HƯƠNG THANH – JASON CARTER Duo
Ca sỹ Hương Thanh đã được biết đến với sự hợp tác của cô và nhạc sỹ ghi-ta jazz
Nguyên Lê và đã cho ra đời những tác phẩm tuyệt vời về dân ca Việt Nam hoà
âm theo nhạc jazz. Cuộc gặp gỡ giữa cô với anh nhạc sỹ người Anh Jason Carter,
nỗi tiếng về phong cách “nối nhịp cầu” giữa những dòng nhạc khác nhau với cây

đàn ghi-ta/thụ cầm mà anh đã sáng tạo ra, đã lập nên nhóm duo tuyệt vời
nầy. Hỗn hợp giữa âm nhạc cổ truyền hay dân gian Việt Nam với âm nhạc
các nước Anh, Phần Lan, hay những sáng tác mới là tâm hồn chương trình
của nhóm nầy.
Vẻ đẹp nên thơ của những bài hát, vẻ đẹp trình diễn của tiếng hát và tiếng
đàn sẽ đưa chúng ta đến chân trời Á Đông và Bắc Âu để khám phá văn
hoá ngàn năm của những đất nước nầy.

https://www.youtube.com/watch?v=RHXEwKp5aK0

HƯƠNG THANH
Tiểu sử
Hương Thanh sanh trưởng trong một gia đình nghệ sỷ
cổ truyền Việt Nam. Cha của cô, Hữu Phước, là một
trong những nghệ sỹ Cải Lương nổi tiếng Việt Nam.
Từ lúc 10 tuổi, Hương Thanh đã bắt đầu học Cải
Lương và nhạc cổ truyền trong bối cảnh gia đình. Nhà
của cha mẹ cô không bao giờ vắng bóng các nhạc sỹ
và nghệ sĩ diễn viên, và đây cũng là những giáo viên tự
phát của cô. Bắt đầu từ 13 tuổi, ngoài những buổi học
ở trường, cô còn học thêm về tân nhạc với các nhạc sỹ
Duy Khánh hay Bảo Thu,về cổ nhạc với nhạc sỹ cổ
truyền Út Trong (cũng là thầy của nhiều nghệ sỹ nổi
tiếng như cố nghệ sỹ Thanh Nga, v.v.), và kịch nói với nghệ sỹ Xuân Phát. Cô
lên sàn diễn lần đầu tiên lúc cô được 16 tuổi.
Từ lúc dịnh cư ở Pháp năm 1988, cô đã tham gia biểu diễn cải lương trong cộng
đồng Việt Nam trên các nuớc Châu Âu như Đức, Pháp, Thụy Sỹ, Bỉ, với nhiều
nghệ sỹ nổi tiếng trong đó có ba của cô. Và mỗi lần cô trở về Việt Nam, cô thực
hiện những cát-xét với các nhạc sỹ nổi tiếng. Cô gặp nhạc sỹ Nguyên Lê giới
thiêu cô vào thế giới jazz vào năm 1995, một thể loại nhạc mà cô chưa từng biết
đến. Cuộc phiêu lưu của chương trình “Tales from Viet Nam” bắt đầu : nhóm
nhạc đã đi diễn trong những lễ hội lớn ở Pháp, Đức, Áo, Thụy Sĩ, Ý, Bồ Đào Nha,
Vương quốc Anh. Năm 1996, đĩa của chương trình được thực hiện và sản xuất.
Đĩa này đã đón nhận được nhiều khen thưởng từ các nhà phê bình trên toàn thế
giới : thưởng Diapason d’Or, Choc của tạp chí Monde de la Musique, Choc của
năm 1996 của tạp chí Jazzman, được xếp vào hạng nhì những đĩa hay nhất trong
năm 1996 của tạp chí JAZZTHING (Đức), CD hay nhất trong năm 1996 của đài
phát thanh TRS (Thụy Sĩ), “gần là tuyệt tác” lời phê bình của tạp chí Jazztimes
(Mỹ).
Năm 1996, tại lễ hội Banlieues Bleues ở Paris, Hương Thanh tham gia vào
chương trình “De la Lune et du Vent », trong đó có những vũ công truyền
thống và đương đại Việt Nam đã được tích hợp với nhóm nhạc “Tales from
Vietnam”. Không những hát, mà Hương Thanh cùng múa kiếm trong vai Trưng
Trắc Trưng Nhị đang chuẩn bị quân lính chống ngoại xâm. Cùng năm ấy, Hương
Thanh được mời tham gia trình diễn buổi mừng kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn
nhân quyền tại UNESCO. Năm 1998, cô tham gia hát vào đĩa “Magreb &
friends” của Nguyên Lê, một tác phẩm của Karim Ziad

