việt Nam và đó 

cũng là cơ hội cho cô trình diễn trước khán giả. Theo cô, nguồn 

cảm hứng của cô đến từ mẹ, người đã qua đời tháng 11 năm 

1995.Cha cô cùng với toàn thể gia đình có kỷ niệm đáng nhớ 
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nhất, đó là khi cô trình diễn tại trường sau ngày mẹ cô qua đời, 

đêm đó cô đã hát nhạc phẩm Strong Enough 

Vào tháng 7 năm 1997, Trish nắm lấy cơ hội bằng cách gửi 

băng nhạc của mình đến cho trung tâm Asia. Ban giám đốc đã 

để ý đến giọng hát và mời cô đến thử giọng. Sau đó không lâu, 

cô ký hợp đồng với trung tâm Asia. Lần đầu tiên cô xuất hiện 

trước khán thính giả như là một ca sĩ chuyên nghiệp vào tháng 

8 năm 1997 tại vũ trường Majestic ở Huntington Beach, CA. 

Sau đó cô thường xuyên xuất hiện trong băng video của trung 

tâm Asia với những nhạc phẩm như Nhớ Sàigòn, Xuân đã về. 

Phần lớn những ca khúc mà Trish trình bày là do cô tự sáng tác 

nhạc và lời, trong đó có những bài nhạc thành công của cô như 

Ice Queen, Paper Lantern Night, Middle of Nowhere, My 

Destiny, I'll Dream Of You, Ever After, Shades of Blue, Only 

Time Will Tell, Stay A While.... 

Vào năm 2005, cô lập ra hãng thu âm riêng lấy tên là Triple T 

productions với CD đầu tay “Without a trace”. Ngoài ra cô còn 

làm 1 hãng sản xuất thời trang riêng. Cô đã lập gia đình, có con 

trai đầu lòng. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trish Thùy Trang Web: Wikipedia 

Ca khúc Xuân đã về - Minh Kỳ do Trish Thùy trang trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g__aPkF0nsg 

https://www.youtube.com/watch?v=g__aPkF0nsg
https://www.youtube.com/watch?v=g__aPkF0nsg
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232. Hồ Quỳnh Hương 

 
(1980-20  ) 

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương sinh ngày 16 tháng 10 năm 1980 tại 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.  

Năm 1999, cô đoạt giải "Giọng ca tài năng trẻ triển vọng" 

trong cuộc thi tiếng hát Truyền hình Toàn quốc. Chính cuộc thi 

này đã giúp Hồ Quỳnh Hương được đặc cách vào học trường 

Cao đẳng Nghệ thuật Quân Đội và Hồ Quỳnh Hương được biết 

đến với hai lần tốt nghiệp xuất sắc, danh hiệu thủ khoa, chuyên 

ngành thanh nhạc trường Đại học văn hóa nghệ thuật Quân đội, 

một lần vào năm 2002 khi trường còn là trường Cao đẳng Văn 

hóa Nghệ thuật Quân đội và lần thứ hai vào năm 2013 sau khi 

trường đã đổi tên thành Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. 

Ngoài ra, Hồ Quỳnh Hương còn được biết đến với danh hiệu 

"cô gái của những giải thưởng" nhờ bộ sưu tập giải thưởng đồ 

sộ trong suốt sự nghiệp ca hát. 

Năm 2008, là ca sĩ Việt Nam duy nhất được mời tham dự liên 

hoan nhạc Pop Châu Á lần thứ hai tại Hàn Quốc, tham gia biểu 

diễn tại Asian Night Bắc Kinh, Trung Quốc. 

Năm 2011, Liveshow Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương diễn ra hai 

đêm, một vào đêm 21-5-2011 tại sân vận động Lan Anh và 

đêm 4-6-2011 tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô, được 
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đánh giá là một liveshow tầm cỡ thể hiện đẳng cấp của Hồ 

Quỳnh Hương với nhiều dòng nhạc khác nhau bao gồm pop 

ballad, jazz, rock và tâm linh. 

Hồ Quỳnh Hương từng tuyên bố giã từ sự nghiệp khi tên tuổi 

còn đang ở đỉnh cao. Quyết định của cô từng khiến người hâm 

mộ thất vọng, mặc dù đôi lần trong 5 năm qua cô cho ra vài sản 

phẩm. Nhưng sự “nhỏ giọt” chưa làm thỏa cơn khát của công 

chúng yêu nhạc. Giờ đây, họ thấp thỏm hy vọng khi nữ ca sĩ 

sinh năm 1980 đã thôi ở ẩn để trở lại với âm nhạc, Hồ Quỳnh 

Hương góp mặt ngồi ghế nóng năm 2014 trong mùa 1 và năm 

2016 trong mùa 2 của “Nhân tố bí ẩn” - X-Factor - đó cũng là 

sự khởi động từ từ với ánh đèn, giọng hát và sân khấu. 

Hiện tại cô là giảng viên chuyên ngành thanh nhạc tại Đại học 

Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. 

Tài liệu tham khảo: 

- Hồ Quỳnh Hương Web: Wikipedia 

Ca khúc Hoang mang - Võ  Hoài Phúc do Hồ Quỳnh Hương 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I367iG071o8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I367iG071o8
https://www.youtube.com/watch?v=I367iG071o8
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233. Lương Gia Huy 

  
(1980-20  ) 

Ca sĩ Lương Gia Huy tên thật là Lương Đình Hiệp, sinh ngày 

13 tháng 11 năm 1980 tại Tp. HCM, trong 1 gia đình có 4 anh 

em trai, Huy là người áp út, Mồ côi mẹ từ nhỏ, nên sớm rèn 

luyện được ý thức tự lập và một nghị lực lớn để vươn lên . 

Từ yêu thích cho đến trở thành đam mê, từ nhỏ Huy đã thích 

hát thật to cho các bạn trong xóm cùng nghe. Tham gia hoạt 

động văn nghệ phong trào từ lúc còn đi học. Anh theo nghề tay 

ngang, với vốn tự học là chính. Trước khi vào nghề, do không 

đủ chi phí để theo học, nên đa phần là mua sách nhạc về tự 

học.  

Bắt đầu từ năm 1999, anh tập tành đi ca hát, cho đến năm 

2000, anh có dịp may gặp được danh hài Kim Ngọc, thấy anh 

có đam mê lớn, nên dẫn dắt vào nghề, giới thiệu cho anh được 

hát tại một số sân khấu lớn của Sàigòn lúc bấy giờ như : Sân 

khấu 126 (Cầu Vòng), Sân khấu Trống Đồng...  

Năm 2005, Lương Gia Huy gặp danh hài Hoài Linh cũng tên 

Ngọc, giúp đỡ anh rất nhiều để phát hành Album “Em có hiều 

lòng anh”. Đây là một album với hầu hết là những sáng tác đầu 

tay rất tâm huyết của Lương Gia Huy.  

Lương Gia Huy cũng đã từng dự thi Tiếng hát Truyền Hình đài 

HTV và chương trình Sao Mai Điểm Hẹn của đài VTV. Anh 
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cũng hay tham gia trực tiếp, cho số một số đài truyền hình tại 

Sài gòn và các tỉnh lân cận.  

Lương Gia Huy thường xuyên tham gia biểu diễn, tại các tụ 

điểm ca nhạc tại Sàigòn như Sân khấu Cồng Vòng 126, SK 

Trống Đồng, Nhân Dân - Hào Huê cũ -, Thủ Đô và rạp Hưng 

Đạo …  

Những đêm mini liveshow, anh hay hát tại các Bar và phòng 

trà như Điểm Hẹn Sàigòn, Planet, MTV, Bar 2000, Champa … 

Tài liệu tham khảo:  

- Lương Gia Huy Web: music.vietfun.com 

Ca khúc Một tuần giận nhau - Trần Phúc Thắng  

do Lương Gia Huy trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1yo7kA13ERU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1yo7kA13ERU
https://www.youtube.com/watch?v=1yo7kA13ERU
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234. Ngọc Hạ 

 
(1980-20  ) 

Ca sĩ Ngọc Hạ tên thật là Nguyễn Kim Tuyến, sinh ngày 23 

tháng 12 năm 1980, tại Hội An, Đà Nẵng. Là con út trong một 

gia đình gồm có 7 anh chị em. Năm 1986 Ngọc Hạ cùng gia 

đình vào định cư ở tỉnh Đồng Nai. Cô vào ở Sàigòn học một 

thời gian sau đó và đạt nhiều giải thưởng về ca hát. 

Ngọc Hạ qua Mỹ định cư vào tháng 3 năm 2000 thuộc diện bảo 

lãnh. Sau một năm ở San Francisco, cô về sống San Jose nơi có 

nhiều người Việt sinh sống và tiện cho việc đi làm hay tham 

gia các hoạt động nghệ thuật. 

Bước đầu Ngọc Hạ không nhận được sự khuyến khích từ gia 

đình trong lãnh vực văn nghệ. Tuy nhiên sau nhiều cuộc thi ca 

hát, mọi người đã động viên cô đi theo con đường nghệ thuật. 

Ngọc Hạ muốn được học thanh nhạc từ rất sớm vào những năm 

15, 16 tuổi và sau đó quyết tâm theo hẳn nghề ca hát.  

Cô đại diện tỉnh Đồng Nai dự thi hát nhạc truyền thống vào 

năm 1995 và đoạt giải khuyến khích. Năm 1996, Ngọc Hạ 

được vào vòng chung kết giải "Tiếng Hát Truyền Thanh TP. 
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HCM". Năm 1997, cô đoạt giải nhì "Tiếng Hát Truyền hình 

Đồng Nai" và giải nhất "Tiếng Hát Truyền hình Bình Dương" 

và được vào vòng chung kết giải "Tiếng Hát Truyền hình TP. 

HCM". Cũng trong năm 1997, Ngọc Hạ đoạt Huy Chương Bạc 

trong một cuộc thi dân ca do Nhà Văn Hóa Phụ Nữ Sàigòn tổ 

chức với nhạc phẩm Ru con Bắc Bộ. 

Khi còn ở Việt Nam, cô còn đoạt giải 3 "Tiếng Hát Truyền 

hình Sài Gòn" và đã nhiều lần xuất hiện trên những chương 

trình truyền hình như "Nhạc Chủ Đề", "Nhạc Truyền thống" và 

đặc biệt là chương trình "Nhịp Cầu Âm nhạc", là một trong 

những chương trình được nhiều người theo dõi  

Sau khi đến Mỹ vài tháng, Ngọc Hạ đã gửi CD thu thanh vài 

nhạc phẩm do cô trình bày đến một số trung tâm nhạc, nhưng 

ban đầu không có trung tâm nào giúp cô đạt được ước mơ. Mùa 

hè năm 2001, Ngọc Hạ gặp Nguyễn Ngọc Ngạn trong dịp một 

chương trình do Trung tâm Thúy Nga tổ chức tại San Jose và 

xin địa chỉ, sau đó cô gửi một CD mẫu sang Toronto để nhờ 

ông giới thiệu với trung tâm Thúy Nga, nhưng thư bị bưu điện 

trả về. Sau vài lần khó khăn nữa, cô mới được Trung tâm Thúy 

Nga nhận ra tài năng và quyết định mời cộng tác vào năm 

2002, từ chương trình Paris By Night 63  

Khả năng của Ngọc Hạ đã khiến người nghe ngạc nhiên khi lần 

đầu xuất hiện trong chương trình “Dòng Thời gian” Paris By 

Night 63, năm 2002 với nhạc phẩm Mái đình làng biển của 

nhạc sĩ Nguyễn Cường mang âm hưởng ca trù. Với nhạc phẩm 

Buồn tàn thu của nhạc sĩ Văn Cao trên Paris By Night 65 chủ 

đề Yêu, tên tuổi của cô đã trở thành quen thuộc với đông đảo 

người nghe. 

Từ năm 2006, cô trở thành ca sĩ tự do. Ngoài Trung tâm Thúy 

Nga, cô còn cộng tác với Trung tâm Asia, Trung tâm Vân Sơn, 

Trung tâm Tình. Ca khúc đầu tiên cô hát cho Trung tâm Vân 

Sơn là Hồ trên núi của nhạc sĩ Phó Đức Phương, được dàn 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Toronto
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_t%C3%A2m_Asia
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dựng công phu với vũ đoàn Lạc Hồng trong DVD Vân Sơn 34 

– “Quê Hương Vùng Trời Kỷ Niệm” năm 2006, là một thành 

công lớn của cô. 

Ngọc Hạ chinh phục được khán thính giả với tiếng hát trong 

trẻo và nghệ thuật diễn tả tình cảm qua những ca khúc do cô 

trình bày, cũng như "bằng giọng hát trau chuốt, những đoạn lên 

cao được vuốt thật ngọt". Cô chọn lọc ca khúc kỹ càng, thường 

là những bản nhạc có thể chuyên chở tình cảm quê hương, con 

người với lời lẽ mượt mà, hoài niệm và tìm cho mình nét riêng 

trong việc hát lại những nhạc phẩm vang bóng một thời.  

