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KỸ THUẬT ONE MAN BAND 
(SỬ DỤNG KEYBOARD CÓ PHẦN ĐỆM VÀ KHÔNG PHẦN ĐỆM TRONG THỜ PHƯỢNG) 

*** 
I. GIỚI THIỆU 

1. Mục đích: Hướng dẫn cách sử dụng hiệu quả phần đệm tự động trên đàn keyboard (Organ điện 
tử).  

2. Đối tượng: Người mở mang Hội thánh mới, người hướng dẫn nhóm nhỏ học Kinh Thánh, 
người dạy thanh thiếu nhi, tập hát, hướng dẫn hát cộng đồng.  

3. Môi trường: Phần ứng dụng này có thể áp dụng ngay tại nơi đang tham gia mục vụ và phục 
vụ tại HT địa phương. Cũng thích hợp cho môi trường nhóm họp ở Việt Nam (nhà thờ lớn hay 
nhỏ) môi trường Hội thánh tư gia hay ở những Hội thánh vùng quê không có điều kiện như ở 
thành phố.  

II. ĐÀN ORGAN ĐIỆN TỬ XUẤT HIỆN TỪ KHI NÀO? SỰ PHÁT 
TRIỂN CỦA CÁC THẾ HỆ ĐÀN ĐIỆN TỬ 

1. Ý tưởng đàn điện tử với phần đệm tự động có từ khi nào? Nơi nào phát minh đầu tiên 

- Trong viện bảo tàng âm nhạc tại Arizona có trưng bày các cây đàn piano được gắn thêm một số 
thiết bị hỗ trợ tạo thêm những tiết tấu và âm thanh khác ngoài tiếng đàn piano để làm phong phú 
cho âm nhạc giải trí có từ cuối thế kỷ 19.  

- Cây đàn organ điện tử thành công đầu tiên được phát triển vào năm 1928 tại Pháp bởi Edouard 
Coupleux và Armand Givelet. Nó sử dụng các bộ dao động điện tử thay cho các đường ống của 
một cây đàn organ thông thường và được vận hành bằng bàn phím và bàn đạp1. (Hình 1) 

2. Sự phát triển của các thế hệ đàn điện tử thập niên 30’s và 40’s  

- Một trong những loại đàn quan trọng và được biết đến 
nhiều nhất trong số các loại đàn organ điện tử là đàn 
Organ Hammond, một nhạc cụ tinh vi có hai hướng dẫn 
sử dụng, hoặc bàn phím, và một bộ bàn đạp hoạt động 
bằng chân. Nó được nhà phát minh người Mỹ Laurens 
Hammond cấp bằng sáng chế vào năm 1934. Không 
giống như hầu hết các nhạc cụ khác cùng loại, nó tạo ra 
âm thanh thông qua một bộ phức tạp gồm các máy phát 

 
1 Đàn Organ điện tử đầu tiên xuất hiện tại Pháp năm 1928. https://www.britannica.com/art/electronic-organ (Truy 
cập 29/11/2021)  

Figure 1 đàn điện tử đầu tiên xuất hiện ở Pháp 1928 
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điện quay, điều khiển bằng động cơ. Bằng một loạt các điều khiển ảnh hưởng đến hài âm, hoặc 
các âm thành phần, của âm thanh, có thể tái tạo nhiều loại âm sắc khác nhau mà ở một mức độ 
nào đó có thể bắt chước âm thanh của các nhạc cụ khác, chẳng hạn như vĩ cầm, sáo, oboe, và các 
nhạc cụ gõ của dàn nhạc (Hình 2)  

 