Năm 1999, nhà xuất bản ACT thực hiện album đầu tiên của cô
Wind”. Đĩa nầy đã được Nguyên Lê thâu & thực hiện.

“Moon and

Năm 2001, đĩa thứ nhì “Dragonfly”, cũng được Nguyên Lê thâu và thực hiện,
gặt hái rất nhiều thành công ở Châu Âu, Nhật. Đĩa nầy cũng nhận được khen
thưởng Choc của báo Monde de la Musique. Hương Thanh tham gia nhiều Liên
hoan Châu Âu: Bout du Monde (Pháp), Womad (Tây Ban Nha), Masala (Đức),v.v.
Những nhạc phẩm trong hai CD nầy đã được đài phát thanh FIP chọn để phát
sóng và giới thiệu với thính giả hằng ngày trong vòng một tháng.
Năm 2004, đĩa thứ ba mang tên “Mangustao”, một lần nữa đã được đài phát
thanh FIP tuyển lựa, và nhận đươc giải thưởng Choc của báo Monde de la
Musique và đứng hàng thứ nhì trong bảng xếp hạng của Word Music Charts
Europe.
Năm 2007, dĩa thứ tư “Fragile Beauty” với Nguyên Lê đã nhận được những lời
phê bình rất tốt. Với chương trình dĩa nầy, Hương Thanh đã tham gia những buổi
diễn như Madison Word Festival tại Madison, Chicago World Festival tại Chicago
(Mỹ), Zhu Jia Jiao Water Village World festival tai Thượng Hải, Punta Del Este
(Uruguay),….. Cùng năm đó, cô ta đã nhận được giải thưởng cao nhất Prix
Musiques du Monde của đài phát thanh France Musique.
Năm 2008, đĩa thứ năm “Musique du Théâtre Cai Luong” hãng dĩa Ocora
thực hiện, đã được thâu thanh tại Việt Nam, với những nhạc sĩ trong nước. Đối
với cô, đây là cuộc hành trình trở về nguồn cội nghệ thuật của gia đình. Với
nhóm nghệ sỹ thuần túy Hương Thanh 3T, cô đã đi diễn những Liên hoan lớn
như Festival Stimmen Voices (Thụy Sĩ), Amsterdam, Ultrecht (Hoà Lan), Anvers
(Bỉ), Festival des Musiques Sacrées ở Fes (Maroc), Babel Med Festival (Pháp).
Cùng thời gian ấy, cô tìm cách mang nhạc cổ truyền của mình đến gần gủi với
những nước lân cận, và pha trộn âm nhạc Việt Nam với âm nhạc của những nước
như Nhật Bản hay Trung Quốc. Cô ta lập nên nhóm Asian Colors gồm một nữ
nhạc sĩ người Nhật Mieko Miyazaki đàn koto, và một nhạc sỹ người Trung Guo
Gan đàn erhu. Nhóm tam tầu nầy đi diễn nhiều nơi ở Pháp cũng như Âu Châu :
Music Festival tại Nijmegen (Hà Lan), Meylan, Seynod, Festival des Nuits
Atypiques ở Langon, Festival des Chants Polyphoniques tại Calvi (Pháp).
Năm 2009, Hương Thanh thực hiện đĩa thứ sáu về dân ca Việt Nam với những
nhạc sĩ trong nước. Trong năm đó, cô cũng tụ hợp được các nữ nghệ sĩ đến từ 4
nước Châu Á khác nhau và thành lập nhóm CAMKYTIWA. Nhóm nầy gồm có
nhạc sỹ đàn geomuno người Hàn Quốc E-Joung Ju, nhạc sỹ đàn erhu người
Trung Quốc Li Yan và nhạc sỹ người Nhật Bản đàn koto và shamisen Fumie
Hihara. Cũng trong năm nầy, Hương Thanh đi lưu diễn cùng nhóm cổ nhạc
truyền thống tại Bỉ, Hà Lan, và một tour tại nhiều thành phố Vương Quốc Anh
Năm 2010, Hương Thanh lại mang âm nhạc của mình đến những nhạc sĩ quốc tế
từ những thế giới khác nhau như : nhạc sỹ người anh Jason Carter xử dụng một
nhạc cụ đặc biệt vừa là lục huyền cầm mà cũng vừa là thụ cầm, hay nhạc sỹ