Tài liệu tham khảo: 

- Ngọc Hạ Web: Wikipedia 

Ca khúc Đêm tàn Bến Ngự - Dương Thiệu Tước do Ngọc Hạ 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8kUMUCMHNU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8kUMUCMHNU
https://www.youtube.com/watch?v=Y8kUMUCMHNU
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 235. Mỹ Tâm 

  
(1981-20  ) 

Ca sĩ Mỹ Tâm tên thật là Phan Thị Mỹ Tâm sinh ngày 16 

tháng 1 năm 1981, tại Đà Nẵng, quê gốc ở Điện Thọ, Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam. Gia đình ca sĩ Mỹ Tâm có tám anh chi 

em, Mỹ tâm là con út, ngay từ nhỏ cô đã thể hiện mình có khả 

năng về âm nhạc. Năm 16 tuổi, cô đã giành giải nhất đơn ca 

toàn thành. Năm 1997 cô đoạt Huy chương vàng Giọng hát hay 

Xuân tại Đà Nẵng. Từ năm 1997, cô theo học khoa thanh nhạc, 

Nhạc viện Tp. HCM. 

Từ 1997-1998, cô tham gia liên tiếp hội diễn văn nghệ, các 

cuộc thi giọng hát hay của quận và thành phố. Tháng 4 năm 

1998, cô đoạt giải nhất ở hai hội thi đơn ca quận Tân Bình và 

Quận 6, Tp. HCM. Tháng 11 năm 1998, đoạt giải nhất Giọng 

ca vàng báo Mực Tím. 

Tháng 1 năm 1999, cô trở thành ca sĩ độc quyền của Vafaco. 

Bản thu âm đầu tiên của cô được thực hiện dưới sự chỉ đạo của 

nhạc sĩ Nguyễn Hà. Ca khúc Nhé anh vừa là bài tập thu thanh 

đầu đời. 

Giữa năm 2000, hết hợp đồng với Vafaco, cô viết ca khúc đầu 

tay của mình, đặt tên là Mãi yêu. Cô đã đem bài hát này, cùng 

với I Love You - hát lại ca khúc của Céline Dion - vào phần thi 

của mình trong Liên hoan giọng ca vàng châu Á tại Thượng 

Hải, Trung Quốc và cô đã đoạt huy chương đồng. 
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Tháng 6 năm 2001, cô tốt nghiệp Trung cấp Nhạc viện Tp. 

HCM với số điểm thủ khoa. Công chúng đã bắt đầu nhắc nhiều 

đến To love you more, Nhé anh, Yêu dại khờ, Mãi yêu và đặc 

biệt là Tóc nâu môi trầm như những thành công của riêng cô. 

Từ 2002 đến năm 2005, cô là một trong những ngôi sao nhạc 

nhẹ nổi tiếng tại Việt Nam với một lượng người trong câu lạc 

bộ hâm mộ hơn 40.000 thành viên. Nhiều lần cô trình diễn ở 

các thành phố Mỹ có đông người Việt. 

Những album “Đâu chỉ riêng em”, “Yesterday & Now”, 

“Dường như ta đã”… những ca khúc của cô được khán giả yêu 

thích, nhất là: Ước gì, Họa mi tóc nâu, Tình lỡ cách xa, Tình 

em còn mãi, Nụ hôn bất ngờ, Nhớ, Dường như ta đã,… 

Tháng 9 năm 2006, Mỹ Tâm hợp tác với công ty Nurimaru 

Pictures, Hàn Quốc, để cho ra đời album “Vút bay”. Năm 

2010, Mỹ Tâm làm giám khảo chương trình Sao Mai Điểm 

Hẹn trên kênh VTV3 cùng nhạc sỹ Tuấn Khanh và Hồ Hoài 

Anh. Mỹ Tâm đã thành lập Quỹ từ thiện mang tên Mỹ Tâm 

Foundation vào ngày 4 tháng 4 năm 2008.  

Tài liệu tham khảo: 

- Tiểu sử Mỹ Tâm Web: nguoinoitieng.vn 

Ca khúc Tình em còn mãi - Nhạc ngoại Lời Việt do Mỹ Tâm 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X-rlT-aUv0w 

https://www.youtube.com/watch?v=X-rlT-aUv0w
https://www.youtube.com/watch?v=X-rlT-aUv0w
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236. Băng Tâm 

 
(1981-20  ) 

Ca sĩ Băng Tâm tên thật là Trần Thị Băng Trinh, sinh ngày 3 

tháng 2 năm 1981 tại Tp. HCM. Sinh trong một gia đình gồm 

6 anh em, cô là con gái út.  

Ngay từ năm 6 tuổi Băng Tâm đã được nhiều người biết đến 

qua bộ môn “Múa Nghệ Thuật”và thường xuất hiện trong 

chương trình thiếu nhi “Những Bông Hoa Nhỏ”trên đài truyền 

hình. Sau đó Băng Tâm được tuyển vào đội múa của thành phố 

để trình diễn ở những buổi lễ hội lớn như Sea Games 1991, 

1993 tại sân vận động Phan Đình Phùng, Tp. HCM, trên truyền 

hình, lưu diễn ở Nha Trang… 

Tháng 6 năm 1994, cùng với ba mẹ và anh chị, Băng Tâm sang 

Hoa Kỳ theo diện HO. định cư tại Quận Cam, California. Tại 

đây, cô tiếp học văn hóa và học thanh nhạc với Duy Khánh, 

Nhật Ngân, Chí Tâm, Hương Lan. 

Khởi sự đi hát vào khoảng năm 2003. Đầu tiên Băng Tâm hát 

cho trung tâm Dạ Lan. Sau đó, Băng Tâm chính thức tham gia 

trung tâm Asia trong chương trình Asia số 47. “Mùa Hè Rực 

Rỡ 2005”. Từ đó đến nay, cô vẫn đều đặn xuất hiện trên các 



 Ca sĩ  Việt Nam  

679 
 

chương trình của trung tâm này, song ca với Đan Nguyên, 

Đặng Thế Luân. 

Băng Tâm, Thiên Kim, Lâm Thúy Vân, Hồ Hoàng Yến, Diễm 

Liên là những giọng hát nữ, chủ lực của Trung tâm Asia rất 

được khán giả mến mộ.  

Tài liệu tham khảo: 

- Băng Tâm Web: Wikipedia 

Ca khúc Đừng nói yêu tôi – Anh Bằng do Băng Tâm trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sAe-gAlSPMw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sAe-gAlSPMw
https://www.youtube.com/watch?v=sAe-gAlSPMw
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237. Lệ Quyên 

  
(1981-20  ) 

Ca sĩ Lệ Quyên tên thật là Vũ Lệ Quyên, sinh ngày 02 tháng 4 

năm 1981 tại Hà Nội, trong gia đình có 4 anh chị em, cô là con 

út. Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha 

mẹ cô đều là những nghệ sĩ hát chèo nên ngay từ bé, Lệ Quyên 

đã biết hát chèo.  

Năm lớp 7, gia đình Lệ Quyên gặp một biến cố về kinh tế. Cô 

đã theo mẹ lên Thái Nguyên. Lệ Quyên theo học trường cấp 2 

và cấp 3 Lương Ngọc Quyến tại đây.  

Năm 1999, Lệ Quyên thi đỗ vào Nhạc viện Hà Nội và Đại học 

Văn hóa Hà Nội, lớp Âm nhạc, khoa Văn hóa quần chúng. Cô 

quyết định theo học Đại học Văn hóa Hà Nội.  

Năm 2000, được thầy giáo chủ nhiệm phát hiện ra khả năng ca 

hát nên Lệ Quyên đã được thầy giáo giới thiệu để hát tại các 

quán cafe sinh viên trên đường Cầu Giấy. Những ngôi sao thời 

bấy giờ như Mỹ Tâm, Thu Phương, Phương Thanh, Mỹ Lệ. 

Sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp của Lệ Quyên chính thức bắt 

đầu từ năm 2002 khi được chọn tham gia hát bài hát của nhà tài 

trợ cho SEA Games 22 tại Việt Nam 

Album "Giấc mơ có thật" của Lệ Quyên với một loạt các bài 

hit đóng đinh tên tuổi như: Giấc mơ có thật, Hãy trả lời em, 
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Thôi đừng chiêm bao, Phút giây hạnh phúc, Quên một cuộc 

tình được phát hành năm 2004 đã đem lại thành công. 

Ngày đầu năm 1 tháng 1 năm 2011, Lệ Quyên cùng ông xã 

Đức Huy tổ chức lễ cưới hoành tráng tại khách sạn Melia Hà 

Nội. Ông xã của Lệ Quyên chính là cháu của nhạc sĩ Lê 

Quang, đồng thời là chủ phòng trà Không Tên, phòng trà nổi 

tiếng tại Sài Gòn. 

Vào ngày 28 tháng 8 năm 2015, Lệ Quyên hợp tác cùng 

Phương Nam Film thực hiện liveshow Vũ Thành An - Lệ 

Quyên – “Tình khúc không tên” tại nhà hát Hòa Bình.  

Ngày 08 tháng 04 năm 2016, Lệ Quyên phát hành một đĩa đơn 

Lệ Quyên & Thái Thịnh với chủ đề “Còn trong kỷ niệm”. 

Trong đó, có hai bài hát mang âm hưởng Bolero là Duyên phận 

và Đoạn tuyệt. 

Lệ Quyên là nghệ sĩ có hoạt động từ thiện khá tích cực, Lệ 

Quyên cùng Đàm Vĩnh Hưng lập quỹ từ thiện mang tên "Tình 

nghệ sĩ" để có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn kịp thời. 

Tài liệu tham khảo: 

- Lệ Quyên Web: Wikipedia 

Ca khúc Tình lỡ - Trịnh Công Sơn do Lệ Quyên trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QANOfrva240 

https://www.youtube.com/watch?v=QANOfrva240
https://www.youtube.com/watch?v=QANOfrva240
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238. Như Loan 

 
(1981-20  ) 

Ca sĩ Như Loan tên thật là Lê Thị Như Loan sinh ngày 20 

tháng 4 năm 1981, tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam. 

Như Loan sang Mỹ theo diện HO 13 ngày 20 tháng 08 năm 

1992 cùng với bố mẹ, 3 anh và 2 chị. Cô cư ngụ tại thành phố 

Garden Grove để tiện việc học cũng như cho những sinh hoạt 

ca nhạc, trong khi bố mẹ cô cư ngụ tại Costa Mesa, cũng ở 

miền nam Califronia. 

Trước khi đến với trung tâm Thuý Nga, cũng nhờ ở ngoại hình 

rất bắt mắt, Như Loan đã từng được mời làm người mẫu cho 

một nhà thiết kế y phục nổi tiếng Calvin Hiệp, cũng như đã 

từng giữ vai trò phụ diễn hay ca sĩ hát bè cho một số tiết mục 

trên những chương trình Paris By Night số 55, 57 và 58 của 

Thuý Nga trước khi được trung tâm này mời cộng tác chính 

thức. 

Ngoài ra, Như Loan với vai trò người mẫu phụ diễn cho những 

tiết mục trình diễn của nghệ sĩ, cũng đã từng cộng tác với một 
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số trung tâm nhạc như U Sing Along, Văn Nghệ Việt Nam,...từ 

khi mới được 17 tuổi. 

Bên cạnh đi hát, cô học Luật tại trường Cal State Fullerton. 

Như Loan ký hợp đồng với trung tâm Thúy Nga năm 2001, 

nhưng đến năm 2002 mới xuất hiện trên Paris by Night số 62  

“Âm nhạc không biên giới”, họp ca mở đầu với Bảo Hân, 

Thiên Kim, Trúc Lam, Trúc Linh, Lynda Trang Đài, Châu 

Ngọc, Như Loan ca khúc Tất cả là âm nhạc. Đến Paris by 

Night số 63 “Dòng thời gian”, Như Loan trình bày ca khúc 

Men say tình ái, lời Việt của Hoài An. 

Như Loan phát hành CD solo đầu tiên của cô trong năm 2006 

mang tên "Tình Lặng Câm", cũng như đĩa CD song ca có tiêu 

đề "Sunday buồn" với ca sĩ Bảo Hân, và CD một nhóm có tiêu 

đề "Mong Anh Sẽ Đến" với ca sĩ Bảo Hân, Loan Châu, và Tú 

Quyên.  

Ngày 10-7-2013, hôn lễ của cô và chàng doanh nhân gốc Việt 

diễn ra trong khung cảnh ấm áp, lãng mạn. Cùng với sự góp 

mặt của đầy đủ các đồng nghiệp trong và ngoài nước. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trường Kỳ. Ca sĩ Như Loan Web: minhchauproduction.com 

Ca khúc Về  đây em - Trịnh Nam Sơn do Như Loan trình bày   

 

https://www.youtube.com/watch?v=BBb0QBD7le0 

https://www.youtube.com/watch?v=BBb0QBD7le0
https://www.youtube.com/watch?v=BBb0QBD7le0
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239. Nguyễn Hồng Nhung 

 
(1981-20  ) 

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung sinh năm 1981, tại Hà Nội. 

