Liveshow Đức Huy - Anh Khoa

LIVE CONCERT

KHÁCH MỜI: ca sĩ HỒNG HẠNH – ca sĩ PHƯƠNG THANH

Live concert lần thứ 10 của Sol Vàng - chương trình ca nhạc đặc biệt sẽ tiếp tục đến với
khán giả yêu mến những tình khúc vượt thời gian vào lúc 19h45 thứ bảy, ngày 14/2/2015
tại Nhà hát Hoà Bình với 2 nhân vật chính là một trong những gương mặt nổi bật của
nhạc trẻ Việt Nam thập niên 70: ca sĩ Đức Huy – Anh Khoa.
Nhạc sĩ – ca sĩ Đức Huy sinh năm 1947 tại Sơn Tây. Sau đó, gia đình anh di cư nhiều
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nơi, từ Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, cuối cùng định cư ở Sài Gòn. Từ khi còn đang học
trung học, khoảng chừng 15, 16 tuổi, Đức Huy đã sớm đón nhận âm hưởng nhạc trẻ thế
giới của The Beatles, The Shadows, Rolling Stones. Và qua sự hướng dẫn của nhạc sĩ
Nguyễn Vũ (anh họ), anh sớm bộc lộ khả năng âm nhạc của mình. Năm 1963, ngay khi
còn học trung học, anh đã dấn thân vào con đường nghệ thuật với vai trò nhạc công cho
ban nhạc Les Vampires. Sau đó, Đức Huy còn là thành viên của những ban nhạc trẻ tiên
phong khác như: Crazy Boys, Spotlights, Strawberry Four, Revolution… . và bắt đầu trổ
tài sáng tác.
Ít ai biết nhạc phẩm đầu tay của Đức Huy sáng tác năm 1967 mang tên Khóc hạ, tuy
nhiên không được công bố và đến năm 1988 mới chính thức ra mắt khán giả với tên gọi là
Vườn địa đàng. Chính vì thế mà ca khúc Cơn mưa phùn ra mắt năm 1969 được khán giả
đón nhận nồng nhiệt và trở thành bài hit thời ấy với phong cách trình diễn unplugged
cùng chất giọng trầm ấm, mộc mạc nhưng không kém phần mượt mà được xem là ca
khúc đầu tay của anh.
Đến Hoa Kỳ năm 1975, theo học SF City College về nhạc căn bản và hòa âm, Đức Huy
chính thức bắt đầu con đường âm nhạc chuyên nghiệp vừa hát vừa sáng tác. Sau đó
nhanh chóng trở thành một trong những tên tuổi nổi bật của làng nhạc Việt Nam hải
ngoại. Đức Huy nổi tiếng với những bản tình ca nhẹ nhàng, sâu lắng, dễ đi vào lòng
người nghe như: Cơn mưa phùn, Và tôi cũng yêu em, Đừng xa em đêm nay, Một tình yêu,
Bay đi cánh chim biển, Như đã dấu yêu, Người tình trăm năm, Và con tim đã vui trở lại,
Sao vẫn còn mưa rơi, Tiếng mưa đêm, Lời yêu thương, Giống như tôi... và một giọng hát
đặc biệt.
“Tôi tìm cảm hứng từ cuộc sống, qua những cuộc trò chuyện, những cuộc gặp mặt… Tôi
quan niệm nhạc phải phản ánh được cuộc sống. Chính vì vậy, những ca khúc tôi sáng
tác không dành riêng cho một số người mà cho tất cả mọi người. Bởi đó là sự trải nghiệm.
Nhưng dù gì thì những khổ đau trong bài hát của tôi đều có lối thoát và kết thúc đẹp. Nói
văn hoa một chút thì là: trong đám mây tuyệt vọng vẫn tìm thấy ánh nắng của hy vọng.”
– Đức Huy chia sẻ.
Ca sĩ Anh Khoa sinh năm 1948 tại Phan Thiết trong gia đình có 12 người con. So với các
ca sĩ cùng thời, mặc dù xuất thân từ gia đình nghèo khó, anh phải tự bươn chải ngoài đời
từ khi còn rất trẻ nhưng anh lại gặp nhiều thuận lợi trên con đường nghệ thuật. Năm 12
tuổi anh đã đoạt giải nhất một cuộc thi văn nghệ.
Rất yêu âm nhạc nhưng gia đình nghèo khó, để thỏa niềm đam mê của mình, Anh Khoa
đã mua sách về mày mò tự học, mua dĩa nhạc ngoại quốc về nghe đi nghe lại, rồi tranh
thủ vừa đi làm kiếm tiền vừa đi học thêm và học ngoại ngữ để đủ trình độ hát những bài
hát tiếng Anh… cho người Mỹ nghe vào những năm 67-68. Năm 1969, anh vào Sài Gòn
lập nghiệp và lọt vào mắt xanh của “ông bầu” Joe Marcel và được mời cộng tác, hết lòng
dìu dắt, nâng đỡ. Anh Khoa bắt đầu bước chân vào âm nhạc bằng “đôi hia bảy dặm”.
Tiếng hát Anh Khoa từ đó vụt sáng chói để trở thành một trong những giọng ca nam "ăn
khách" nhất thời bấy giờ qua những chương trình ca nhạc và những băng nhạc và nhiều
chương trình truyền hình. Với giọng hát trầm ấm được khán giả nói vui là “buồn não ruột”
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với những ca khúc trữ tình như: Love Story (Chuyện tình), những bài không tên của nhạc
sỹ Vũ Thành An, Còn chút gì để nhớ, Một lần nào cho tôi gặp lại em, Giết người trong
mộng... anh đồng hành với các danh ca lúc bấy giờ như Lệ Thu, Thanh Lan… Năm 1989,
anh gây bất ngờ với khán giả khi quyết định giã từ ánh đèn sân khấu để đến Hungary khi
thành hôn cùng con gái ngài đại sứ Hungary và chuyển sang sinh sống tại quê vợ để lại
nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.
Cùng nhau bắt tay thực hiện live concert quy mô lớn đầu tiên trên quê hương sau ngần
ấy năm quay trở về quê hương, Đức Huy – Anh Khoa không tránh khỏi hồi hộp. Khán giả
sẽ lại một lần nữa thưởng thức và sống lại khoảng thời gian tuyệt vời với những tình khúc
của thập niên 60-70 mang đậm dấu ấn cá nhân của hai chàng lãng tữ đã làm say mê bao
khán giả thời bấy giờ. Đức Huy – Anh Khoa hứa hẹn mang tới rất nhiều thú vị, kể cả với
những người đã biết rất rõ về cuộc sống cũng như âm nhạc của cả hai. Trên một sân
khấu hoành tráng, 2 nhân vật chính và những khách mời sẽ kể những câu chuyện âm
nhạc theo cách rất riêng với bài hát tình ca quen thuộc, đã làm lên cái tên và hình ảnh
Đức Huy – Anh Khoa.
Sol Vàng Đức Huy & Anh Khoa sẽ diễn ra vào 19h45 ngày 14/02/2015 tại Nhà hát Hoà
Bình với các khách mời: ca sĩ Hồng Hạnh và Phương Thanh.

Ca sĩ Hồng Hạnh
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Ca sĩ phương Thanh
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