Figure 2. Đàn Harmond được sáng chế ở Mỹ giữa thập niên 30's 

- Vào những năm 1960, các nhà sản xuất Organ điện tử đã mở rộng công nghệ của họ, thay thế 
các ống chân không bằng bóng bán dẫn và mạch điện trạng thái rắn. Các mạch và bộ phận được 
thiết kế để vận hành máy thu vô tuyến và truyền hình cũng như máy quay đĩa có độ trung thực 
cao đã được điều chỉnh để sản xuất âm nhạc. Trong những năm 1970, vi mạch kỹ thuật số được 
sử dụng để vận hành một cơ quan máy tính. Trong thiết bị này, âm thanh không được tạo ra bên 
trong mà đã được ghi âm trước (sample) và lưu trữ trong máy tính để sau đó chúng có thể được 
truy xuất. Các âm hoặc hình dạng âm nhạc — được ghi lại từ các cơ quan trong ống thổi gió 
thông thường — được mã hoá thành dạng kỹ thuật số và có thể được tạo lại bằng một máy tính 
đặc biệt khi chạm vào các phím và dừng. Các thiết bị khác đã được sử dụng để kiểm soát độ 
vang, cao độ và độ trễ của một nốt nhạc. 
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- Thập niên này xuất hiện các chủng loại organ gọn hơn,  2 tầng bằng điện tử với phần đệm tự 
động và chân đạp bass. Người đàn sử dụng “tứ chi” rất linh hoạt để vận hành loại đàn này.  

- Thập niên 80 xuất hiện các loại đàn Organ điện tử gọn hơn, kích thước nhỏ, có phần đệm tự 
động của các hãng đàn như Yamaha, Roland, Casio, Technic…  

 

3. Organ điện tử đầu thế kỷ 21 đến nay 

- Ngày nay trong thời đại phát triển của kỹ thuật số, âm thanh nhạc cụ được số hóa từ nhạc cụ 
thật gọi là sample sound dùng trong thu âm. Các hãng vẫn tiếp tục chế tạo các loại đàn keyboard 
với chất lượng âm sắc và phần đệm tuyệt mỹ, dung lượng bộ nhớ lớn để chứa các sample sound 
giúp cho đàn trở nên hữu dụng với tính năng thể hiện từ âm sắc đến phần đệm như đàn thật và 
ban nhạc, dàn nhạc thật.  

Vd: Các hãng đàn có thể tạo tiếng đàn bầu, tranh, kìm, đàn cò với âm sắc y như thật.  
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III. NHỮNG ĐÒI HỎI CƠ BẢN CHO ONE MAN BAND 
1. Truyền cảm hứng: người đàn thường khó truyền cảm hứng do bị lệ thuộc vào kỹ thuật. One 
man band thành công là người truyền cảm hứng cho người hát không chỉ bằng kỹ thuật chơi đàn 
mà còn có lòng nhiệt huyết (lòng thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa, yêu thích âm nhạc), do đó 
one man band cần giảm bớt sự “thể hiện mình” bằng các kỹ thuật cá nhân để có thể tập trung vào 
Chúa.  

- Thông thường người đánh đàn (hoặc chơi bất cứ nhạc cụ nào) hát theo hội chúng sẽ truyền cảm 
hứng hơn là chăm chú vào bài đàn. 

- One man band cho sự thờ phượng khác với One man band cho sự giải trí.  

2. Có khả năng hướng dẫn hát: người đệm đàn organ cần có khả năng hát vững cao độ, vững 
nhịp để dẫn dắt hội chúng.  

- Phải tập đề vừa đàn, vừa dẫn dắt hội chúng (bằng lời nói, cử điệu, nói những lời khích lệ) 

- Phải tập để vừa đàn, vừa quan sát hội chúng để có thể điều chỉnh những thay đổi cần thiết thích 
ứng (chẳng hạn như những phản ứng khác nhau của hội chúng với bài hát về tempo nhanh hát 
không kịp, hay chậm quá không thể hát tự nhiên…)  

- Phải tập để đàn mà không bị lệ thuộc hay bị chi phối bởi kỹ thuật, hòa âm. Người đàn phải thật 
sự thư thả và có sự tự do để sáng tạo.  

3. Khả năng xác định tempo (tốc độ) bài hát. Kinh nghiệm đệm đàn lâu năm có thể giúp bạn có 
khả năng chuẩn xác để chọn tốc độ thích hợp cho bài hát, hoặc có thể xử lý tình huống để theo 
kịp hoặc kéo người hát trở lại tempo bài nhạc.  

 Sử dụng nút tab tempo hoặc cùng nhấn hai nút (+) và (-) để tempo trở lại đúng tốc độ của 
phần đệm mà nhà chế tạo định sẵn (phần này dành cho người mới làm quen one man band)  

 Có 3 loại tempo dùng trong thờ phượng:  

- Nhanh (praise) dùng trong các bài hát vui, sôi động, bừng sáng, lạc quan (tempo khoảng 100-
125) những bài thuộc thể loại Disco, Rock có thể dao động từ 132-145. Đơn cử bài hát: Joy to 
the World. 