Nguyễn Hồng Nhung từng học thanh nhạc tại trường Cao đẳng 

Nghệ thuật Hà Nội; Khoa Tạo dáng công nghiệp, chuyên 

ngành thiết kế thời trang, Viện Đại học Mở Hà Nội. Cô cũng 

từng là thành viên ban nhạc Mùa Xuân. 

Năm 2004, Nguyễn Hồng Nhung tham gia cuộc thi Sao Mai – 

Điểm hẹn của VTV3 và là một gương mặt khá ấn tượng tại 

giải. Sau đó, người tình cũ của Nguyễn Hồng Nhung là Lê 

Vĩnh Thắng tố cáo cô đã lấy số tiền 90 ngàn USD của anh để 

tiêu xài và “lo” cho việc chạy đua vào vòng trong của giải Sao 

Mai. Vài ngày sau đó, trên mạng Internet xuất hiện những tấm 

ảnh khỏa thân của Nguyễn Hồng Nhung. Tiếp đó, trong khi trả 

lời phỏng vấn báo Thanh Niên, Lê Vĩnh Thắng đã khẳng định 

chính mình đã đưa ảnh khỏa thân của Hồng Nhung ra trước 

công chúng để “nói lên lối sống sa đọa của người tình”. Nhờ 

scandal đó mà so với các thí sinh “Sao Mai – Điểm hẹn” khác, 

Nguyễn Hồng Nhung đã trở nên nổi tiếng hơn, có thu nhập cao 

hơn, và “được nhiều người… hâm mộ hơn”. Cô được xem là 

nạn nhân đầu tiên của cơn sốt truyền bá ảnh khỏa thân và phim 

sex của giới nghệ sĩ. 

Năm 2005, một người phụ nữ ở Củ Chi tố cáo Nguyễn Hồng 

Nhung vi phạm Luật hôn nhân khi chung sống bất hợp pháp 
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với con trai bà từ tháng 9-2004 đến tháng 5-2005. Kèm theo là 

bằng chứng về những nơi cư ngụ của cặp tình nhân, cùng xác 

nhận của chủ nhà mà hai người đã thuê ở, sinh hoạt và sử dụng 

làm việc, luyện thanh. Người đàn ông trong vụ việc này nói 

rằng mình đã bị ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung “lừa tình và tiền”. 

Còn Nguyễn Hồng Nhung thì nói rằng anh ta là “Lê Vĩnh 

Thắng thứ hai” 

Cũng năm 2005, Nguyễn Hồng Nhung sang Mỹ bắt đầu sự 

nghiệp ca nhạc tại nước này. Cô được cộng đồng người Mỹ 

gốc Việt đón chào, có không ít người hâm mộ. Trong 2 năm 

2005-2006, cô đã có 3 album riêng.. Cô đã lập gia đình với em 

trai của ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh, vợ của ca sĩ Bằng 

Kiều, vào năm 2010  và có cuộc sống ổn định tại Mỹ. 

Năm 2006-2008, Nguyễn Hồng Nhung cộng tác với trung tâm 

Vân Sơn, cũng từ 2007 đến 2016, cộng tác với trung tâm Asia, 

từ 2016, cộng tác với trung tâm Thúy Nga. 

Tài liệu tham khảo: 

- Nguyễn Hồng Nhung Web: Wikipedia 

Ca khúc Mai tôi đi – Anh Bằng do Nguyễn Hồng Nhung   

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5EaoUL-7dYs 

https://www.youtube.com/watch?v=5EaoUL-7dYs
https://www.youtube.com/watch?v=5EaoUL-7dYs
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240. Huỳnh Phi Tiễn 

 
(1982-20  ) 

Ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn sinh ngày 13 tháng Giêng năm 1982, tại 

Trà Vinh, thân phụ anh là sĩ quan, quân lực Việt Nam Cộng 

Hòa, nên sau năm 1975 phải đi học tập cải tạo, đến năm 1981. 

Năm 1995, gia đình anh được đi Mỹ diện HO, lúc đó anh được 

mười hai tuổi rưỡi, đến tiểu bang Arizona từ đó cho đến giờ. 

Đến Mỹ, Huỳnh Phi Tiễn đã thuộc rất nhiều bản nhạc mùi và 

vẫn tiếp tục nghe và hát các bản nhạc quê hương với Karaoke, 

tham gia trình diễn các buổi sinh hoạt ở nhà thờ, chùa và cộng 

đồng ở Arizona. Anh cũng dự nhiều cuộc thi ca hát của cộng 

đồng, đoạt hạng ba, hạng tư và đoạt giải nhất năm 2000. Sau 

đó, anh có dự thi hát tại thành phố Seattle, nhưng người ta nói 

giọng anh giống Chế Linh, nên không được vào chung kết. 

Năm 2008, đài phát thanh Tiếng Nước Tôi có tổ chức cuộc thi 

tại thành phố Phoenix, Huỳnh Phi Tiễn dự thi, hát bản Nhớ 

người yêu của Châu Kỳ, chỉ được hạng tư. Chán nản, anh trở 

lại trường và hoàn tất bằng cử nhân tại đại học Arizona. 

Năm 2010, đài phát thanh Tiếng Nước Tôi, tổ chức thi hát lần 

nữa, anh thử thời vận thử dự thi. Bất ngờ đoạt giải nhất với bản 

Túy Ca của nhạc sĩ Châu Kỳ. Anh được bầu sô mời trình diễn 

trong một buổi ca nhạc ở Phoenix. Cơ duyên đã đến, khi MC 

buổi này là Việt Dzũng. Khi anh hát xong, Việt Dzũng tới hỏi 

thăm và khuyên anh nên dự thi giải tuyễn lựa ca sĩ do trung 

tâm Asia tổ chức năm 2011. Vào chung kết anh hát bản Đêm 
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buồn tỉnh lẻ, đoạt được giải nhì. Ban giám khảo gồm nhạc sĩ 

Trúc Hồ, ca sĩ Lệ Thu và ca sĩ Trung Chỉnh. Sau đó trung tâm 

Asia đã mời anh cộng tác. Huỳnh Phi Tiễn góp tiếng hát từ 

“Asia 69 - Tác giả - Tác phẩm - Liên khúc tuyệt vời, Tình ca 

muôn thuở”, năm 2012. 

Năm 2014 Trung tâm Asia phát hành Album “Ngoại Ô Đèn 

Vàng” với tiếng hát Huỳnh Phi Tiễn gồm các ca khúc như 

Ngoại ô đèn vàng, Xót xa, Sáu tháng quân trường, Linh hồn 

tượng đá, Lá thư cuối cùng, Đoạn cuối tình yêu, Hận Đồ Bàn, 

Mười năm tình cũ... 

Huỳnh Phi Tiễn đã đi hát nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, Úc. 

Những ca khúc được yêu cầu như Linh hồn tượng đá, Đêm 

buồn tỉnh lẻ,… Riêng Một mai giã từ vũ khí được khán giả yêu 

cầu nhiều nhất. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trần Củng Sơn. Huỳnh Phi Tiễn - gian nan con đường trở 

thành ca sĩ nổi tiếng Web: sbtn.tv 

Ca khúc Một mai giã từ vũ khí - Nhật Ngân do Huỳnh Phi Tiễn 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ce1UPKhBvo 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ce1UPKhBvo
https://www.youtube.com/watch?v=7Ce1UPKhBvo
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241. Mai Thiên Vân 

 
(1982-20  ) 

Ca sĩ Mai Thiên Vân tên thật là Mai Thị Hậu, sinh ngày 12 

tháng 12 năm 1982 tại Bình Đại, Bến Tre, trong một gia đình 

Công giáo nghèo. Thuở nhỏ, Mai Thiên Vân đã sinh hoạt ca 

đoàn ở nhà thờ, cô được các nữ tu Công giáo dạy hát thánh ca. 

Ngoài việc hát lễ cho các thánh lễ trong nhà thờ, cô cũng đi hát 

cho lễ hôn phối và đám cưới để kiếm thêm tiền. Ngoài ra, cô 

cũng tham dự nhiều cuộc thi ca hát, tiền thưởng nhận được cô 

đều để dành tiền đóng tiền học và mua sách vở.  

Năm học hết trung học, cô lên Tp. HCM. học Cao đẳng Sư 

phạm, để làm cô giáo dạy nhạc cho học sinh tiểu học. Ngoài 

việc dạy học, cô còn kiếm thêm tiền bằng cách hát những sáng 

tác mới của các nhạc sĩ hoặc các công ty băng nhạc để thu 

băng. Thu nhập từ nghề ca sĩ gấp cả chục lần lương giáo viên 

nên đời sống của cô trở nên khá hơn và có thể giúp đỡ được gia 

đình. Lúc còn hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam, cô lấy nghệ 

danh là Mai Hậu. 

Sau này, một người bạn đã giới thiệu cô với Trung tâm Thúy 

Nga và cô được mời sang Hoa Kỳ hát thử. Bài đầu tiên cô hát 

trước khán giả hải ngoại là Nước non ngàn dặm ra đi, hát 

chung với Quang Lê trong Paris by Night số 90 “Chân dung 

người Phụ nữ”. Sau đó, trung Tâm Thúy Nga chính thức mời 

cô cộng tác nên cô đổi nghệ danh thành Mai Thiên Vân, và là 

đối tượng thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Trên sân khấu các 

chương trình ca nhạc của Trung tâm Thúy Nga, việc cô xuất 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_%C4%90%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%BFn_Tre
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hiện với bạn diễn là nam ca sĩ Quang Lê rất được khán giả yêu 

thích. Vì vậy, có tin đồn trong giới văn nghệ rằng họ đang yêu 

nhau nhưng họ nói rằng "chỉ là bạn". 

Cộng tác với Trung tâm Thúy Nga, Mai Thiên Vân đã cho trình 

làng ba Album có riêng tiếng hát của cô: “Thương hoài ngàn 

năm”, “Nếu anh đừng hẹn”, “Hát để tặng anh”, và ba Album cô 

hát song ca với ca sĩ Quang Lê: “Gõ cửa trái tim”, “Ðôi mắt 

người xưa”, “Phải lòng cô gái Bến Tre”. Ngoài ra, cô còn ra 

một Album thánh ca mang tên: “Thánh Tâm Chúa”. 

Ngày 19-8-2016, Mai Thiên Vân đã kết hôn với Cao Xuân kiệt, 

một người làm việc tại Trung tâm Thúy Nga, hôn lễ cử hành tại 

nhà thờ ở California, có nhiều ca sĩ đồng nghiệp tham dự, chúc 

mừng hạnh phúc cho đôi tân hôn. 

Tài liệu tham khảo: 

- Mai Thiên Vân Web: Wikipedia 

Ca khúc Chuyện một mùa Đông – Lm Duy Thiên  

do Mai Thiên Vân trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n3ql_zyTZa4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n3ql_zyTZa4
https://www.youtube.com/watch?v=n3ql_zyTZa4
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242. Nathan Lee 

 
(1983-20  ) 

Ca sĩ Nathan Lee tên thật là Trương Triều Trúc Lân, sinh 

năm 1983 tại Hà Nội. Bố của Nathan Lee là ông Trương Triều 

Dương, hiện là Vụ trưởng, Trưởng đại diện Quan chức cao cấp 

của Việt Nam tại Diễn đàn hợp tác Á - Âu, Thống đốc Quỹ Á - 

Âu của Việt Nam và làm Đại sứ Việt Nam tại Philippines, 

trước đó ông làm đại sứ của Việt Nam tại Vương quốc Tây Ban 

Nha.  

Từ nhỏ, Nathan Lee đã học tập và làm việc tại New York, 

Paris. Trở thành người mẫu năm 17 tuổi, từng là gương mặt Á 

châu sáng giá của hãng Elite Model Management. Anh đã chụp 

hình cho các tạp chí: Numero homme, Optimum, UpStreet, 

l’Uomo Vogue , Arena Uk, Jalouse, Esquire Uk, l’Officiel 

Homme… và xuất hiện trong các chương trình thời trang nổi 

tiếng, các mẫu quảng cáo của Rykiel Homme, Yohji 

Yamamoto, Issey Miyake, Stephan Schneider, Paul & Joe, 

Lanvin, Jean Paul Gaultier, Gas, Benetton, Gap, Givenchy, 

l’Oreal... 

Năm 2008, Nathan Lee trở về Việt Nam tham gia showbiz, 

không phải với tư cách một người mẫu mà là một ca sĩ - nhạc 

sĩ. Tuy nhiên, anh không nằm trong làn sóng chân dài lấn sân 

âm nhạc một cách mạo hiểm bởi trước đó, Nathan Lee đã có 

hơn 6 năm học thanh nhạc. Năm 2003, anh là người châu Á 
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duy nhất lọt vào top 20 người của cuộc thi Âm nhạc trẻ toàn 

nước Pháp. 

Sau hai năm chiêm nghiệm, tích lũy và tạo dựng tên tuổi để trở 

thành một trong những nhân vật được quan tâm nhất của 

showbiz Việt với hơn 6 triệu kết quả trên công cụ tìm kiếm 

Google , tháng 10-2010, Nathan Lee cho ra mắt album H – như 

sự tri ân với mảnh đất Hà Nội nghìn năm văn hiến, nơi anh 

được sinh ra. Album chỉ ra số lượng có hạn 1000 đĩa, không 

được quảng bá nhiều lại chủ yếu ở bán ở Tp. HCM nhưng 

nhanh chóng tiêu thụ hết chỉ sau 3 tuần. Đây là điều gây bất 

ngờ với không chỉ Nathan Lee mà cả giới truyền thông, các bầu 

show và phát hành băng đĩa. 

