
TIẾP TÂN PHÁT GIẢI SÁNG TÁC DU CA 2015 

 
Buổi Tiếp Tân phát giải SÁNG TÁC CA KHÚC DU CA 2015 đã được tổ chức 

tối hôm 15-12-2015 tại Sài Gòn. Địa điểm tổ chức là "quán Cà phê Biệt thự" 

mang tên Golden Mountain Coffee, trên đường Điện Biên Phủ thuộc quận 3. 

Với sự tham dự của khoảng 80 người, gồm các huynh trưởng du ca, các nhạc 

sĩ thân hữu du ca, các ca viên của Du Ca Sài Gòn, buổi phát giải được diễn ra 

trong vòng thân mật, ấm cúng, và tràn ngập những khúc hát cộng đồng. 

Trong dịp này, mỗi tác giả đoạt giải còn nhận được một kỷ niệm chương do 

một mạnh thường quân tặng ngoài giải thưởng theo thể lệ cuộc thi. Một tuyển 

tập và đĩa CD Kỷ Niệm đã được phát hành và chuyển tới tay tất cả khách tham 

dự. 

 

Xem video phóng sự. 

 

 
 

Đĩa CD Kỷ Niệm (có thể nghe và download): 

 
https://soundcloud.com/dongnhacduca/sets/cd-k-ni-m 

 
TUYỂN TẬP SÁNG TÁC DU CA 2015 

 

 

https://youtu.be/nXoj5Kr7DQo
https://soundcloud.com/dongnhacduca/sets/cd-k-ni-m
https://www.youtube.com/watch?v=nXoj5Kr7DQo


Tuyển Tập Sáng Tác Du Ca 2015 là tập hợp những ca 

khúc đoạt giải trong Cuộc Thi Sáng Tác Ca Khúc 
Du Ca 2015 (có thêm 3 ca khúc góp mặt). Những ca 

khúc này được sáng tác cho các bạn và vì các bạn.Xin 
hãy hát và tập hát cho nhóm của bạn để có thêm 

những ca khúc mới trong các sinh hoạt. Bấm vào 
biểu tượng Acrobat để tải về và in ra giấy. 

 

 

Download File 

 
 

KẾT QUẢ CUỘC THI VÀ PHÁT GIẢI 
Kết quả chấm giải Cuộc Thi Sáng Tác Ca Khúc Du Ca 2015 đã có vào lúc 12 

giờ trưa hôm nay, 25-10-2015 với kết quả như sau:  
- Không có giải nhất, không có giải nhì. Ban tổ chức quyết định tăng thêm 2 

Giải Tư (đồng hạng) để vẫn giữ đủ 10 giải thưởng. Do đó sẽ có 4 Giải Tư và 5 
giải Triển Vọng.   

- Kết quả trên đây dựa trên số điểm trung bình tổng hợp từ 9 giám khảo và 
quý giám khảo chấm điểm dựa trên 4 tiêu chuẩn và nhằm tìm kiếm những ca 

khúc cộng đồng mới (ca khúc dễ cho mọi người hát và có thể cùng hát chung 
trong các buổi sinh hoạt).  

- Buối Phát Giải Cuộc Thi Sáng Tác sẽ được tổ chức ngày 15 tháng 12-
2015. Đĩa Audio CD và Tuyển tập các ca khúc đoạt giải sẽ được phát hành 

trong dịp này.   

- Giải Ba: • BDT-20 "CHO NHAU" của tác giả TRẦM THIÊN THU  
- Giải Tư: (1) • BDT-49 "KHÚC DU CA YÊU ĐỜI" của tác giả 

Maylangthang_tdx (Triệu Mây)   
- Giải Tư: (2) • BDT-71 "CÓ SAO ĐÂU" của tác giả PHẠM GIA KHANG 

- Giải Tư: (3) • BDT-65 "BÊN NHAU HÁT VANG" của tác giả NGUYỄN ĐỨC  
HIỆT 

- Giải Tư: (4) • BDT-18 "BÀI CA XÂY DỰNG" của tác giả TRẦM THIÊN THU 
- Giải Triển Vọng (1) • BDT-24 "TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI" của tác giả 

NGHIÊM SỸ HÒA 
- Giải Triển Vọng (2) • BDT-10 "ĐỪNG BUỒN" của tác giả TRƯƠNG PHÚC 

- Giải Triển Vọng (3) • BDT-08 "CHUNG MỘT DÒNG MÁU" của tác giả 
MYKINYEU 

- Giải Triển Vọng (4) • BDT-06 "CHUNG MỘT TẤM LÒNG" của tác giả 
NGUYỄN THÁI HOÀNG  

http://dongnhacduca.weebly.com/uploads/5/2/9/8/52984989/_tuyen_tap_ca_khuc_du_ca_2015_webversion.pdf
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/cho-nhau-tram-thien-thu
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/khuc-du-ca-yeu-oi
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/khuc-du-ca-yeu-oi
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/co-sao-au
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/ben-nhau-hat-vang
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/ben-nhau-hat-vang
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/bai-ca-xay-dung-tram-thien-thu
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/toi-yeu-to-quoc-toi
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/toi-yeu-to-quoc-toi
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/ung-buon
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/chung-mot-dong-mau-mykinyeu
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/chung-mot-dong-mau-mykinyeu
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/chung-mot-tam-long
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/chung-mot-tam-long
http://dongnhacduca.weebly.com/uploads/5/2/9/8/52984989/_tuyen_tap_ca_khuc_du_ca_2015_webversion.pdf
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/tuyen-tap-ca-khuc-du-ca-2015