dương cầm người Pháp Bruno Maurice. Các nhóm nầy đã đi lưu diễn nhiều nước
như Đức, Tây Ban Nha, Slovenia,v.v. Cô cũng tham gia chuẩn bị cho chương
trình của nhạc sỹ saxo người Tây Ban Nha Pierre Diaz và nhóm tam tấu Trio
Zéphyr để dựng lên “Jours de Vent, Terre d’Asile” gồm những sáng tác mới
của nhóm và dân ca Việt Nam. Cùng nhóm Huong Thanh 3T, cô đi lưu diễn một
tháng ở Đức và Bỉ, từ thâu thanh trên đài phát thanh Đức đến những buổi diễn
tại những thành phố lớn như Bruxelles, Dusseldorf, Munster, Mainz, Koln,
Essen,…
Năm 2011, cô trở về diễn tại Việt Nam vớí chương trình “Jours de Vent, Terre
d’Asile” tại Hanoi và Sàigòn. Cùng năm ấy, cô lại trở về Việt Nam một lần nữa với
nhóm CAMKYTIWA. Khán giả rất hoan nghinh hình ảnh biểu tuợng của nhóm. Cô
cũng thực hiện trong năm thêm một đĩa nhạc về dân ca Việt Nam “L’Arbre aux
Rêves” xuất bản bởi Buda Musique. Cùng trong năm, cô và nhóm nhạc cổ
truyền đã đi lưu diễn nhiều nơi ở Vương Quốc Anh.
Năm 2012, cùng các nhóm được thành lập, cô đi lưu diễn nhiều nước Châu Âu
như Pháp (Aubenas, Poitiers), Tây ban Nha (Madrid) với Jason Carter, hoặc Thụy
Điển (Goteborg) và một vòng quanh nước Pháp với nhóm Camkytiwa.
Năm 2013, cô trở lại Ý (Bolzano) với Jason Carter, lưu diễn ở Đài Loan (Taipeh)
với nhóm cổ truyền, hay ở Pháp (Prefailles) với Camkytiwa. Đĩa “Camkytiwa,
les Fleurs du Levant” của cô đã được Buda Musique xuất bản. Cô thực hiện một
chương trình về Cải Lương với những nghệ sỹ đến từ Việt Nam trong có có NSND
Ngọc Giàu. Những buổi diễn của chương trình « Dạ Cổ » rất thành công, và vé
bán không còn chỗ. Cô chuẩn bị cùng trong năm một chương trình khác về nhạc
truyền thống Việt Nam với những nghệ nhân nổi tiếng trong nước. Cô được mời
tham gia trong album mới của nhạc sỹ người Na-Uy Geir Lysne « New Circle »
Năm 2014, cô là nghệ sỹ được mời danh dự của Festival des cinémas d’Asie
(Liên Hoan Phim Châu Á) lần thứ 20 tại Vesoul (Pháp) và đã đọc lời khai mạc lễ
hội. Cô cùng tham gia buổi diễn ra mắt album của nhạc sỹ Na-Uy và nhóm big
band tại Oslo. Và cùng nhóm nầy cô tham gia rất thành công lễ hội lớn về nhạc
jazz tại Lubeck (Đức) Baltica Jazz Festival tụ họp rất nhiều nhóm jazz nổi tiếng
Châu Âu. Và vào cuối năm cô đã thực hiện được chương trình « Tiếng Trúc
Tiếng Tơ » cùng các nghệ nhân Việt Nam. Những buổi diễn của chương trình nầy
rất thành công. Khán giả rất thích thú khám phá hoặc thưởng thức lại những làn
điệu nhạc cổ Việt Nam qua những giai điệu như Ca Trù, Ca Xẩm, Hát Chầu Văn,
Hát Chèo, Ca Tài Tử, điệu Hò, điệu Lý,… Hương Thanh cũng đang thực hiện
những dự án mới với các nhạc sỹ rất nổi tiếng người MaLi (Phi Châu) Ballaké
Cissoko hay với nhạc sỹ Na-Uy Geir Lysne.