Tình yêu âm nhạc và phút say nắng điện ảnh không làm Nathan 

Lee bỏ hẳn nghiệp mẫu. Không còn trình diễn trên sàn catwalk 

nhưng Nathan Lee vẫn âm thầm góp sức cải thiện bộ mặt thời 

trang Việt Nam bằng công việc Giám đốc sáng tạo tạp chí thời 

trang F, giám khảo các cuộc thi uy tín như: Siêu mẫu, 

Vietnam’s Next Top Model… 

Tài liệu tham khảo: 

- Nathan Lee Web: giaitri.vnexpress.net 

Ca khúc Trên đỉnh mùa Đông - Trần Thiện Thanh  

do Nathan Lee trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZMQ6hzW4VA 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZMQ6hzW4VA
https://www.youtube.com/watch?v=6ZMQ6hzW4VA
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243. Dương Triệu Vũ 

 
(1984-20  ) 

Ca sĩ Dương Triệu Vũ tên thật là Võ Nguyễn Tuấn Linh. 

sinh ngày 1 tháng 1 năm 1984 tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Sinh 

ra trong một gia đình có tất cả là 6 anh chị em, Tuấn Linh là 

em út. Cha mẹ anh có gốc ở Quảng Nam, nhưng vì lý do kinh 

tế nên đã di cư vào Đồng Nai rồi sau đó đến Cam Ranh, nơi mẹ 

anh điều hành nhà bảo sanh Phương Trâm.  

Năm 1993, khi mới 9 tuổi, anh theo gia đình di cư sang Mỹ. 

Tuy rằng ở Orlando, Florida khi đó chưa có nhiều người Việt 

sinh sống, mỗi dịp Tết Nguyên Đán và Trung Thu cậu vẫn có 

cơ hội tham gia vào các cuộc thi hát. Năm 1994 cậu đoạt giải 

quán quân và tiếp tục chiến thắng trong 2 năm tiếp theo. Sau 

đó, Dương Triệu Vũ trở thành ca sĩ solo hát tại nhà thờ địa 

phương. 

Năm 13 tuổi đã góp mặt trong video Vân Sơn 9 với bài hát 

Killng me softly. Sau đó lên trung học, anh là một thành viên 

trong nhóm nhạc Chorus của trường. Năm lớp 11, anh là người 

Á Đông đầu tiên trở thành Vice President của toàn thể sinh 

viên, hoc sinh…, kể từ thành lập trường được 10 năm.  

Quan trọng nhất là tất cả những danh dự cao nhất về học vấn 

anh cũng đều nắm giữ như United states Achievement 

Academy, American legion award, và là một trong 70 người 

hoc sinh được vào chương trình International Baccalaureate, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Cam_Ranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1nh_H%C3%B2a
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một chương trình với những lớp học, môn học chỉ dành cho 

những học sinh có khả năng đặc biệt. Trong thời gian này anh 

đã tham gia hát khắp nơi cùng với ban nhạc Fantasy, một ban 

nhạc được yêu thích tại Orlando.  

Đến năm 2004 sau khi gởi một CD Demo có ghi âm giọng hát 

của mình cho Trung tâm Thuý Nga và một tuần sau anh đã 

được mời đến Cali để thu giọng, rồi anh nhanh chóng được ký 

hợp đồng, nghệ danh Dương Triệu Vũ có từ đó và thường 

xuyên xuất hiện trong các chương trình Paris By Night. 

Năm 2010, anh chính thức về nước, trở thành học trò đầu tiên 

của Đàm Vĩnh Hưng, tham gia vào làng giải trí Việt Nam. Đêm 

20-10-2010, anh có Liveshow tại câu lạc bộ Lan Anh. Dương 

Triệu Vũ được giới chuyên môn cũng như giới truyền thông 

báo chí đánh giá là ca sĩ có giọng hát tốt và cách ứng xử với 

khán giả khéo léo, lễ phép. 

Tài liệu tham khảo: 

- Dương Triệu Vũ Web: Wikipedia 

Ca khúc Tình mộng - Nguyễn Hồng Thuận do Dương Triệu Vũ 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AWJ7JzHkGI4 

https://www.youtube.com/watch?v=AWJ7JzHkGI4
https://www.youtube.com/watch?v=AWJ7JzHkGI4
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244. Đan Nguyên 

 
(1984-20  ) 

Ca sĩ Đan Nguyên tên thật là Nguyễn Đặng Đan sinh ngày 9 

tháng 7 năm 1984 tại Chợ Cầu Hai, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. 

Năm 1998, anh cùng mẹ và hai em gái, một em trai sang định 

cư ở Hoa Kỳ theo diện Rover. Nơi định cư đầu tiên của Ðan 

Nguyên là Quận Cam, Nam California.  

Năm 2006, được 16 tuổi, Đan Nguyên bắt đầu đi thi tuyển lựa 

ca sĩ và sau 5, 6 cuộc thi, đã chiếm được 4 giải nhất tại Nam và 

Bắc Cali, một giải nhì tại Seattle thuộc tiểu bang Washington.  

Trong lần gặp gỡ ca sĩ Trish Thùy Trang tại một đại nhạc hội ở 

San Jose, Đan Nguyên đã nhờ Trish đưa CD của Đan đến tận 

tay Trúc Hồ và Thy Vân, giám đốc trung tâm Asia. Hai ngày 

sau thì Đan Nguyên nhận được điện thoại của Trúc Hồ mời 

Đan Nguyên đến thử giọng. Đan Nguyên thâu thử giọng bài 

Xin làm người xa lạ. Giọng ca đặc biệt ấy đã khiến Trung tâm 

Asia chú ý và mời trình diễn trong chương trình "Asia 55 - Hát 

Với Thần Tượng" thu hình mùa hè năm 2007. Trong lần đầu 

tiên xuất hiện đó, anh đã gây dấu ấn với khán giả khi song ca 

thành công cùng ca sĩ Chế Linh, nhạc phẩm nổi tiếng Thói đời 

của nhạc sỹ Trúc Phương. Từ đó, Đan Nguyên bước vào con 

đường ca hát và mau chóng chiếm được sự ái mộ của rất nhiều 

người.  
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Đầu năm 2016, Đan Nguyên bắt đầu cộng tác với trung tâm 

Thuý Nga từ cuốn Paris by Night 118: "50 năm âm nhạc Đức 

Huy". 

Tiếng hát Đan Nguyên đã được giới yêu nhạc trữ tình cả trong 

nước và hải ngoại biết đến vì chất giọng rất buồn và lôi cuốn 

những người trẻ tuổi và thậm chí những khán giả lớn tuổi đã 

từng đam mê với dòng nhạc vàng. Nhiều khán giả hâm mộ hỏi 

sao Đan Nguyên không hát nhạc trẻ cho hiện đại mà lại chọn 

thể loại người ta thường gọi là "nhạc mùi", Đan Nguyên cho 

biết: Vì thấy “nhạc mùi” không bao nhiêu người hát, thành ra 

Đan Nguyên muốn duy trì. Mà đam mê từ hồi nhỏ nên Đan 

Nguyên mới chọn hát “nhạc mùi”. 

Vào tháng 6 năm 2012, một số người hâm mộ tiếng hát Đan 

Nguyên, đã tạo ra một nhóm riêng dành cho ca sĩ Đan Nguyên 

trên mạng xã hội Facebook, dưới tên là “Dan Nguyen Fans 

Club” 

Tài liệu tham khảo: 

- Đan Nguyên Web: Wikipedia 

Ca khúc Tỉnh lẻ đêm buồn - Bằng Giang do Đan Nguyên  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qYhNnnI2ySA 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_t%C3%A2m_Th%C3%BAy_Nga
https://www.youtube.com/watch?v=qYhNnnI2ySA
https://www.youtube.com/watch?v=qYhNnnI2ySA
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245.  Nhật Lâm 

 
(1984-20  ) 

Ca sĩ Nhật Lâm sinh năm 1984. Anh được gia đình bảo lãnh 

qua Mỹ định cư, đã ngoài 20 tuổi. 

Nhật Lâm được khán giả biết đến qua cuộc thi Giọng Ca Vàng 

năm 2011 của trung tâm Asia. Anh trình bày ca khúc Gõ cửa 

hay Một lần ghé thăm của nhạc sĩ Mạnh Quỳnh, ban Giám 

khảo gồm có Bác sĩ Trung Chỉnh, ca sĩ Lệ Thu và nhạc sĩ Trúc 

Hồ. Giải nhất thuộc về Hoàng Anh Thư và Nhật Lâm đoạt giải 

nhì. 

Nhật Lâm góp mặt trên Asia từ số 69 chủ đề “Tác giả và tác 

phẩm”, anh song ca với Nga My ca khúc Về đâu mái tóc người 

thương. 

Ngoài là ca sĩ, anh còn là một người thợ làm tóc, theo Nhật 

Lâm thì đó là nghề, để nuôi ước mơ ca hát của mình. 

Tài liệu tham khảo: 

- Nhật Lâm Blog: tainhaccho.vn 
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Ca khúc Tình Xuân - Nguyễn Đức Long do Nhật Lâm trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=izMd-Xz5cyQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=izMd-Xz5cyQ
https://www.youtube.com/watch?v=izMd-Xz5cyQ
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246. Vân Quỳnh 

 

Ca sĩ Vân Quỳnh tên thật là Trần Thúy Vân Quỳnh sinh 

ngày 28 tháng 8 năm 1984, tại Sàigòn. Thân phụ là nhạc sĩ Đắc 

Lân, thân mẫu là ca sĩ Thảo Vân, chị là ca sĩ Vân Khanh. 

Vân Quỳnh học Dương cầm từ khi lên 6, tập tành đi hát từ năm 

13 tuổi. 

Năm 2000, tham dự cuộc thi âm nhạc “Voice of Asian” tại 

Kazakhstan, đối thủ đến từ các nước Malaysia, Indonesia, 

Philippine, Trung Quốc, đoạt giải thưởng Talented Young 

Artist, khẳng định tài năng của cô. 

Năm 2001, cô theo gia đình sang Mỹ định cư ở Nam 

California, vừa đi học đi làm, từng trình diễn song ca với Bằng 

Kiều. 

Mấy năm gần đây, được nghỉ hè, cô lại về thăm nhà, tranh thủ 

ghi âm cho một album dự tính sẽ phát hành cuối năm nay. 

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh khi nghe Quỳnh hát trong phòng thu 

của mình thốt lên: “Hát thế mới là hát chứ, giọng nghe đã 

thiệt!”. 

Năm 2015, Vân Quỳnh về Việt Nam, chấp nhận làm lại cuộc 

đời, là một ca sĩ đã nổi danh từ năm 2000, giờ thành thí sinh 

của cuộc thi VietNam Idol. 
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Trở lại làng nhạc sau hơn 10 năm vắng bóng, Vân Quỳnh đổi 

nghệ danh thành Victoria Quynh Tran và xuất hiện với hình 

ảnh mới mẻ, cá tính tại Vietnam Idol 2015. 

Tài liệu tham khảo: 

- Hương Giang. Vân Quỳnh: “Tôi chấp nhận làm lại từ đầu” 

Blog: ngoisao.net 

Ca khúc Yêu mình anh – Dada do Vân Quỳnh trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zsb_cN3QZik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zsb_cN3QZik
https://www.youtube.com/watch?v=zsb_cN3QZik
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247. Phương Linh 

 
(1984-20  ) 

Ca sĩ Phương Linh tên thật là Trần Phương Linh, sinh ngày 

29 tháng 8 năm 1984, tại Thanh Hóa. 

Được thừa hưởng gen nghệ thuật từ cha mẹ. Cả bố và mẹ của 

Phương Linh đều là diễn viên của Đoàn Ca múa Thanh Hóa, 

nay là Nhà hát Ca – Múa – Kịch Lam Sơn. Sống trong môi 

trường nghệ thuật nên từ nhỏ, Phương Linh đã ngấm "máu" 

nghệ thuật. Khi Phương Linh còn bé, bố mẹ Phương Linh 

thường xuyên phải đi diễn xa. Cô bé Phương Linh không được 

đi mẫu giáo như nhiều bạn bè khác vì không có ai đưa đón mỗi 

ngày. Mỗi khi bố mẹ đi diễn, Phương Linh lại được ông bà 

thay bố mẹ trông nom. Vì không được đi mẫu giáo nên trước 

khi vào lớp 1, Phương Linh không biết chữ. 

Sở hữu gương mặt khả ái và vóc dáng rất “sang”, giọng hát tuy 

không quá ấn tượng nhưng lại tràn đầy cảm xúc và cách xử lý 

tinh tế, Trần Phương Linh gây ấn tượng cho khán giả ngay từ 

những ngày đầu tham gia giải Sao Mai 2005. Với nỗ lực vượt 

bậc của bản thân, Trần Phương Linh đã bước lên bục chiến 

thắng với đồng giải Nhì dòng nhạc nhẹ tại Sao Mai 2005. Tiếp 

theo là gương mặt ấn tượng tại Sao Mai điểm hẹn 2006, cô sinh 
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viên Học viện Âm nhạc quốc gia, Hà Nội đã "một bước" thành 

sao, nghiễm nhiên trở thành người của công chúng. 

