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— Foreword

— Avant-propos

Music is Life. Since the origins of mankind, it has
accompanied humanity through all its stages of evolution.
It has always played an important part in spiritual
ceremonies, rituals, celebrations, entertainment. But
most of all, Music allows people from different nations,
origins, backgrounds to reach out to one another.

La musique, c’est la vie. Depuis les origines de l’humanité,
elle l’a accompagnée à travers toutes les étapes de son
évolution, avec un rôle primordiale lors des cérémonies
spirituelles, des rituels, des célébrations, des divertissements.
Mais surtout, la musique permet aux gens de nations,
d’origines, de milieux différents de se tendre la main.

I have had the immense fortune to have been brought
up in a bi-cultural background. My musical training
since childhood was shared between the apprenticeship
of western classical piano and ancestral traditional
Vietnamese music through the Vietnamese Zither, the
đàn tranh. This has allowed me to transcend “ borders”
that frequently restrain different musical universes from
merging. In my debut album Consonnances, I brought
together the Vietnamese Zither and a classical string
quartet. My second recording A Journey Between Worlds
blended in the zither and the oriental Oud and percussion.

J’ai eu l’immense chance d’avoir été élevé dans un
milieu bi-culturel. Ma formation musicale depuis
l’enfance a été partagée entre l’apprentissage du piano
classique occidental et la musique ancestrale à travers
la cithare vietnamienne : le đàn tranh. Cela m’a permis de
transcender les « frontières » qui, très souvent, empêchent
les différents univers musicaux de se rencontrer. Dans
mon premier album Consonnances, j’ai réuni la cithare
vietnamienne et un quatuor à cordes classique. Mon
deuxième enregistrement A Journey Between Worlds
mettait en scène la Cithare et le Oud en rythme avec les
percussions arabes.

But I still wanted to explore more. I wanted to reach out
even further in my quest to bring music from all parts
of the world together. My task was to bring vietnamese
ancestral music to the encounter of instruments and
traditions from other continents, while at the same time
respecting the authenticity of each, in spirit or in form.
In Beyond Borders, my greatest joy is to have been able
to collaborate with outstanding musicians from Africa to
America, from Europe to Asia. It is the continuation of
my musical journeys, and I pray this will bring people
of all nations together, to the understanding and mutual
respect of each respective culture. I believe that Music
brings peace to the soul, as it does to mankind.
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Mais je voulais encore explorer davantage. Je voulais
aller encore plus loin dans ma quête de fusion de
musiques des différentes parties du monde. Ma tâche
était d’emmener la musique ancestrale vietnamienne
à la rencontre d’instruments et de traditions musicales
d’autres continents, tout en respectant l’authenticité de
chacun, en esprit ou en forme. Dans Beyond Borders,
ma plus grande joie est d’avoir pu collaborer avec des
musiciens exceptionnels venant d’Afrique ou d’Amérique, d’Europe ou d’Asie. C’est la continuation de mes
voyages musicaux, et je prie pour que cela mène à l’unité
des peuples de toutes les nations, à l’entente et au respect
entre les différentes cultures. Je crois que la musique
apporte la paix à l’âme, comme elle le fait à l’humanité.
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Âm nhạc, tựa Đời sống. Từ thuở khai thiên lập địa, loài
người đã sinh ra và lớn lên cùng âm nhạc. Âm nhạc, luôn
hiện diện trong mọi hoạt động, là một phần không thể
thiếu của những nghi thức tâm linh hay hội hè đình đám.
Nhưng trên hết, Âm nhạc đưa con người từ mọi xứ sở,
dân tộc, giai tầng… đến gần nhau hơn.
Tôi được diễm phúc thụ hưởng một nền tảng giáo dục
song song tân học và truyền thống từ thuở thiếu thời. Nhờ
vậy, tôi đã sớm làm quen với cả âm nhạc bác học phương
Tây qua những phím dương cầm cũng như âm nhạc cổ
truyền Việt Nam cùng cây đàn Tranh. Đó là phương tiện
cho tôi đưa âm nhạc từ những cách ngăn, khác biệt, trở về
hòa hợp. Trong album đầu tay của mình, Consonnances
(Hòa Điệu), tôi đã kết hợp cây đàn Tranh Việt Nam cùng
tứ tấu đàn dây cổ điển. Giờ đây, album thứ hai A Journey
Between Worlds (Du Ngoạn Nhân Gian), là sự pha trộn
giữa đàn Tranh và đàn Oud cùng bộ gõ.
Nhưng tôi vẫn còn muốn đi xa hơn, tới khắp chân trời góc
biển, thâu thập kết nối mọi mảnh ghép của thế giới âm
nhạc. Tôi tự đòi mình phải đưa âm nhạc cổ truyền Việt
Nam hội ngộ những nhạc cụ và loại hình âm nhạc truyền
thống khác, đồng thời vẫn trân trọng bản sắc của từng loại
hình, trên cả tinh thần và thể cách.
Trong chuyến « Vượt lên những ngăn cách », Album
Beyond Borders này, tôi vô cùng sung sướng khi được hợp
tác với những nhạc sĩ trên khắp thế giới, từ châu Phi, châu
Mỹ, châu Á, châu Âu. Đó là sự nối dài cho hành trình âm
nhạc của tôi, và ước mong con đường này cũng sẽ đưa mọi
người đến với nhau, trong sự thấu hiểu và tôn trọng những
đa dạng văn hóa. Tôi tin rằng, Âm nhạc mang tới bình an
cho tâm hồn, như vẫn luôn vậy, tự bao đời.
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Africa, the birthplace of mankind — L’Afrique, berceau de l’humanité
Châu Phi: cái nôi của loài người

