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Chuyện làng VHVN

 Du ngoạn trong âm nhạc truyền thống Việt Nam là chuyến du ngoạn suốt
cả đời của GSTS Trần Văn Khê. Cuốn sách này (NXB Trẻ, 2004, 472 trang) theo
tác giả là để giải đáp cho hai câu hỏi người ta vẫn hỏi ông: Âm nhạc truyền thống
có những gì và Nhạc dân tộc VN hay ở chỗ nào? Và cuốn sách, theo lời nói đầu
khiêm tốn của ông "chỉ đề cập đến những nét cơ bản một cách đơn giản nhất để
đại đa số độc giả bình thường có thể nắm bắt được sơ lược nền âm nhạc đa dạng
và phong phú của dân tộc". Y.T
 Hội Hỗ trợ thư viện và giáo dục VN tại Mỹ phối hợp cùng Thư viện Quốc gia
VN tổ chức lớp tập huấn "Hướng dẫn sử dụng bộ quy tắc biên mục Anh - Mỹ rút
gọn" tại TPHCM từ ngày 9 - 13.8 (trước đó, đã có 2 lớp tập huấn như thế được tổ chức tại Hà Nội
vào tháng 7). Tham dự lớp học gồm hơn 200 học viên đến từ 120 thư viện tỉnh, thư viện chuyên
ngành và thư viện các trường ĐH từ Đà Nẵng đến Cà Mau. Đây là cơ hội để các thư viện VN được
tiếp cận với các chuẩn của thư viện thế giới trên bước đầu hội nhập quốc tế. T.L
 Hôm nay, ca sĩ Mỹ Linh cùng chồng, nhạc sĩ Anh Quân sẽ về đến VN sau gần 3 tháng có
mặt tại Mỹ - tin từ nhạc sĩ Huy Tuấn. Như vậy là chuyến đi những tưởng sẽ dài ngày hơn thế (dự
kiến 2 năm) cho hợp đồng thu âm album riêng tại Mỹ của cô ca sĩ "Tóc ngắn" rốt cuộc mới chỉ tạm
dừng ở kết quả khiêm tốn là thu được 4 ca khúc và ngoài ra, cô đã không tranh thủ thực hiện được
một videoclip nào. Tuy nhiên, nhạc sĩ Huy Tuấn vẫn cho rằng: đây mới chỉ là chặng đầu của dự án
và công việc vẫn chưa dừng lại. B.A
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