Sau album "Ngày hát đôi" song ca chung với ca sĩ Hà Anh 

Tuấn vào năm 2006, với nhiều bài hit được giới trẻ yêu 

thích. Album đầu tay "Pha lê" của Phương Linh, phải đến tận 

năm 2009 mới ra mắt khán giả, được Phương Linh đầu tư khá 

kỹ để mang đến cho khán giả một sản phẩm chất lượng. 

Dù thời gian qua ít xuất hiện, nhưng Phương Linh luôn được 

khán giả yêu mến nhờ chất giọng ngọt ngào, nổi tiếng qua các 

ca khúc: Cơn gió lạ, Mong anh về, Biển và ánh trăng,... 

Tài liệu tham khảo: 

- Phương Linh Web: nguoinoitieng.vn 

Ca khúc Chưa bao giờ - Tiên Tiên do Phương Linh trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KEYuhUEZDus 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KEYuhUEZDus
https://www.youtube.com/watch?v=KEYuhUEZDus
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248. Hồ Ngọc Hà 

 
(1984-20  ) 

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà hay Hà Hồ sinh ngày 25 tháng 11 năm 

1984 tại An Cựu, thành phố Huế, nhưng đến năm lên 8 tuổi 

theo cha mẹ ra sống ở tỉnh Quảng Bình. Cô là người Việt lai 

Pháp, cha cô là người mang hai dòng máu Pháp - Việt. Cũng 

chính vì thế mà Hồ Ngọc Hà còn có biệt danh Hồ An Tây, với 

An là tên ghép từ cha còn Tây là để chỉ dòng máu Pháp - Việt 

của ông. Cha và mẹ đều làm việc trong ngành ngân hàng. 

Năm 12 tuổi, cô đã phải sống xa gia đình trong ký túc xá 

trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, theo học 

chuyên ngành piano. Năm 15 tuổi, với chiều cao 1,73m Hồ 

Ngọc Hà bước chân lên sàn diễn thời trang và gặt hái nhiều 

giải thưởng như: giải nhì “Siêu mẫu Hà Nội”, giải nhất “Siêu 

mẫu Việt Nam” và giải nhì cuộc thi “Tìm kiếm Siêu mẫu châu 

Á”.  

Năm 2003, vàoTp. HCM, Hồ Ngọc Hà chính thức bước lên sân 

khấu với tư cách ca sĩ khi tham gia chương trình “Người đẹp 

hát”. Sau đó, Hà đã quyết định đi theo con đường ca hát. 

Năm 2001, cô được đạo diễn Lưu Trọng Ninh chọn để đóng 

trong bộ phim Hoa Cỏ May, bộ phim được phát sóng vào 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BA%BF
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chương trình Điện ảnh chiều thứ bảy chiếu trên VTV3. Vai 

diễn đầu tiên của cô là Hương - thiếu nữ lai Mỹ có cá tính 

mạnh mẽ. Khi đó, Hà Hồ còn đang học khoa Piano trường Cao 

đẳng Văn hóa nghệ thuật quân đội. 

Trong thời gian này, cô đã có rất nhiều tin đồn về chuyện tình 

cảm của mình với những nhân vật nổi tiếng trong nước.  

Hồ Ngọc Hà đã tạo một bứt phá trong album “24 giờ 7 ngày”. 

Trong Album cô đã có được cho mình những hit đầu tiên như: 

“24 giờ 7 ngày”, “Hôm nay anh đến”, “Hát thầm”... Album 

thành công giúp cô có cơ hội tham gia Asia Song Festival tại 

Hàn Quốc. 

Sau khi trở thành đại sứ của nhãn hàng Sunsilk, cô và hãng đã 

cùng nhau hợp tác để sản xuất những album và thực hiện các 

tour lưu diễn quảng bá. Album tiếp theo của Hồ Ngọc Hà mang 

tên “Tìm lại giấc mơ” được phát hành năm 2010 kèm theo 

nhiều dự án nhỏ phát hành vào năm 2011. Cô được trao các 

giải thưởng Cống Hiến, Mai Vàng, HTV Award, Làn Sóng 

Xanh, Album Vàng, Yan Vpop 20. Vào cuối năm 2011 cô đã 

phát hành album thứ 6 của mình mang tên “Invincible - Sẽ mãi 

bên nhau” với đĩa đơn chủ đề cùng tên. 

Ngày 14 tháng 4 năm 2012, tại giải thưởng HTV Award, Hồ 

Ngọc Hà đã giành giải “Nữ ca sĩ được yêu thích nhất” với 

14.216 phiếu bầu chọn.  

Ngoài sự nghiệp ca hát, cô còn tham gia diễn xuất với ba bộ 

phim truyền hình là “Hoa cỏ may”, “39 độ yêu” và “Chiến dịch 

trái tim bên phải”. Hồ Ngọc Hà còn là đại sứ quảng bá cho các 

nhãn hàng như Sunplay, Toshiba, Sony Ericsson, Sunsilk... và 

là đại sứ cho kênh truyền hình âm nhạc YanTV. 

Ngày 21-4-2001, lúc này 16 tuổi, cô được cho là đã lấy chồng 

sau khi tuyên bố có thai với đại gia Hà Thành. Cuộc hôn nhân 

https://vi.wikipedia.org/wiki/24_gi%E1%BB%9D_7_ng%C3%A0y
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Sunsilk&action=edit&redlink=1
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ngắn ngủi nhanh chóng đổ bể do sự không đồng ý của mẹ đại 

gia. Năm 2010, tin đồn rộ lên rằng cô đang mang thai với 

doanh nhân Nguyễn Quốc Cường hay "Cường Đô la". Sau đó, 

Hồ Ngọc Hà đã sinh con trai với Cường đôla, tên Nguyễn 

Quốc Hưng. Năm 2015, Hồ Ngọc Hà chưa kết thúc tình cảm 

với Nguyễn Quốc Cường đã dính vụ scandal "người thứ ba" 

với một đại gia buôn kim cương.  

Hồ Ngọc Hà còn được biết đến là một nghệ sĩ thường xuyên 

tham gia các chương trình từ thiện. Cô đã tham gia vào chương 

trình ủng hộ tiền cho nhân dân tại phường Hòa Hiệp Nam để 

trao tặng 20 phong bì cho các hộ gia đình khó khan. Năm 2011, 

Hồ Ngọc Hà cùng Quốc Cường đã tham dự chương trình “Tổ 

ấm ngày Xuân” tại công viên Tao Đàn. Tại buổi lễ này, cô đã 

trao tặng 200 phần quà Tết và 400 bao lì xì cho trẻ em mồ côi, 

trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tp. HCM … 

Tài liệu tham khảo: 

- Hồ Ngọc Hà Web: Wikipedia 

Ca khúc Tội lỗi - Nguyễn Hồng Thuận do Hồ Ngọc Hà  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hZYLUcqBUVM 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng_H%C3%B2a_Hi%E1%BB%87p_Nam&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BB%91c_C%C6%B0%E1%BB%9Dng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_vi%C3%AAn_Tao_%C4%90%C3%A0n
https://www.youtube.com/watch?v=hZYLUcqBUVM
https://www.youtube.com/watch?v=hZYLUcqBUVM
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249. Quốc Khanh 

 
(1984-20  ) 

Ca sĩ Quốc Khanh tên thật là Võ Quốc Khanh, sinh năm 

1984 tại Việt Nam. Anh là con Trưởng nam của ông Võ Thanh 

Quang và bà Trần Phương Liên. 

Năm 1993, anh cùng gia đình sang định cư tại tiểu bang 

Florida, Mỹ. Tại đây anh bắt đầu tự học piano, keyboard, trống, 

guitar và sáng tác.  

Năm 2006, Quốc Khanh tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng 

của Trung tâm Asia và đoạt giải nhất.  

Năm 2007, Quốc Khanh góp mặt trong Asia số 54, nhạc Trầm 

Tử Thiêng và Trúc Hồ với chủ đề “Bước Chân Việt Nam”. 

Anh song ca với Thiên Kim, trình bày 2 ca khúc Dòng sông kỷ 

niệm  và Một nửa đời em. 

Từ đó đến nay, anh là một trong những ca sĩ chủ lực của trung 

tâm và đã góp mặt trong hầu hết các chương trình của trung 
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tâm Asia sau nầy, anh cũng lưu diễn ở Anh, Úc, Canada và các 

thành phố lớn trong nước Mỹ. 

Ngày 30-7-2015, Quốc Khanh đã thành hôn với ca sĩ Hoàng 

Thục Linh. 

Tài liệu tham khảo: 

- Quốc Khanh Web: Wikipedia 

Ca khúc Thà như giọt mưa - Phạm Duy do Quốc Khanh  

trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q92ypcRBFe4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q92ypcRBFe4
https://www.youtube.com/watch?v=Q92ypcRBFe4
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250. Đoàn Phi  

 
(1985-20  ) 

Ca sĩ Đoàn Phi tên thật là Trương Đoàn Tuệ Nhã, sinh ngày 

2 tháng 3 năm 1985 tại Tp. HCM. sinh trong một gia đình bố 

mẹ là doanh nhân ở Tp. HCM. Đoàn Phi từng là thành viên của 

nhóm nhạc MTV ở Việt Nam.  

Năm 2006, Đoàn Phi sang Mỹ định cư, tham gia cuộc thi tìm 

kiếm tài năng của Trung tâm Asia và đoạt giải nhì. Từ đó đến 

nay, anh là một trong những ca sĩ trẻ chủ lực của trung tâm và 

đã góp mặt trong gần 20 kỳ đại nhạc hội, cũng như lưu diễn ở 

Anh, Úc, Canada.  

Thể loại nhạc sở trường của anh là nhạc trẻ, nhạc ngoại quốc, 

và nhạc trước 1975. Khán giả từng so sánh anh là một Nguyễn 

Hưng của Trung tâm Asia. Tuy nhiên, Đoàn Phi cho biết anh 

chỉ tự học nhảy nhờ vào video của thần tượng là Micheal 

Jackson.  

Đoàn Phi trình bày thành công với những ca khúc Sầu đông 

của Khánh Băng, Chiều một mình qua phố của Trịnh Công 

Sơn, Thiên thần tội lỗi của Sỹ Đan,… Đã có những album nhạc 
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như “Thiên thần tội lỗi” năm 2010, “The Best of Đoàn Phi” 

năm 2011, “Tình yêu & trái đắng” năm 2013. 

Tài liệu tham khảo: 

- Đoàn Phi Web: Wikipedia 

Ca khúc Con tim mù lòa - Sỹ Đan do Đoàn Phi trình bày  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lb20Z2bs9Co 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lb20Z2bs9Co
https://www.youtube.com/watch?v=lb20Z2bs9Co
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251. Ánh Minh 

 
(1985-20  ) 

Ca sĩ Ánh Minh tên thật là Lê Đoàn Ánh Minh sinh ngày 16 

tháng 5 năm 1985 tại Tp. HCM. Cô là con thứ ba trong một gia 

đình có sáu chị em gồm có hai chị, hai em gái và một em trai. 

Năm 2 tuổi, Ánh Minh cùng gia đình đến California, Hoa Kỳ. 

Bố của cô ban đầu làm việc tại một cửa hàng bánh ngọt tại San 

Bernardino, rồi cùng mẹ cô mở một tiệm làm móng tại 

Redlands. Sau đó, ông tốt nghiệp ngành thần học tại đại học 

Union, California và làm mục sư tại một nhà thờ ở Riverside. 

Mặc dù gia đình không ai theo con đường nghệ thuật, cô vẫn 

được ủng hộ việc theo đuổi đam mê ca hát.  

Năm 2003, Ánh Minh gửi một demo CD gồm hai bài hát cho 

trung tâm Asia và được ký hợp đồng ngay sau đó. Cô được kết 

hợp với nữ ca sĩ Thùy Hương, trở thành nhóm nhạc hai thành 

viên Puriti. Nhóm thường xuyên biểu diễn cho các chương 

trình của Asia và ra hai album: “Baby I Would” năm 2004 và 

“Men say tình ái” năm 2006. Sau album thứ hai, hai người tách 

ra hát solo để theo đuổi sự nghiệp riêng. Ánh Minh phát hành 

album solo đầu tiên “Take Control” và một album nhạc Giáng 

Sinh “Mùa Đông Yêu Thương” năm 2010, ngoài ra cô còn góp 

giọng vào các album “Liên khúc Chinese Remix” năm 2007 

với Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Lê Nguyên và “Liên khúc 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Demo_%28nh%E1%BA%A1c%29


 Huỳnh Ái Tông  

710 
 

Mưa” năm 2010 với Lâm Thúy Vân, Nguyễn Hồng Nhung, 

Quốc Khanh.  

