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TỔ CHỨC BAN NHẠC TRONG THỜ PHƯỢNG  
I. GIỚI THIỆU 

1. Mục đích:  

- Lập một ban nhạc cho Hội thánh để phục vụ trong sự thờ phượng.  

- Giúp khám phá nhạc công tiềm năng trong hội chúng.  

- Đem mọi người có khả năng chơi nhạc cụ lại với nhau trong một gia đình âm nhạc của HT. 

2. Đối tượng: Người chuyên trách về ban thờ phượng, ban âm nhạc, người đánh đàn. Những ai 
quan tâm đến ban âm nhạc trong Hội thánh địa phương.  

3. Môi trường: Có thể áp dụng tại nơi bạn đang tham gia mục vụ, hay 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, nhóm sinh viên, nhóm sinh hoạt Cơ Đốc.  

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ  
1. Nếu bạn là người có khả năng huấn luyện thì việc tìm kiếm người có khả năng, có tài năng là 
điều cần làm trước tiên.  

- Học sinh trung học ở Hoa Kỳ thường chọn các môn âm nhạc, thanh nhạc, nhạc cụ để học. Đây 
chính lại lợi điểm mà HT có thể tìm trong con em mình. Ở Việt Nam thì việc học đàn là ngoại 
khóa, không dễ để có ngay người biết đàn trong HT.  

- Có Hội thánh với những thành viên trẻ biết chơi violin, cello, clarinet, các loại kèn như 
trombone, trumpet, tuba, cornet. Nếu biết tận dụng các nguồn lực sau này HT sẽ có thế hệ dùng 
nhạc cụ orchestra để đệm các bản thánh ca truyền thống rất hay. Có HT thành lập cả đội kèn 
đồng thiếu nhi (do HT có người giúp tập họp các em lại và trưng dụng khả năng của các em).  

2. Nếu bạn chỉ là người có khả năng lãnh đạo nhưng không có khả năng huấn luyện, việc cần làm 
đó là tìm một người hợp tác để huấn luyện.  

3. Công việc huấn luyện thường mất 6 tháng trở lên ở cấp độ đã biết chơi nhạc cụ. Thời gian sẽ 
kéo dài hơn nếu các thành viên cần có thời gian để luyện tập cá nhân cho việc lập ban nhạc.  

4. Một ban nhạc (band) cần bao nhiêu thành viên?  

- Một band đầy đủ gồm: Trống, Acoustic Guitar hay Electric Guitar, Bass Guitar, Piano và 
keyboard. Nếu có Saxophone hay một Violin càng tốt.  

- Tối thiểu là 3: một Trống, Keyboard và Bass Guitar.  

- Tuy nhiên bạn có thể bắt đầu với 2 nhạc công và thêm vào sau đó: 
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 Keyboard (dùng bass trên đàn) + trống.  

 Keyboard (dùng trống trên đàn hay drum machine) + Bass. 

5. Tìm nguồn tài liệu, bài phối khí cho ban nhạc (bạn có thể vào trang www.daviddong.org hay 
www.hoithanhvuonnhoaz.com để tải miễn phí về 500 bài phối khí cho thánh ca và biệt thánh ca, 
nhạc chuyển ngữ mới.  

III. CÔNG ĐOẠN HUẤN LUYỆN 

1. Giờ giấc và kỷ luật tập luyện là điều đầu tiên mà các thành viên cần kết ước và thông qua. 

- Cần có một trưởng ban nhạc để thông tin cho cả nhóm những điều cần thiết.  

- Thậm chí sắp xếp thời gian cùng cầu nguyện với nhau trong tuần bên cạnh việc luyện tập.  

2. Khuyến khích tinh thần: các thành viên cần được thúc đẩy tập luyện tốt để khi ráp band sẽ 
không mất thời gian tập cho từng người. 

- Đối với band có những thành viên lần đầu tham gia thì chỉ nên dùng sheet music có ghi sẵn hợp 
âm. Việc này sẽ giúp các thành viên làm quen với việc cùng đàn với nhau.  