- Nhanh vừa (Tempo khoảng 88-106). Đơn cử bài hát: Chào Chúa Thánh Linh  

- Chậm (worship beat) tempo thích hợp 66 – 74. Đơn cử bài hát: Giê-xu yêu Ngài hơn cả mọi 
điều.  

4. Ứng tấu nhanh: Ứng tấu là việc bạn chơi nhạc hoàn toàn dựa theo ngẫu hứng cá nhân, Đặc 
điểm của ngẫu hứng là nghe hoàn toàn mới nhưng không xa lạ (NV). Ngẫu hứng cá nhân phải 
dựa vào những yếu tố sau2: 

 
2 Nguyễn, Đỗ Thành Nhân. “Ứng Tấu Trong Âm Nhạc”. Online: https://seami.vn/ung-tau-trong-am-nhac/ (Truy cập 
ngày 7/12/2021)  
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 Tiết tấu cảm nhận 
 Xử lý nhanh hoà âm 
 Thị tấu nhanh 
 Điều chỉnh âm và tiếng 

Khi ứng tấu, sẽ có ba trường hợp bạn sẽ gặp đó là: 

 Chơi bài bạn đã biết 
 Chơi một bài bạn chưa biết 
 Chơi một bài bạn biết nhưng chưa chơi bao giờ 

 

5. Nắm hòa âm để khai thác các kỹ thuật hòa âm trên đàn 

5.2 Đặt chords cho bài nhạc: Bạn cần nắm hòa âm cơ bản hoặc một số thủ thuật.  

5.3 Soạn câu dạo đầu bài (intro), dạo giữa bài (interlude) theo các cách sau đây:  

 Thường là dùng một đoạn trong bài hát với phần chords của nó. Cách này đơn giản nhất. Vd: 
Sử dụng 8 hay 4 ô nhịp cuối của phần điệp khúc của bài hát “Hỡi Môn Đồ Trung Tín”.  

 

 Có thể ngẫu hứng dựa theo phần hòa âm của một đoạn của bài hát. Vd, cũng từ 8 ô nhịp phần 
điệp khúc của “Hỡi Môn Đồ Trung Tín” bạn có thể sáng tạo một giai điệu thuộc về một khí nhạc 
nào đó thích hợp. Chẳng hạn cho lead Guitar, hay Brass.  
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 Phát triển từ một motif trong bài hát (cách này khó nhất trong 3 cách)  

 

5.3 Sáng tạo và chọn các câu lót, ad lib3 (ad libitum) thích hợp. Không quá lạm dụng mà phải tiết 
kiệm, để dành các ý tưởng sáng tạo ở chỗ thích hợp trong bài.  

5.4 Biết tính năng nhạc cụ (kỹ thuật của các loại đàn được mô phỏng trên đàn). Chẳng hạn, bạn 
không thể dùng tiếng strings (Archi group) để chơi kỹ thuật như của đàn nhanh. Hoặc tiếng 
Piano đệm như Guitar. Nói chung khi mô phỏng loại nhạc cụ khác trên đàn organ điện tử thì phải 
cố gắng mô phỏng cho thật giống về kỹ thuật của tiếng đàn thật.  

6. Các thủ thuật và kỹ thuật trên đàn:  

 
3 Thuật ngữ ad lib theo tiếng Ý nghĩa là: không có sự chuẩn bị trước (without advance preparation); Theo nghĩa 
Latinh là: theo ý thích của một người, cho phép tự do ứng biến, cho phép thay đổi từ các nốt nhạc hoặc nhịp độ đã 
cho. (At one's pleasure, allowing freedom to improvise, allowing variation from the printed notes or tempo). Online: 
https://www.wordsense.eu/ad_libitum/ (Truy cập ngày 6/12/2021)  



David Giang Đông – HỘI THẢO MỤC VỤ ÂM NHẠC CƠ ĐỐC. Cali 2021 (Tải tài liệu tại trang: 
www.daviddong.org. Chọn mục chuyên đề thờ phượng/ Kỹ năng Âm nhạc trong thờ phượng). 
 