- Giải Triển Vọng (5) • BDT-32B "VÌ QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM" của tác giả 

KỲ PHONG 
 

CHÀO QUÝ BẠN ! 
Dòng Nhạc Du Ca  được mở ra nhằm mục đích giới thiệu về du ca và những 

bài hát mà những người du ca viết và hát trong suốt quãng đường gần 50 
năm qua. Có những giai đoạn sáng tác rất dồi dào, nhưng cũng có những giai 

đoạn sáng tác thật ít ỏi. Âu cũng là do "mệnh nước nổi trôi". Website mong 

đóng góp được chút ít trong việc khích lệ những sáng tác mới. 
DÒNG NHẠC DU CA 

  

 
HÌNH THÀNH PHONG TRÀO  
 

Mùa hè năm 1965 một nhóm cựu học sinh trường Trần Hưng Đạo Đà Lạt tụ 
họp nhau lại để lập một nhóm ca hát. Đa số những anh em này cũng là hướng 

đạo sinh đạo Lâm Viên... 
Xem các tuyển tập du ca trong mục  

"TÌM HIỂU Du CA > NHẠC DU CA > NHẠC BẢN" 
DU CA LÀ GÌ?   

Nghe nói nhiều về du ca nhưng thật sự chúng ta hiểu được bao nhiêu về du 
ca? Những tài liệu của Phong trào Du Ca cho thấy du ca là một tập thể đã có 

nhiều đóng góp về phương diện xã hội và văn nghệ. Đọc thêm... 
Không có một định nghĩa chính xác về nhạc du ca, chỉ biết rằng nhạc du ca có 

nội dung trong sáng, tin yêu và hy vọng, gần gũi với đời thường. Hãy nghe lời 
kết của Băng Nhạc Du Ca Việt Nam 1 (1972) để phần nào cảm nhận được 

dòng nhạc du ca:  
"Ngưởi du ca sống giữa lòng dân tộc, mở mắt nhìn cảnh sống chung quanh, 

lắng nghe lời than hay tiếng reo mừng của đồng loại, cưu mang đau khổ và 

http://dongnhacduca.weebly.com/blog/vi-que-huong-viet-nam
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/vi-que-huong-viet-nam
http://dongnhacduca.weebly.com/nghe-nh7841c-du-ca.html
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/1966-su-hinh-thanh-phong-trao-du-ca
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/1966-su-hinh-thanh-phong-trao-du-ca
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/1966-su-hinh-thanh-phong-trao-du-ca
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/1966-su-hinh-thanh-phong-trao-du-ca
http://dongnhacduca.weebly.com/tigravem-hi7875u-du-ca.html
http://dongnhacduca.weebly.com/tigravem-hi7875u-du-ca.html


ôm ấp hy vọng để rồi hát lớn bằng ngôn ngữ thi ca. Họ là những phát ngôn 

nhân của thời đại!"  
Xin vào xem các tiểu mục : 

- Nghe Nhạc Du Ca  
- Nghe Thêm Nhạc Du Ca  

- Tập Hát Từ Xa  
- Nhạc bản (có nốt nhạc) 

GÓC GIỚI THIỆU CA KHÚC MỚI  
Quý bạn có sáng tác mới, nhất là những ca khúc có chất Du Ca, xin gởi đến 

"Dòng Nhạc Du Ca" để chia sẻ với khách thăm viếng website.  
● TÌNH CA CÔ GIÁO TRẺ của ĐẶNG MỤC TỬ.   

● HÁT VỀ VIỆT NAM của TRẦM THIÊN THU.  
● CHUYỆN TRÊN SÂN GA của ĐẶNG MỤC TỬ.  

● BAO LA TÌNH MẸ của Đặng Mục Tử.   
● CHO CON ĐI LÀM NGƯỜI VIỆT NAM của Trần Huân.  

● TÌNH MẸ - nhạc: Thuần Nhiên - thơ: Ngũ Hành Sơn  

● HỎI - nhạc: Thuần Nhiên - thơ: Ngũ Hành Sơn  
● TIẾNG QUỐC KÊU của tác giả THIỆN TÂM. 

CA KHÚC DU CA MỚI?  
Từ lâu nay, chúng ta vẫn hát những ca khúc du ca quen thuộc trong các buổi 

sinh hoạt. Những ca khúc du ca ngày xưa là những bài hát tiêu biểu của một 
thời. Bối cảnh xã hội đã đổi thay, cảm nghĩ của con người cũng theo đó mà 

thay đổi, chúng ta cần có những ca khúc du ca phù hợp với tâm tình và cảm 
xúc của con người hôm nay. XIN MỜI CÁC NHẠC SĨ GỞI NHỮNG CA KHÚC 

CỘNG ĐỒNG MỚI để website giúp phổ biến rộng rãi. 
 

http://dongnhacduca.weebly.com/nghe-nh7841c-du-ca.html
http://dongnhacduca.weebly.com/nghe-thecircm-nh7841c-du-ca.html
http://dongnhacduca.weebly.com/t7853p-haacutet-t7915-xa.html
http://dongnhacduca.weebly.com/nh7841c-b7843n.html
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/tinh-ca-co-giao-tre
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/hat-ve-viet-nam
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/chuyen-tren-san-ga
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/bao-la-tinh-me
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/cho-con-i-lam-nguoi-viet-nam
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/cho-con-i-lam-nguoi-viet-nam
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/tinh-me-thuan-nhien-ngu-hanh-son
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/hoi-thuan-nhien-tho-ngu-hanh-son
http://dongnhacduca.weebly.com/blog/tieng-quoc-keu