Năm 2011, sau khi hết hợp đồng với Asia, Ánh Minh đã ký 

hợp đồng với trung tâm Thúy Nga và xuất hiện lần đầu trong 

Paris By Night số 104 với màn biểu diễn solo ca khúc Bắt Đầu 

Từ Một Kết Thúc. Album đầu tiên của cô dưới hãng đĩa mới 

mang tên “Sunrise”, lấy chủ đề là một sự bắt đầu, được phát 

hành vào tháng 6 năm 2013. Một năm sau, Ánh Minh phát 

hành DVD mang tên “Mơ” tổng hợp các video âm nhạc và các 

màn trình diễn trên sân khác các bài hát từ “Sunrise”. Năm 

2015, lần đầu tiên cô trở về Việt Nam để thực hiện video âm 

nhạc cho “Tôi là người Việt Nam”, một bài hát được sáng tác 

bởi Ánh Minh và nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Bên cạnh danh 

lam thắng cảnh tại các vùng miền tại Việt Nam, video còn lồng 

ghép những cảnh quay tại Paris, Rome, Los Angeles và cũng 

nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả tại Việt Nam 

cũng như hải ngoại. Cuối tháng 5 năm 2016, album phòng thu 

thứ tư “Love” sản xuất bởi Dương Khắc Linh, được đưa lên 

các trang âm nhạc trực tuyến tại Việt Nam như Zing Mp3, 

NhacCuaTui, NhacSo.Net.  

Tài liệu tham khảo: 

- ÁnhMinh Web: Wikipedia 

Ca khúc Tình yêu tuyệt vời – Anh Bằng do Ánh Minh trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R0Pb_cpn9QM 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_Khanh
https://www.youtube.com/watch?v=R0Pb_cpn9QM
https://www.youtube.com/watch?v=R0Pb_cpn9QM


 Ca sĩ  Việt Nam  

711 
 

252. Thủy Tiên 

 
(1985-20  ) 

Ca sĩ Thủy Tiên tên thật là Trần Thị Thủy Tiên, sinh ngày 25 

tháng 11 năm 1985, tại Rạch Giá, Kiên Giang, trong một gia 

đình người Việt gốc Hoa. 

Năm 1994, cha cô bệnh nặng rồi qua đời vì bệnh lao phổi. Năm 

2003, Thủy Tiên chuyển lên học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ít 

lâu sau, cô trúng tuyển vào khoa thanh nhạc của trường Cao 

đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là sinh viên 

thanh nhạc chính qui khóa 9 . Cũng trong năm này, cô đã gặp 

và làm quen với nhạc sĩ Quốc Bảo, và được nhạc sĩ này đồng ý 

hỗ trợ cô trong sự nghiệp âm nhạc.  

Năm 2005, khởi đầu sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp qua 

album CD của nhạc sĩ Quốc Bảo mang tên "Tales - Những 

chuyện kể" với 2 ca khúc Tình em và Ta đã yêu trong mùa gió, 

tuy nhiên, cô không gây được nhiều chú ý của khán thính giả. 

Năm 2010, cô tham gia phần nhạc phim cho bộ phim chuyển 

thể Hàn Quốc là "Ngôi nhà hạnh phúc". Cùng với sự thành 

công của bộ phim, các ca khúc cô sáng tác trình bày trong phim 

được tập hợp thành album “Ngôi Nhà Hạnh Phúc”với phong 

cách R&B chủ đạo. Thủy Tiên cũng được biết đến với vai trò 

là diễn viên điện ảnh khi cô tham gia trong một số bộ phim 

điện ảnh như: “Nụ hôn thần chết”, “Đẹp từng centimet”,... 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Di%E1%BB%85n_vi%C3%AAn_%C4%91i%E1%BB%87n_%E1%BA%A3nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phim_%C4%91i%E1%BB%87n_%E1%BA%A3nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phim_%C4%91i%E1%BB%87n_%E1%BA%A3nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%A5_h%C3%B4n_th%E1%BA%A7n_ch%E1%BA%BFt_%28phim%29
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B9p_t%E1%BB%ABng_centimet
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Năm 2011 được xem là khá thành công với Thủy Tiên. Album 

“Em đã quên” phát hành đầu năm 2011 đánh dấu sự thành công 

vượt bậc của Thủy Tiên giành giải thưởng Nhạc sĩ được yêu 

thích nhất Làn Sóng Xanh 2011. Thủy Tiên cũng chiếm được 

tình cảm yêu mến của khán giả chương trình Bước nhảy hoàn 

vũ. Cô giành vị trí Á quân.  

Năm 2008 Thủy Tiên tình cờ gặp gỡ cầu thủ bóng đá Công 

Vinh trong một buổi chụp hình và kể từ đó 2 người đã chính 

thức hẹn hò cùng với nhau.Thủy Tiên đã chính thức cử hành 

hôn lễ với cầu thủ Công Vinh ngày 27 tháng 12 năm 2014, sau 

6 năm quen biết. Cả hai làm lễ Hằng thuận tại chùa và trong 

tiệc cưới chỉ đãi món chay. Họ đã có 1 con gái đầu lòng. 

Ngày 02-11-2015, Thủy Tiên ra mắt MV “Em đã yêu” đánh 

dấu bước đột phá về âm nhạc lẫn hình ảnh. Trong năm 2016 

này Thủy Tiên sẽ tham gia bộ phim do chính cô là nhà sản xuất 

mang tên “Vợ Ơi!..... Em Ở Đâu” 

Tài liệu tham khảo: 

- Thủy Tiên Web: Wikipedia 

Ca khúc Hát vang rằng em yêu anh - Thủy Tiên do tác giả  

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7yCiFzCRoOc 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%85_H%E1%BA%B1ng_thu%E1%BA%ADn
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%82n_chay
https://www.youtube.com/watch?v=7yCiFzCRoOc
https://www.youtube.com/watch?v=7yCiFzCRoOc
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253.  Lam Anh 

 
(1987-20  ) 

Ca sĩ Lam Anh tên thật là Trần Thị Bích Hà, sinh ngày 14 

tháng 3 năm 1987, tại Biên Hòa, Đồng Nai. Sinh trong một gia 

đình bình thường, nghĩa là không gần gũi gì với âm nhạc cả. 

Cô từ nhỏ đã đam mê ca hát. Cô đã tốt nghiệp trường Văn hóa 

Nghệ thuật Đồng Nai và Nhạc viện Tp.HCM về thanh nhạc. 

Năm 2003, lúc đó cô lấy tên là Bích Hà, tham dự cuộc thi 

Tiếng hát truyền hình của HTV và đoạt giải nhì.  

Năm 2007, cô bỏ sự nghiệp ở Việt Nam, sang du học tại Hoa 

Kỳ, vì không có người hướng dẫn, lúc đầu Bích Hà đã đặt chân 

xuống Seattle, tiểu bang Washington, sau đó sang New York, 

trước khi cô tìm về sống vào năm 2008 tại Little Sài Gòn, Nam 

California, nơi có cộng đồng Việt Nam đông đảo nhất ở hải 

ngoại, cũng là nơi cô có thể vừa đi học và đi hát được. 

Tại Little Saigon, Trần Thị Bích Hà ngày nào, giờ đây đã chọn 

được nghệ danh mới, là Lam Anh, để xuất hiện tại khiêu vũ 

trường Majestic, cũng như tại các sòng bài quen thuộc trong 

vùng như Harrah's, Pala... hay đi hát xa hơn tại San Jose, Bắc 

California; Seattle, tiểu bang Washington; thủ đô Washington 

D.C.; Boston, tiểu bang Masschusetts, Ðông Bắc Hoa Kỳ... 
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Qua một người quen biết thân với Trung tâm Thúy Nga, Lam 

Anh đã được giới thiệu với trung tâm này, và cô đã được chấp 

nhận cho xuất hiện ngay trong đại nhạc hội thu hình của trung 

tâm này “Nhạc yêu cầu Kỳ 2 - Song Ca” tổ chức hồi tháng 4 

năm 2009 tại hí viện Charles M. Schultz, Orange County, và vì 

là một chương trình song ca, nên Lam Anh đã hát chung với nữ 

ca sĩ Quỳnh Vi, qua bài hát Thôi Về Ði, với lối trình bày tươi 

trẻ và cả nóng bỏng nữa, nên Lam Anh, đã thu hút ngay được 

sự chú ý của các khán thính giả, và về phần cô thì một giấc mơ 

ấp ủ từ lâu được xuất hiện trên sân khấu của Trung tâm Thúy 

Nga, giờ đây đã thành sự thật mà cô khó có thể ngờ đến được... 

Ngày 13-9-2013, sau khi đi show tại San Jose, Lam Anh cùng 

với Quang Lê gặp tai nạn trên đường. Rất may cả hai đều qua 

khỏi.  

Lam Anh gần đây thường về nước biểu diễn cũng như thăm gia 

đình. Một trong số những sự kiện đó phải kể đến “Đêm tình 

nhân” mà cô được đứng chung sân khấu tại Việt Nam cùng 

nhiều nghệ sĩ khác của Trung tâm Thúy Nga như Bằng Kiều, 

Minh Tuyết, Như Loan, Kỳ Duyên, Tóc Tiên, Mai Tiến Dũng.  

Tài liệu tham khảo: 

- Lam Anh Web: Wikipedia 

Ca khúc Phố mùa Đông - Dương Thụ do Lam Anh trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k6BqdIRnZoU 

https://www.youtube.com/watch?v=k6BqdIRnZoU
https://www.youtube.com/watch?v=k6BqdIRnZoU
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254. Hà Thanh Xuân 

 
(1988-20  ) 

Ca sĩ Hà Thanh Xuân tên thật là Trần Thị Thanh Xuân sinh 

ngày 02 tháng 5 năm 1988, tại Sàigòn, nhưng bố mẹ đều là 

người Huế. Hà Thanh Xuân đoạt giải cao tại cuộc thi Tiếng hát 

truyền hình Tp. HCM.  

Năm 2005, Hà Thanh Xuân đoạt được giải cuộc thi Tiếng hát 

truyền hình Tp. HCM. nhiều người thích Hà Thanh Xuân hát 

bài Vì sao em chết. Thời gian nầy cô theo học thanh nhạc tại 

Nhạc viện Tp. HCM. 

Đến năm 2009, sau album đầu tay Hà Thanh Xuân làm như 

một cuộc thử nghiệm, thì album vol2 “Không giờ rồi” cô quyết 

định dòng nhạc xưa. Và khán giả bắt đầu chú ý đến một giọng 

hát mới. Hà Thanh Xuân đi hát, khán giả yêu cầu hát những bài 

đó. Cô nghĩ, đó là một cuộc thử nghiệm thành công.  

Năm 2008, định cư tại Hoa Kỳ, cộng tác chính thức với Trung 

Tâm Asia từ tháng 5, 2010. Hà Thanh Xuân kể về lý do cô 

được nhận vào Trung Tâm Asia, tất cả hình như chỉ gói gọn 

trong hai chữ “may mắn.” Theo Hà Thanh Xuân, may mắn đó 

là khi cô chỉ gặp nhạc sĩ Trúc Hồ, chưa đầy 5 phút để đưa cuốn 

CD của mình cho ông nghe. 

Hai ngày sau, Hà Thanh Xuân nhận được điện thoại mời đến 

gặp Thy Vân, giám đốc Trung Tâm Asia, lẫn Trúc Hồ để ký 

hợp đồng. Và thế là cô bước vào Trung Tâm Asia và khởi đầu 

bằng DVD Asia 67 “Đám cưới đầu Xuân”. 
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Trước khi sang định cư tại Mỹ, Hà Thanh Xuân đã từng tham 

gia vài bộ phim truyền hình. Bộ phim “Anh Em Nhà Bác Sĩ” 

nổi tiếng của Nam Hàn được thực hiện lại thành bộ phim cùng 

tên với các tài tử Việt Nam tại Sàigòn và Hà Thanh Xuân đóng 

vai cô nữ y tá thầm yêu trộm nhớ nhân vật chính là bác sĩ.   

Sau 6 năm ở Hải ngoại, Hà Thanh Xuân đã trở về Việt Nam 

tham gia show của Mạnh Quỳnh vào đêm 16-4-2015 tại Tp. 

HCM. 

Cô đã đóng kịch trên Asia với Quang Minh - Hồng Đào. Tháng 

6-2016, Hà Thanh Xuân trở lại Sàigòn sau chuyến lưu diễn tại 

Mỹ dài ngày. Cô rất bận vì phải cùng lúc tham gia hai bộ phim 

“Anh em nhà bác sỹ” và “Mẹ và con trai”, một phim quay chủ 

yếu ở Vĩnh Long còn phim kia lại quay ở Sàigòn. 

Hà Thanh Xuân đã phát hành nhiều Album nhạc từ trong nước 

như “Không giờ rồi”, “Lại gần bên em”, ra hải ngoại có 

“Mưa”, “Thiên duyên tiền định” …, gần đây nhứt là “Một thời 

áo trắng” do trung tâm Thúy Nga phát hành tháng 8 năm 2016. 