DISCOGRAPHY
. Tales From Vietnam Nguyên Lê (ACT- 9225-2)

. Magreb and Friends Nguyên Lê (ACT 9261-2)
. Moon and Wind (ACT 9269-2)
. Dragonfly (ACT 9293-2)
. Mangustao (ACT 9423-2)
. Fragile Beauty (ACT 9451-2)
. Musique du Cai Luong (Ocora C560222)
. L’Arbre aux Rêves (Buda Musique/Universal 2784138)
. Camkytiwa “Les Fleurs du Levant” (Buda Musique/Universal 3726608)
. New Circle Geir Lysne (ACT 9561-2)

SELECTED PRESS REVIEWS
“Simply brilliant”

(Paul Fisher, Far Side Music)
“This woman has a voice that melts glaciers and make deserts bloom with roses. You get some of
the best music being made in today’s shrinking world: absolutely rooted, modern as it gets. Killer
Album!”

(Ian Anderson, fRoots)
“Huong Thanh is a vocalist rooted in the glottal manipulations, high, trilling sounds and soft midrange intonations of the region’s traditional techniques, and this is a project that imports her
remarkable sound into a mix of contemporary global and indigenous contexts.”

(John Fordham, The Guardian)
“Huong Thanh is a powerful singer with an ethereal voice that touches your heart and opens up
the little known and extraordinarily beautiful world of Vietnamese music”

(Lucy Duran, BBC Radio 3)
“Huong Thanh, dressed in traditional costume, has one of those beguiling, beautiful voices that
floats around a melody, that only singers from east Asia seem able to do”

(fRoots)
“Fragile Beauty simply is an album that captures the heart from the first note and leaves it
hungering for more as the last one fades”

(John Kelman, All About Jazz)
“Soaring above the spacious lanscape is the marvelous voice of Huong Thanh, as exquisite &
subtle as bridsong. This is deeply spiritual, highly sensual & very intelligent music that
communicates perfectly across the cultures.”

(***** World CD of the week, Birmingham Post)

“The delicate, passionate, ethereal voice of Huong Thanh is accented by the interplay and the
synthesis between diverse cultures. It’s a marvelously beautiful work.”

(Global Beat Jazz, Roots, Rhythms)
" Même le doux dragon crache le feu : c'est le regard souverain de la chanteuse Huong Thanh sur
la musique traditionnelle. "

(RSp AZ Munich)
" Dragonfly signifie " Libellule ", qui évoque les musiques de Huong Thanh, aériennes, aux yodels
ralentis. A l'occasion, elles dérivent vers des ambiances oniriques, contemplatives, évoquant le
meilleur new age. "

(FFF Eliane Azoulay, Télérama)
" Elle…développe les particularités du chant vietnamien, riche en ornementations et inflexions
d'une extrême précision…"

(Martine Lachaud, l'Express Magazine)