- Khuyến khích thành viên nghe nhạc để tập chơi lại cho thật giống theo tổng phổ đã ghi hoặc bài 
hát mẫu.   

3. Định hướng cho ban nhạc: tìm bài phối đơn giản với phần dạo ghi sẵn, trong bài có hòa âm 
với những câu lót, đệm tiết tấu…  

- Việc đòi hỏi các thành viên phải đọc được tổng phổ, phân phổ là điều cần thiết để sau này có 
thể được phân công để chơi những phần chính quan trọng của bài hòa âm. Những thành viên 
không thể đọc được nốt nhạc chỉ có thể chơi hợp âm sẽ được phân công vào những phần lót nền, 
làm tiết tấu cho hòa âm.  

- Các thành viên cần phải cố gắng chứng tỏ sự tiến bộ để đảm nhiệm những phần quan trọng 
khác.  

- Đối với người huấn luyện nên cho các thành viên có cơ hội để thử sức ở những bài khác chứ 
không giao nhiệm vụ cho một người. Chẳng hạn, band có hai người chơi keyboard. KB1 và 
KB2, người giữ vị trí số 1 luôn là người đàn chính, tuy nhiên nên giao nhiệm vụ chính cho KB2 
để nâng cao khả năng của các thành viên khi tham gia band.  

4. Đẩy mạnh tinh thần học tập cà trau dồi: Một band lý tưởng là được học tập lẫn nhau khi làm 
việc chung. Bạn tham gia một ban nhạc và nơi đó bạn được nâng cao, tiến bộ hơn trong kinh 
nghiệm đàn, gắn bó hơn với nhau khi cùng chơi chung một band.  

- Tuyệt đối loại bỏ chủ nghĩa cá nhân khi chơi nhạc cùng với nhau.  

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

 

 

 

CÂU HỎI THẢO LUẬN & GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 

1. Nếu học đàn cách cá nhân qua online vậy thì ban nhạc có thể được huấn luyện qua online 
không? Việc tương tác và phương pháp sẽ như thế nào?  

 Trả lời: câu trả lời là có thể được. Ngày nay tất cả các ngành nghề đều chuyển sang dạng 
online, sự tương tác có thể phát triển theo để đáp ứng cho nhu cầu này. Tuy nhiên, online có một 
nhược điểm mà ngành nghệ thuật không thích thú đó là tình trạng latency, có nghĩa là âm thanh 
đường truyền qua mạng sẽ bị trễ hơn âm thanh thực vài phần trăm giây! Cho nên cũng cần có 
những quy định lệ thuộc vào yếu tố latency để mọi người yên tâm học tập đạt hiệu quả nhất.  

- Các bài tập sẽ là thu âm toàn ban và gửi cho người hướng dẫn và được góp ý, khen chê, mở 
hướng khắc phục giúp toàn ban tiến bộ. 

2. Nếu ban nhạc không có khả năng viết bài, có phương cách nào giúp cho các thành viên khắc 
phục? có cách nào cụ thể để giúp cho ban nhạc tập với nhau cho đến khi tìm được một người 
hướng dẫn?  

 Trả lời: như trong hội thảo có nêu một sống nguồn cung cấp các bài phối sẵn cho band, các 
bạn nên tìm đến và tải về các bản phối khí và tập luyện với nhau. Các bạn cũng có thể tập với 
một bài hát có ghi hợp âm mà khỏi cần người phối khí trước.  

- Ban nhạc cần bầu một trưởng ban có khả năng nhất trong band để toàn ban nhạc có thể nghe ý 
kiến của người trưởng ban (tránh trường hợp không ai nghe ai)  

- Ban nhạc có thể thu âm sau khi tập dợt đề gửi cho một chuyên gia khác để nghe và góp ý.  

3. Làm sao một ban nhạc biết được mình đang đi đúng hướng, tập luyện đúng, ổn hay không ổn?  

 Trả lời: các bạn vẫn luôn cần một người hướng dẫn. Hoặc trong thời gian chờ đợi, các bạn có 
thể tương tác với những ban nhạc khác để được tư vấn. Chúc các bạn thành công.  

 

 