Tài liệu tham khảo: 

- Tiểu sử ca sĩ Hà Thanh Xuân hải ngoại Web: congai9.com 

Ca khúc Qua cơn mê - Trịnh Lâm Ngân do Hà Thanh Xuân 

trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vvhLvXODGtM 

https://www.youtube.com/watch?v=vvhLvXODGtM
https://www.youtube.com/watch?v=vvhLvXODGtM
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255. Hoàng Thùy Linh 

 
(1988-20  ) 

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh, sinh 11 tháng 8 năm 1988 tại Hà Nội. 

Hoàng Thùy Linh từng học múa 7 năm tại Cao đẳng nghệ thuật 

Hà Nội, khóa đào tạo diễn viên truyền hình của Hãng phim 

truyện Việt Nam. Cô từng là ca sĩ phụ trong nhóm hát Thiên 

Thần, người dẫn chương trình thiếu nhi “Vui cùng Hugo” của 

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.  

Vai diễn điện ảnh đầu tiên gây ấn tượng của Hoàng Thùy Linh 

là Thùy, phim “Đường đời”, 25 tập, của đạo diễn Quốc Trọng. 

Sau đó, cô tham gia các bộ phim dài tập khác 

Năm 2006, Hoàng Thùy Linh thi đỗ thủ khoa lớp Đạo diễn 

truyền hình - Đại học Sân khấu Điện ảnh và tiếp tục theo học 

tại đây. 

Năm 2007, do có "gương mặt xinh xắn và vốn diễn 'kha khá' 

trong điện ảnh", Hoàng Thùy Linh được chọn vài vai chính 

Vàng Anh trong phần 2 chương trình truyền hình tương tác 

Nhật ký Vàng Anh vốn được nhiều người trong giới trẻ hâm 

mộ.  

Tháng 10 năm 2007, Hoàng Thùy Linh dính vào vụ scandal khi 

một đoạn phim quay cảnh quan hệ tình dục giữa cô và bạn trai, 

được gọi là Việt Dart bị một nhóm người phát tán và lan truyền 

lên mạng Internet từ ngày 12 tháng 10. Vụ bê bối này đã gây 
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xôn xao trong dư luận trong nước và được cả báo chí nước 

ngoài quan tâm 

Sau vụ tai tiếng, Hoàng Thùy Linh tạm lánh xa sân khấu một 

thời gian trước khi trở lại với tư cách là một ca sĩ. Hợp tác cùng 

nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, Nguyễn Đức Cường, ca sĩ Đông 

Nhi. Hoàng Thùy Linh cho ra đời album Hoàng Thùy Linh vào 

năm 2010 với dòng nhạc dance pop.  

Năm 2011, Hoàng Thùy Linh tiếp tục sự nghiệp ca hát với 

album "Đừng vội vàng" cũng là một sản phẩm dance pop hợp 

tác với nhạc sĩ Lưu Thiên Hương.  

Năm 2013, Hoàng Thùy Linh gây bất ngờ lớn trong Vpop khi 

tung ra album "EP. 2013", với 3 ca khúc dance pop: Last Time, 

High và Crazy. Trong lần trở lại lần này, cô hợp tác cùng 2 

nhạc sĩ nổi tiếng là Lưu Thiên Hương và Thanh Bùi. Tiếp sau 

thành công của “Last Time”, Hoàng Thùy Linh tung ra MV 

Crazy và MV High với hình ảnh biến hóa đa dạng trong phong 

cách.  

Tài liệu tham khảo: 

- Hoàng Thùy Linh Web: Wikipedia 

Ca khúc Nhịp đập giấc Mơ  - Lưu Thiên Hướng  

do Hoàng Thùy Linh trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6r0S9frlCgY 

https://www.youtube.com/watch?v=6r0S9frlCgY
https://www.youtube.com/watch?v=6r0S9frlCgY
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256. Tóc Tiên 

 
(1989-20  ) 

Ca sĩ Tóc Tiên tên thật là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, sinh ngày 

13 tháng 5, năm 1989, tại Tp. HCM. Tóc Tiên giành được 

nhiều cơ hội lớn trong sự nghiệp ca hát của mình từ khi còn là 

niên thiếu, như  được góp mặt trong đoàn diễn xuyên Việt của 

nhạc sĩ Thế Hiển, tham gia ban nhạc Yo! Band 

Năm 2007, Tóc Tiên thi trượt Trường Đại học Y Dược Tp. 

HCM. Mẹ cô xem xét cho cô học Y học Dân tộc cổ truyền tại 

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ y tế Tp. HCM - nguyện 

vọng 2 của cô trong kỳ thi đại học.  

Năm 2009 Tóc Tiên sang Mỹ du học, cô theo học tại trường 

Pasadena City College, tiểu bang California ngành Biology - 

Sinh Học -, nhưng sau 2 năm, vì không thể làm tốt hai việc vừa 

học vừa hát được, nên cô chuyển sang học ngành 

Communications - Truyền thông - tại California State 

University Long Beach. Với ngành Truyền thông, cô khá thoải 

mái về giờ giấc, không bắt buộc lúc nào cũng phải đến trường 

thường xuyên. 

Năm 2013, Tóc Tiên được Trung tâm Thúy Nga mời cộng tác 

từ Paris By Night 96. Sau khi đi hát ở hải ngoại, cô thay đổi 

phong cách theo hướng gợi cảm hơn. Chính vì điều này, mẹ cô 

đã phản đối kịch liệt khiến mẹ cô quyết không nhìn mặt.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_Hi%E1%BB%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Y_khoa_Ph%E1%BA%A1m_Ng%E1%BB%8Dc_Th%E1%BA%A1ch
https://vi.wikipedia.org/wiki/California
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Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự do năm 2013, 

Tóc Tiên cho rằng cô đang thực hiện album phòng thu thứ 4 và 

dự kiến ra mắt album vào cuối năm ấy hoặc đầu năm 2014.  

Năm 2014, Tóc Tiên là đại sứ của thức uống Haig Club tại Việt 

Nam. Ngày 11 tháng 11 năm 2014, Cô đồng hành cùng David 

Beckham quảng bá cho thương hiệu đồ uống này ở Tp. HCM 

và Hà Nội. Cũng trong ngày 11 tháng 11 cô cho ra mắt MV 

“Tell Me Why” đánh dấu sự trở lại với khán giả trong nước. 

Năm 2015, Tóc Tiên về Việt Nam tham gia chương trình 

truyền hình thực tế Hòa âm Ánh sáng. 

Sau sự trở lại thành công, cô nhận được nhiều đề cử hạng mục 

giải thưởng, trong đó có một giải Làn Sóng Xanh, một giải 

Zing Music Awards và một giải Yan Vpop 20 Awards. 

Tài liệu tham khảo: 

- Tóc Tiên Web: Wikipedia 

Ca khúc Yêu anh bằng tất cả những gì em có – Tăng Nhật Tuệ 

do Tóc Tiên trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ao8bZSpWthA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ao8bZSpWthA
https://www.youtube.com/watch?v=ao8bZSpWthA
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257. Lil’ Shady 

 
(1989-20  ) 

Ca sĩ nhạc ráp Lil’ Shady tên thật là Nguyễn Minh Đức, sinh 

ngày 05 tháng12 năm 1989 tại Yên Bái. 

Bước vào underground từ năm 2006, là một trong những 

rapper thế hệ F1 GVRproduction. 

Đầu năm 2007 Lil’ Shady kết hợp vớp rapper Kyo trong những 

MV đình đám một thời như: “Ngày mai”, “Buông tay”, “Tự 

hoàn thiện”, “Color of life, Mama my angel” …  

Có thể nói Lil’ Shady có lượng fan cuồng đông đảo nhất trong 

lịch sử hơn 10 năm của underground. Ngay từ những năm 

2005, 2006 khi vẫn còn học cấp 3… Lil’ Shady đã từng được 

đánh giá là một trong những tài năng trẻ của cộng đồng ráp nổi 

tiếng GVR Productions. Sau khi tách ra khỏi GVR, Minh Đức 

bật lên thành một trong những rapper thành công và gây sốt 

trên cộng đồng mạng, khi tham gia vào cộng đồng rap 

KSHomie, hoạt động cùng rapper Kyo.  

Lil’ Shady có những Album nhạc ráp như “Thế thôi”, “Người 

mua vui”, “Người anh yêu”, “Mất người yêu”, “Mất người yêu 

2”, “Đã có một người”. 
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Sau một thời gian chững lại vì một số công việc cá nhân, đầu 

năm 2013 Lil’ Shady trở lại với hàng loạt dự án mới cùng 

Khánh Won và bản thân, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sản phẩm 

chất lượng hơn. 

Tài liệu tham khảo: 

- Lil’ Shady Web: mp3.zing.vn 

Ca khúc Ngày mai – Lil’ Shady do tác giả trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uoE1dDaYyA4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uoE1dDaYyA4
https://www.youtube.com/watch?v=uoE1dDaYyA4
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258. Trần Thị Thu Hà 

 

 
(198X-20  ) 

 

Ca sĩ Trần Thị Thu Hà hay Thu Hà sinh vào khoảng thập 

niên 1980. 

 

Năm 2007, Thu Hà dự thi dòng nhạc dân gian Sao Mai, cô đã 

chiếm giải nhì.  

 

Năm 2010, Thu Hà đã cho ra mắt album đầu tiên mang tên 

“Chuyện quê” và năm 2012 ra tiếp album thứ 2 với 10 ca khúc 

trữ tình mang âm hưởng dân gian quen thuộc của nhiều nhạc sĩ 

với tựa đề “Ta tìm về”, DVD “Sông đợi” cùng vợ chồng ca sĩ 

Tân Nhàn – Tuấn Anh.  

 

Ca sĩ Trần Thị Thu Hà  tổ chức Minishow “Tình quê” diễn ra 

tối 7-6-2014, đã thu hút rất đông khán giả tới chật kín phòng 

trà Hi Bar Coffee, dù Hà Nội trời mưa rất to. 

 

Trong đêm diễn, Thu Hà đã trình diễn 10 ca khúc đơn ca và 5 

ca khúc song ca với 2 khách mời là NSƯT Việt Hoàn và ca sĩ 

Linh Hoa, em gái út của Thu Hà. 

 

Dự định trong năm 2014, Thu Hà sẽ tiếp tục cho ra mắt CD 

vol.3 và một MV với những  ca khúc mang âm hưởng đồng 

quê.  
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Hà tâm sự, cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Năm 2010, 

cô sinh một bé gái đầu lòng kháu khỉnh, rất ngoan và đáng yêu. 

Và cô hạnh phúc khi có được người chồng, dù làm nghề không 

thuộc lĩnh vực nghệ thuật nhưng rất mê ca nhạc, hay đưa đón 

Hà đi diễn và hết lòng ủng hộ người bạn đời. Bố mẹ chồng của 

“sao mai” này cũng rất tâm lý, luôn cổ động con dâu trên bước 

đường sự nghiệp. Thu Hà thổ lộ: “Gia đình luôn là chỗ dựa tinh 

thần vững chắc cho tôi”,. 

Hiện Thu Hà đang là giảng viên thanh nhạc tại Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Ca Sĩ Thu Hà - Những Giọng Ca Vàng Đến Từ Làng Sao Mai 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=iKueWgfsBSo 

Ca khúc Lời quê - Ngọc Thịnh do Trần Thị Thu Hà trình bày 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LHsT1nCvMvw 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iKueWgfsBSo
https://www.youtube.com/watch?v=LHsT1nCvMvw
https://www.youtube.com/watch?v=LHsT1nCvMvw
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259. Nguyễn Tuấn Phong 

 
(198X-10  ) 

Ca sĩ Nguyễn Tuấn Phong  sinh khoảng thập niên 1980, tại 

Vĩnh Long, sinh trong gia đình  nông dân ở vùng quê. 

Lên Sàigòn lập nghiệp từ thập niên 2000. Với niềm đam mê âm 

nhạc, đam mê nhất là dòng nhạc dân ca trữ tình. Tuấn Phong 

bước vào nghề khá vất vã,  khởi nghiệp đi tấu hài ở các tỉnh, 

sau về Sàigòn tham gia  làm MC cho các tụ điểm ca nhạc như: 

Trống Đồng, 126, Điểm hẹn Sàigòn, Sân khấu hài Chămpa, 

phòng trà MTV, .… 

Nhưng vẩn giữ đam mê nhạc trữ tình quê hương.. song song 

với việc MC thì đi hát.  tháng 3 năm 2014 đoạt giải 4 cuộc thi 

“Giọng hát hay hằng tuần” giải âm hưởng dân ca Đài tiếng nói 

Nhân dân Tp. HCM., tháng 5 năm 2014 Tuấn Phong chính 

thức cho ra mắt abum đầu tay với chủ đề “Quê” 

Để giới thiệu các ca khúc trong Album “Đời Mẹ” của mình, 

Nguyễn Tuấn Phong đã chức một buổi minishow vào ngày 16-

8-2015 tại Phòng trà ca nhạc MTV – 65 Võ Văn Tần, P.6, Q.3. 