REFERENCES :
https://www.actmusic.com/en/Artists/Huong-Thanh/Biografie
http://www.jmp.fr/styles/item/word-music--word-jazz/huong-thanh-gb.html
https://www.actmusic.com/en/Artists/Huong-Thanh/Moon-And-Wind/Moon-And-WindCD/Produktinformation
https://www.actmusic.com/en/Artists/Huong-Thanh/Dragonfly/Dragonfly-CD-Out-OfPrint/Produktinformation
https://www.actmusic.com/en/Artists/Huong-Thanh/Mangustao/MangustaoCD/Produktinformation
https://www.actmusic.com/en/Artists/Nguyen-Le/Fragile-Beauty/Fragile-BeautyCD/Produktinformation
http://www.budamusique.com/product.php?id_product=544
http://akhaba.com/album/camkytiwa-les-fleurs-du-levant-2013
https://www.actmusic.com/en/Artists/Geir-Lysne/New-Circle/New-Circle-CD

WEBSITE : www.huongthanh.com
www.myspace.com/huongthanh

VIDEOS ON YOUTUBE / DAILYMOTION :
http://www.dailymotion.com/video/xay3tl_huong-thanh-nguyen-le-fragile-beaut_music
https://www.youtube.com/watch?v=PwuOHWj1JE8
https://www.youtube.com/watch?v=60YQKDItPQg
https://www.youtube.com/watch?v=ajdjpwynlDg
https://www.youtube.com/watch?v=bSCiKj8m8b0&list=PL5F5CDC339715D059
https://www.youtube.com/watch?v=t-guzlvgeLw

JASON CARTER
Tiểu sử
Jason Carter là một nhạc sỹ đàn ghi-ta và một nhà soạn nhạc quốc tế
người Anh. Anh đã đi diễn vòng quanh thế giới
với cách phối khí hỗn hợp nhạc cổ điển và nhạc
thế giới. Anh đã đi đến hơn 80 nước khác nhau
như Á Rập Saudi, Triều Tiên, Pakistan,
Afghanistan, hay Uzbekistan, và nhận được
nhiều khen thưởng về những nỗ lực của mình
để xây dựng một sự hoà hợp về văn hoá quốc
tế qua âm nhạc, anh thường được sự hỗ trợ
của UNESCO, Liên Hiệp Quốc hay chánh phủ
Vương Quốc Anh. Anh là một nghệ sỹ phong
phú đặc biệt với một bộ dĩa đáng kể của anh với Sony, EMI, và ASV – và sự hợp tác của anh
với những nhạc sỹ nỏi tiếng Châu Á, Châu Mỹ
và Châu Âu.
Chương trình của anh gồm những sáng tác mới dành cho đàn ghi-ta/thụ
cầm. Những buổi diễn của anh ta là những thử nghiệm hấp dẫn, gần gũi
và rất cảm động vì không những anh chia sẻ cái khiếu sáng tạo của anh
mà chia sẻ luôn lòng nhân đạo thật sự và tinh tế. Anh đã làm việc với dàn
nhạc giao hưởng thành phố Praha, hay New Irish Orchestra. Anh đã từng

làm việc với những nhạc sỹ như Anoushka Shankar, Barbra Streisand,
John Paul Jones, Joe Satriani (Led Zeppelin)…

SELECTED PRESS VIEWS
"Jason aide à construire des relations plus que nécessaires entre les pays, telles que ne
pourraient jamais réussir toutes forces technologiques de globalisation."

Neville McBain, British Council Iran
"Jason Carter construit d'une façon extraordinaire des ponts entre les cultures, nous
sommes fiers de l'avoir parmi nous."

Sir Sherard Cowper Coles, British Ambassador, Afghanistan
"Il faut des artistes tels que Jason Carter pour nous aider à confronter la vérité, sans
sous-entendre des contradictions.
La musique et les histoires de Jason sont une inspiration pour une vie plus pleine et plus
intéressante."

Beat Magazine
Il n'est pas question de catégories quand il s'agit de Jason Carter. La seule chose qui
compte c'est qu'il est original, créatif, sensible et a énormément à dire"

Derek Walker, Phantom Tolbooth, USA