6.1- Hát không đúng tempo: bạn phải dừng phần đệm trong khi tay phải vẫn còn đệm theo chord, 
tay trái điều chỉnh tempo để dò theo tempo mà đối trượng đang hát.  

6.2- Variation của đàn có thể hỗ trợ làm phần phát triển của bạn: Đặc điểm của “nút” variation là 
đi từ cái đơn giản đến phong phú, nhiều nhạc cụ và cách đệm thay đổi sẽ làm cho bài hát nghe 
thu hút hơn. Đừng quên sử dụng variation trong phần đệm tự động của đàn.  

6.3- Thay đổi âm sắc: Mỗi model đàn organ điện tử đa phần đều có sound bank (lưu trữ tiếng vào 
bộ nhớ) để khi cần sử dụng thì người đàn có thể chỉ nhấn vào thì sẽ có tiếng nhạc cụ cần dùng 
ngay. Hãy tận dụng ưu thế này.  

6.4- Sử dụng phần split (chia hai tay) trên bàn phím: Một thất lợi của phần đệm tự động là dễ gây 
sự nhàm chán cho người hát, người thưởng thức khi phải nghe cùng một kiểu đệm nhạc tự động. 
Organ điện tử có cho chúng ta tiện ích để tắt phần đệm (accompaniment) mà chỉ dùng trống, bass 
(tay trái) và tay phải là guitar, piano hay piano strings.  

 Đòi hỏi người đàn có kỹ thuật tương đối khá.  

 Tạo được phong cách riêng cho phần đệm.  

 Có thể kết hợp cách đệm này với một Guitar hay các nhạc cụ khác cho đến khi bạn tìm được ít 
nhất 2 người nữa để lập band (sẽ nói ở phần hội thảo kế tiếp | Tổ chức ban nhạc trong thờ 
phượng)  

 

IV. LỢI ÍCH  CỦA SEQUENCER – THU ÂM MULTITRACK CỦA ĐÀN 
ĐIỆN TỬ BÊN CẠNH PHẦN ĐỆM TỰ ĐỘNG.  
1. Bạn có thể làm một chương trình với chuỗi từ 5-8 bài hát liên tục với phần sequencer đã được 
hòa âm sẵn và ghi trong bộ nhớ của đàn.   

2. Bạn có thể đánh kèm với phần sequencer đã sắp đặt sẵn với hai hay ba keyboards khác với 
nhiều tiện lợi.  

3. Các model đàn càng mắc tiền sẽ tích hợp input cho microphone (có thể hát bè), guitar để có 
thể thu âm live và lưu trữ trong đàn, và cây đàn bạn có thể là music work station đa năng, một 
phòng thu âm tiện lợi.  

4. Kết nối đàn với computer và program software để khai thác thêm những tiện ích giữa hai thiết 
bị (update, download new samples cho đàn, thu âm qua computer…)  

5. Với phần thu âm multitrack hay tiện ích sequencer thì bạn có thể mang đàn đi bất cứ nơi đâu 
để làm chương trình với sự sắp đặt sẵn nhạc nền thu sẵn lưu trữ trong bộ nhớ của đàn (chưa kể 
đến thẻ nhớ rời có thể cắm vào)  
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V. NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH ĐỐI VỚI ONE MAN BAND 
1. Khoe về kỹ thuật: điều này sẽ cản trở chúng ta tập chú vào Đức Chúa Trời. Nguy hiểm hơn là 
không biết mình đang đàn kiểu gì (vì các phần phô diễn kỹ thuật không tính trước này sẽ làm 
chệch hòa âm của bài hát). Người đàn cần phải kiểm soát được hòa âm và các câu lót của mình.  

2. Không nghe người hát: chỉ muốn nghe tiếng đàn để thỏa mãn đam mê của mình. Âm lượng 
đàn chỉ nên 3/10 hay 4/10 so với tiếng hát. Tuy nhiên người hát và hội chúng cũng cần nghe 
tiếng đàn để có thể hát đúng nhịp.  