Tp. HCM. Trong Minishow này, anh sẽ hát những ca khúc 

trong Album mới của anh, cùng với sự kết hợp của những bạn 

diễn ăn ý, đã gắn bó với anh trong suốt khoảng thời gian anh 

theo đuổi con đường nghệ thuật.  
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Điểm nhấn của chương trình chính là sự xuất hiện của “Dì Hai 

Thời Sự” qua phần hóa trang của chuyên gia trang điểm Lê 

Lâm, người đã giúp cho “Dì Hai” lộng lẫy hơn thường ngày, có 

thể tự tin khoe vẻ đẹp của mình trước hàng trăm khán giả. Dì 

Hai là nhân vật trên Facebook của Nguyễn Tuấn Phong. 

Cả khán phòng, thích thú khi lần đầu tiên được chứng kiến “Dì 

Hai” từ thế giới ảo bước ra bên ngoài.  

Ngoài những khán giả sống và làm việc tại Tp. HCM, “Dì Hai” 

còn được đón nhận những tình cảm chân tình của những khán 

giả từ miền Tây Nam Bộ và các tỉnh thành lân cận như Bến 

Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Nai… Liveshow 

kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng rất nhiều khán giả đã nán 

lại đến phút cuối cùng để cùng chúc mừng “Dì Hai” Nguyễn 

Tuấn Phong đã có một Liveshow đầu đời thành công ngoài 

mong đợi. 

Tài liệu tham khảo: 

Kevin. “Dì Hai” Nguyễn Tuấn Phong từ thế giới ảo bước ra 

đời thường  Blog: alotin.com 

Ca khúc Đời mẹ - Tuấn Phong do tác giả trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x3c_vUg9ka4 

https://www.youtube.com/watch?v=x3c_vUg9ka4
https://www.youtube.com/watch?v=x3c_vUg9ka4
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260. Cát Lynh 

 
(1990-20  ) 

Ca sĩ Cát Lynh tên thật là Cathleen Nguyễn, sinh năm 1990 

tại Dallas, Texas, Hoa Kỳ. 

Khi cô còn nhỏ, Ba má cô thường mở máy nghe nhạc trong 

nhà, trong lúc lái xe nên từ đó cô bé đã làm quen với những bài 

hát trữ tình quê hương. Khi lớn lên, cô hát trong nhiều buổi 

sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam tại thành phố Dallas. 

Cô cho biết cách học tiếng Việt Nam là do xem những cuốn 

phim bộ và  tập hát qua những đĩa hát Karaoke có dòng chữ 

tiếng Việt Nam trên màn ảnh. 

Có khuôn mặt xinh xắn và nói tiếng Việt Nam thông thạo, Cát 

Lynh dự thi hoa hậu do cộng đồng Việt Nam tổ chức tại Dallas 

năm 2008 và được giải Á hậu . Trong buổi này cô là thí sinh 

vinh dự hát bản quốc ca Hoa Kỳ trong lễ khai mạc, cho mọi 

người biết là cô có khả năng ca nhạc và MC hôm đó là Việt 

Dzũng đã chú ý đến tài năng của cô. 

Sau đó Cát Lynh trở thành xướng ngôn viên của đài truyền 

hình SBTN/Dallas, được khán giả mến mộ vì cô là người trẻ 

sinh ra tại Hoa Kỳ, nhưng vẫn yêu tiếng mẹ đẻ và có một ưu 

điểm trời ban cho là sắc đẹp.  Cát Lynh nói hai ngôn ngữ Anh 

Việt trôi chảy và cô có những chương trình như Tuổi Trẻ 

Tương Lai, Tâm Tình Theo Dòng Nhạc… rất linh động. Cô 

cũng đã diễn xuất trong những cuốn phim chiếu trên truyền 
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hình như Đời Sống Vẫn Trôi, Cuối Đường Hoàng Hôn, Một 

Cuộc Xum Họp… 

Ca nhạc sĩ Việt Dzũng lúc còn sống đã khuyến khích, giới 

thiệu Cát Lynh với nhạc sĩ Trúc Hồ và giám đốc Thy Vân của 

trung tâm Asia. Sau khi thử giọng , cô được mời cộng tác, và 

họ nhờ nhạc sĩ Nhật Ngân hướng dẫn cô thêm về kỹ thuật ca 

hát. Do đó Cát Lynh từ Dallas dọn về Quận Cam để sinh hoạt 

ca nhạc thuận lợi hơn. 

Cát Lynh xuất hiện đầu tiên trong cuốn Asia 69, cô hát liên 

khúc mưa cùng với Mỹ Huyền và những cuốn kế tiếp.  

Cát Lynh tâm sự rằng hồi bé coi ca sĩ Như Quỳnh là thần tượng 

và cô ước mơ mình sẽ đạt được nhiều thành công trên đường ca 

hát. Tuy nhiên bây giờ cô lại phân vân muốn trở lại đại học để 

tiếp tục và sẽ theo ngành y khoa. 

Cát Lynh đang thực hiện một cuốn CD với tiếng hát của cô 

và  có song ca với một vài nam ca sĩ của trung tâm Asia, dự 

tính phát hành trong năm 2015. 

Tài liệu tham khảo: 

- Trần Chí Phúc. Ca sĩ Cát Lynh - giọng hát hồn nhiên. Web: 

sbtn.tv 

Ca khúc Mừng nắng Xuân về - Huỳnh Anh & Thanh Sơn  

do Cát Lynh trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=asAuV94onoE 

https://www.youtube.com/watch?v=asAuV94onoE
https://www.youtube.com/watch?v=asAuV94onoE
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261. Lương Nguyệt Anh 

 
(1990-20  ) 

Ca sĩ Lương Nguyệt Anh sinh năm 1990, tại Lục Ngạn, Bắc 

Giang. Cô sinh ra trong gia đình là viên chức nhà nước nhưng 

có kinh doanh buôn bán thêm bên ngoài, gia đình cô chỉ có 4 

thành viên, ngoài cô ra thì còn một em gái nữa, cũng theo học 

nhạc, con đường học chuyên nghiệp. 

Lên 4 tuổi cô đã đạt được giải hát hay của trường mầm non, rồi 

khi còn là một cô bé học trò ngồi trên ghế nhà trường, cô đã 

mơ ước được theo con đường ca hát. Mỗi lần thấy các nghệ sĩ... 

biểu diễn trên sân khấu là cô thích lắm, kiểu gì cũng đứng dậy 

làm theo.  

 

Những lúc đứng trong phòng một mình cô lại đứng trước 

gương, bắt  chước những động tác của các ca sĩ trên tivi và mơ 

một ngày mình sẽ được đứng trên sân khấu lớn. Thế nên, tốt 

nghiệp phổ thông là cô thi vào trường nhạc. Năm 2007, Lương 

Nguy ệt Anh theo học khoa Thanh nhạc, hệ Trung cấp của Học 

viện Âm nhạc Quốc gia, ngay khi bước chân vào trường, các 

thầy cô giáo đã định hướng cho cô theo dòng nhạc dân gian rồi. 

Cũng bởi tại quê hương Bắc Giang, cái nôi của những làn điệu 

quan họ mượt mà. Chính vì thế mà cái tình, cái ngọt ngào, cái 

sâu lắng của những điệu quan họ dường như đã thấm đẫm 

trong cô gái Bắc Giang này. 

 

Năm 2009, Lương Nguyệt Anh tham gia cuộc thi Sao Mai và 

dừng lại ở vòng loại 9 người. Năm 2011, dưới sự dìu dắt của 
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NSND Thu Hiền và NSND Thanh Hoa cô đã giành giải Nhất 

Sao Mai 2011 phong cách dân gian.  

Năm 2011, cô đã tốt nghiệp hệ Trung cấp, khoa Thanh nhạc 

của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Trong suốt 4 năm theo học 

tại Học viện, Nguyệt Anh đều được học bổng của nhà trường. 

Đồng thời 2 năm cuối, cô còn giành thêm 2 suất học bổng tài 

trợ âm nhạc của Toyota Việt Nam. Bước kế tiếp, cô theo học 

Đại học tại Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam tại Hà Nội. 

Ngay sau khi rời khỏi Sao Mai 2011, Lương Nguyệt Anh đã ra 

mắt album đầu tay “Bờ sông vẫn gió” với 8 ca khúc được trau 

chuốt về hình ảnh và công phu về âm nhạc. Tiếp đến cô tiếp 

tục ra mắt album thứ 2 với tên gọi “Câu hát người thương”. Cô 

đang ấp ủ Album thứ ba. 

Trong lễ tốt nghiệp hệ Đại học năm 2015 vừa qua, Lương 

Nguyệt Anh thực hiện bài thi của mình với 8 ca khúc. Trong đó 

có 5 ca khúc nước ngoài và 3 ca khúc của Việt Nam. 3 ca khúc 

Việt Nam là Nhớ dòng sông tuổi thơ, Sông ơi đừng chảy và 

chầu văn Chầu Năm suối Lân. 

Tài liệu tham khảo: 

Hà Tùng Long. Sao Mai Nguyệt Anh thi tốt nghiệp thanh nhạc 

bằng... chầu văn Blog: giadinh.net.vn 

Ca khúc Nhớ mẹ - Ngọc Thịnh do Lương Nguyệt Anh trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p7RcVFtsb0Y 

https://www.youtube.com/watch?v=p7RcVFtsb0Y
https://www.youtube.com/watch?v=p7RcVFtsb0Y


 Ca sĩ  Việt Nam  

731 
 

262. Hoàng Thục Linh 

 
(1991-20  ) 

Ca sĩ Hoàng Thục Linh chào đời năm 1991 tại đảo Pulau 

Bidong nước Mã Lai, địa danh nổi tiếng trong tâm khảm của 

người Việt Nam tỵ nạn vượt biển. Ba má của cô là dân vượt 

biển, có lẽ là đợt cuối cùng, vì sau đó Cao Ủy Tị Nạn đóng cửa 

các trại tị nạn Đông Nam Á. Đứa bé lúc đó mới 18 tháng đã 

theo ba má sang định cư tại tiểu bang Michigan năm 1992. 

Lớn lên tại Mỹ yêu ca nhạc, cô bé Hoàng Thục Linh đã được 

nghe các bài hát Việt Nam cùng với ba má lúc trong xe, lúc ở 

nhà qua các đĩa CD và DVD. Và cô đã hát nhạc Việt Nam cùng 

học tiếng mẹ đẻ từ các đĩa nhạc Karaoke.  

Đi học ở trường nói tiếng Anh , nhưng về nhà thì nói tiếng Việt 

Nam với gia đình. Ba cô là một nhạc sĩ đánh Bass Guitar của 

một ban nhạc trong cộng đồng ở thành phố Michigan. Và từ lúc 

8 tuổi Hoàng Thục Linh đã trình diễn trong những sinh hoạt ca 

nhạc của cộng đồng với bài đầu tiên trong đời là 20-40 cùa Y 

Vân. 

Ở Michigan được 12 năm, gia đình dọn sang tiểu bang 

Arizona, ba cô vẫn tiếp tục chơi nhạc và cô vẫn tiếp tục ca hát 

trong các buổi sinh hoạt của cộng đồng. Khi trưởng thành 

Hoàng Thục Linh hát cho các phòng trà và Casino ở đây. 

Trong cuộc thi Hoa Hậu Áo Dài, của cộng đồng Việt Nam tại 

Arizona. Hoàng Thục Linh đoạt giải Á hậu.  
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Lúc trẻ cô thích hát những bài sôi động của Linda Trang Đài, 

Trish Thùy Trang, rồi các bản tình ca như Trống vắng... Cô hát 

nhạc Mỹ với các nhạc phẩm ngọt ngào như Hello của Lionel 

Ritchie và các bài của ca sĩ Maria Carey như Without You... 

Năm 2009, Trung tâm Vân Sơn mời cộng tác. Đã hát một số ca 

khúc trong DVD Vân Sơn như Thôi đừng chiêm bao, Xin làm 

người hát rong, Mưa đêm ngoại ô.  

Rồi có người giới thiệu cho trung tâm Asia, được nói chuyện 

với nhạc sĩ Trúc Hồ qua phôn và được mời về cộng tác. Trình 

diễn lần đầu tiên năm 2013 Asia 72 chủ đề “Dòng nhạc Y Vân: 

60 năm cuộc đời” với ca khúc Nhạt nắng và các Asia sau nầy.  

Hoàng Thục Linh đã tốt nghiệp đại học ở Arizona ngành Quản 

Trị Hành Chánh và sẽ tiếp tục lên Cao Học. Cũng đang tính 

chuyện kinh doanh nhỏ cho riêng cô. 

Ngày 30-7-2015, Hoàng Thục Linh đã thành hôn với ca sĩ 

Quốc Khanh, cả hai cùng ca hát choTrung tâm băng nhạc Asia. 

Tài liệu tham khảo: 

Trần Củng Sơn. Hoàng Thục Linh - tiếng hát trùng khơi nồng 

nàn kỷ niệm với CD Tàu Đêm Năm Cũ Web: sbtn.tv 

Ca khúc Quê hương bỏ lại – Tô Huyền Vân  

do Hoàng Thục Linh trình bày 

 

https://www.youtube.com/watch?v=21IbC8qhpCE 

https://www.youtube.com/watch?v=21IbC8qhpCE
https://www.youtube.com/watch?v=21IbC8qhpCE
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