
 

SỞ VHTTDL TỈNH ĐẮK LẮK 

TRUNG TÂM VĂN HÓA  
 

Số:          /KH-TTVH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đắk Lắk, ngày       tháng 6  năm 2020 
 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Lớp Xây dựng chương trình lễ hội và  

Truyền dạy đánh chiêng - nhạc cụ dân tộc năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng 

Kế hoạch tổ chức Lớp Xây dựng chương trình Lễ hội và Truyền dạy đánh chiêng - 

nhạc cụ dân tộc năm 2020, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Giúp cho cán bộ phong trào cơ sở nắm vững cách xây dựng chương trình 

Lễ hội, nhằm nâng cao các hoạt động văn hóa ở cơ sở. 

- Nhằm truyền lại những kiến thức kinh nghiệm, kỹ năng diễn tấu cồng 

chiêng và nhạc cụ dân tộc cho thế hệ trẻ; góp phần duy trì và phát huy những giá 

trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. 

2. Yêu cầu  

Tổ chức Lớp học phải đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả, thực hiện đúng 

nội quy Lớp học. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG 

1. Thời gian: Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 16/7/2020 (Khai giảng vào lúc 

08h00,
 
ngày 06/7/2020). 

2. Địa điểm: Tại Hội trường C, Trung tâm Văn hóa tỉnh, số 02 Hùng 

Vương, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

3. Đối tượng tham gia 

Cán bộ làm công tác chuyên môn nghiệp vụ văn hóa thuộc  h ng Văn hóa - 

Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao/Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Nhà Văn hóa các huyện thị x , thành phố; các đơn vị lực lượng vũ trang 

trên địa bàn tỉnh (mỗi đơn vị cử từ 02 - 07 học viên tham gia). 

III. NỘI DUNG  

1. Xây dựng chương trình lễ hội 

- Kinh nghiệm tổ chức và quản lý Lễ hội truyền thống tại địa phương. 

2. Truyền dạy đánh chiêng - nhạc cụ dân tộc  

a)  hần lý thuyết: 

- Giới thiệu đặc tính cấu tạo và nguyên lý phát âm độc đáo của một số loại nhạc 

cụ dân tộc Tây Nguyên: Chiêng K Năh; Đing  uốt; Đàn Brố. 

 - Các phương thức hòa tấu nhạc cụ thuộc bộ hơi và bộ dây trong nhạc cụ 

Tây Nguyên. 
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 - Biên soạn phần phối hợp các nhạc cụ trong các tác phẩm h a tấu, độc tấu và 

phần đệm cho ca khúc. 

- Cải biên và khai thác các nhạc cụ truyền thống.  

b)  hần thực hành: Lớp được chia làm 2 nhóm, cơ bản và nâng cao. 

- Biên soạn 01 bài nhạc cụ dân tộc đệm hát bài: Ru em mùa lúa chín; 

- Tập một bài diễn tấu Đing  uốt;  

- Tập một bài diễn tấu Ky  ah tiêu biểu trên nền nhạc cồng chiêng. 

* Chiêng K Năh: 

- Thực hành bài Tiếng chiêng khởi lễ, Tiếng chiêng ngân. 

* Đàn Brố: 

- Thực hành bài Tiếng Brố đêm Trăng. 

* Chiêng Ê đê Bih (Cing Jhô): 

 Tập 2 bài chiêng: Bài Wăk Wei (Mừng được mùa) và bài Drông Duê (Đón 

khách). Tập động tác múa đi kèm với 2 bài chiêng. 

* Chiêng M’nông: 

- Sử dụng Cưng dưng và Tưng gơr;  

- Thực hành các bài: Cưng ngăn, Pep tor yun, Bang bah. 

- Tập một số động tác múa theo nhịp chiêng và múa gậy mừng mùa. 

* Chiêng Ja Rai: 

- Sử dụng bộ chiêng tre nứa: Chiêng Đing Aráp, bài  ơ rô tôk. 

- Hướng dẫn bước xoang theo điệu chiêng. 

 (Trong quá trình hướng dẫn tập luyện, tùy theo khả năng tiếp thu của học 

viên các bài tập có thể điều chỉnh cho phù hợp). 

- Đi thực tế tại huyện Buôn Đôn: Trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức và 

quản lý Lễ hội truyền thống tại địa phương; Tham quan Khu du lịch cầu treo, giao 

lưu văn hóa cồng chiêng, ẩm thực tại Trung tâm Du lịch Buôn Đôn. 

IV. KINH PHÍ 

1. Kinh phí tổ chức Lớp học trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Trung 

tâm Văn hóa tỉnh năm 2020.  

2. Các đơn vị cử cán bộ tham gia Lớp học thực hiện theo chế độ tài chính 

hiện hành. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa tỉnh: Chuẩn bị nội dung, đề cương bài giảng, mời 

Giảng viên và các điều kiện liên quan để tổ chức Lớp học theo đúng kế hoạch đ  

đề ra. 

2.  h ng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà Văn hóa các huyện, thị x , thành phố; các đơn 

vị lực lượng vũ trang cử cán bộ tham gia Lớp học. 

Mọi chi tiết xin liên hệ  Trung tâm Văn hóa tỉnh, số 02 Hùng Vương, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3813.927. Fax: 
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0262.3819.126. Hoặc bà Nguyễn Thị Liên,  hó Trưởng ph ng Nghệ thuật Quần 

chúng, điện thoại: 0913.623.738, email: liennt@vhttdl.daklak.gov.vn. Danh sách 

đăng ký tham gia Lớp học gửi về Trung tâm Văn hóa tỉnh trước ngày 24/6/2020 

để tổng hợp. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lớp Xây dựng chương trình Lễ hội và Truyền dạy 

đánh chiêng - nhạc cụ dân tộc năm 2020 của Trung tâm Văn hóa tỉnh. Kính đề nghị các 

đơn vị quan tâm, tạo điều kiện cử cán bộ tham gia để Lớp học đạt kết quả tốt./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở VHHTDL (để b/cáo); 

- Phòng VHTT, TTVHTT, TTVHTTDL,  

Nhà VH các huyện, tx, tp; 

- Các đơn vị lực lượng vũ trang; 

- Ban Giám đốc; các ph ng, đội TTVH tỉnh;  

- Lưu: VT, NTQC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
  

  

 

 

  

 

 
                  Lê Kim Quang  
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