3. Không tập dợt trước với ca sĩ hay nhóm hát dẫn: với kinh nghiệm đàn lâu năm, với khả năng 
hát tốt nhưng cả hai vẫn cần thời gian tập dợt cùng nhau, cầu nguyện với nhau. Sự chuẩn bị trước 
sẽ gíup tất cả tránh sự chủ quan, thiếu tập trung (vì lúc thật sự làm việc chỉ mới là tập dợt mà 
thôi, chất lượng có thể chưa thật tốt)  

4. Chỉ quen dùng một loại âm sắc cho cả bài hát, hoặc dùng loại âm sắc giả nhạc cụ nào đó là lại 
không hiểu tính năng của nhạc cụ thật. (Chẳng hạn, sử dụng kỹ thuật của Piano khi chơi tiếng 
Guitar hoặc làm ngược lại)  

-- 

Mục sư David Giang-Đông  
(Psalm Music Ministries & Recording Studio Arizona)  

 

Chú ý: Đón chờ phần hội thảo kế tiếp với đề tài: KHÔNG SỬ DỤNG PHẦN ĐỆM TỰ ĐỘNG | 
ĐỆM HAI TAY 

-- 

CÂU HỎI THẢO LUẬN  
1. Theo kinh nghiệm khi chơi One Man band, người hát phải vững nhịp, không thì hư bài. Cho 
nên tìm người chơi One Man Band dễ hơn tìm người hát với One Man band. Mọi người thấy thế 
nào? (câu hỏi từ Texas)  

 Trả lời: Người đàn người hát đều quan trọng. Tuy nhiên việc tìm người vừa đàn vừa lead hát 
cùng lúc luôn nên là việc ưu tiên. One man band cần cái đầu tính toán hòa âm, vừa hát, vừa phối 
khí (hiểu tính năng nhạc cụ và hòa âm, câu cú, ứng tác). Một số bạn sang Nhật học hẳn cả về kỹ 
thuật one man band), lĩnh vưc này ít người muốn trau dồi thế nên mới có hội thảo để giúp giải 
đáp thắc thường gặp.  

2. Khi đệm đàn thì mình có thể tắt trống sau mỗi câu, ca sĩ vào thì báo trống để vô lại. Nhưng đa 
số bài hát làm vậy thì nghe kỳ, có phải vậy không? (cùng thắc mắc gửi từ Texas) 



David Giang Đông – HỘI THẢO MỤC VỤ ÂM NHẠC CƠ ĐỐC. Cali 2021 (Tải tài liệu tại trang: 
www.daviddong.org. Chọn mục chuyên đề thờ phượng/ Kỹ năng Âm nhạc trong thờ phượng). 
 
 Trả lời: Thật ra cũng tùy ý đồ người đàn phối khí cho từng bài hát, tùy thuộc vào cấu trúc 
từng bài hát. Nếu tất cả các bài hát đều trình bày như vậy thì sẽ nhàm chán. Cái hay của người 
phối khí là tạo bất ngờ và mới lạ (một cách thích hợp) cho mỗi ca khúc mình trình bày.  

3. One man band đa phần không được học nhạc căn bản, đánh dựa theo bản năng là chính. Có lời 
khuyên gì dành cho các bạn?  

 Trả lời: Trước hết đây cũng là một dạng năng khiếu tự nhiên Chúa ban cho, hãy trân trọng và 
sử dụng cách tốt nhất cho Chúa. Tuy nhiên One man band không nên dừng lại ở chỗ mình đang 
có:  

- Hãy trau dồi mỗi ngày khả năng chơi đàn để có thêm sáng tạo. One man band có trong tay lên 
đến 300 styles và trên 750 âm sắc nhạc cụ. Cho nên khả năng sáng tạo vô cùng phong phú.  

- Tránh việc lập đi lập lại một phần đệm cho nhiều bài hát. Chí ích One man band tìm tòi các 
phần đệm và phần variation beat (biến tấu phần đệm) đệ tạo sự phong phú.  

- Tập sử dụng phần thu multitrack trên đàn. Ích lợi việc này sẽ cho bạn có tư duy phối bè cho 
nhạc cụ (phân công), tập nghe tổng thể ban nhạc để hình thành cách đàn trong tương lai (sạch 
và có ý tứ rõ ràng)  

- Phần đệm tự động dù có hay và giống thật đến đâu thì sẽ đến một giai đoạn nào đó sẽ làm 
chúng ta nhàm chán (vì ai cũng có thể sử dụng phần đệm giống như bạn). Chỉ có cách đánh 
sáng tạo không phụ thuộc nhiều vào one man band mới giúp người đàn giữ được đam mê chơi 
nhạc.  

 