— Distant Voices

— Voix lointaines

I knew very little about African music, except from the
mesmerizing rhyhtms of its percussion and the haunting
sounds of the Kora and Balafon. When I set out to
compose Distant Voices, I listened to everything I could
find on African music, but then, geographical differences
were to be taken into account. I then set out to meet
musicians I could contact, beginning with the percussion.

Je connaissais très peu sur la musique africaine, hormis
les rythmes captivants des percussions et les sons mystérieux
de la Kora ou du Balafon. Quand je commençais à
composer Distant Voices, j’écoutais tout ce que je
pouvais trouver sur la musique africaine, mais encore,
les différences géographiques étaient à prendre en compte.
Je me mis alors à rencontrer des musiciens africains,
en commençant par les percussionnistes.

When Ella, Charlie and Faana started to play, the different
rhyhtms they proposed “live” caught me off guard.
I was instantly transported to a world of intense colors
and shapes, of busy market places under a burning sun
and distant voices singing in yellow and green savannahs.
I asked them if they could introduce me to a female voice
I wanted to include in the music slowly taking form in
my mind.

Quand Ella, Charlie et Faana ont commencé à jouer,
les différents rythmes qu’ils proposaient « live » me
prenaient au dépourvu. J’ai été instantanément transporté
dans un monde de couleurs et de formes intenses, de
marchés sous un soleil brûlant et de voix lointaines chantant
dans les savanes jaunes et vertes. Je leur ai demandé s’ils
pouvaient me trouver une voix féminine que je voulais
inclure dans la musique prenant forme dans mon esprit.

I added a vietnamese folk song to the complex rhythms
of the persussion, then used 2 “phrases” from our famous
Vọng Cổ, a timeless song present in all Cải Lương operas
in South Vietnam . The lyrics I wrote are emotions I
feel each time I think about my parents. For the African
female voice, I left blank measures before the recording
day: I wanted the singer to be free to sing her heart out,
no preparations, no written notes. On the day of our
studio recording session, as soon as Mabinty started to
sing, I cried.

J’ai ajouté une chanson populaire vietnamienne aux rythmes
complexes des percussions, puis j’ai utilisé 2 « phrases »
de notre célèbre Vọng Cổ, un chant intemporel présent dans
tous les opéras Cải Lương du Sud-Vietnam. Les paroles que
j’ai écrites sont des émotions que je ressens chaque fois que
je pense à mes parents. Pour la voix féminine africaine, j’ai
laissé des mesures vierges avant le jour de l’enregistrement :
je voulais que la chanteuse soit libre de chanter son cœur,
sans préparations, sans notes écrites. Le jour de notre enregistrement au studio, dès que Mabinty a commencé
à chanter, j’ai pleuré.
6

h nh

h

Composed by: Tri Nguyen
Vocals: Mabinty Camara & Tri Nguyen
Zither: Tri Nguyen
Solo Djembe: Faama Bangoura
Accompanist Djembe: Ella Bangoura
Sangba Bass Drum: Charlie Youla
African artists coordinator: Maryse Zalesztejne

Tất cả những gì tôi biết về âm nhạc Phi châu, là âm thanh
mê hoặc của đàn Kora và Balafon, là nhịp điệu quyến
rũ của bộ gõ. Khi khởi soạn Thanh âm xa thẳm/Beyond
Borders, tôi đã mời những nhạc sĩ gốc Phi cùng cộng tác,
để có được hình dung đầy đủ về âm nhạc của họ. Đầu
tiên là với những nghệ sĩ chơi bộ gõ.
Khi nghe Ella, Charlie và Faana chơi nhạc, những giai
điệu của họ quả thực khác biệt, sống động và chân thực
đến mức tôi như thấy trước mắt mình những sắc mầu,
đường nét, những phiên chợ náo nhiệt dưới ánh mặt trời
cháy bỏng, và đâu đó tiếng hát lẫn trong những trảng cỏ
nửa vàng nửa xanh. Tôi viết ra những dòng nhạc trong
tâm trí, và nhờ họ giới thiệu một giọng nữ phù hợp.
Trong phần giai điệu, tôi thêm 2 câu của Vọng Cổ, một
trong những điệu căn bản của nghệ thuật Cải lương ở
miền Nam Việt Nam vào trong tổng phổ phức tạp của
bộ gõ. Lời hát tôi viết dựa trên những cảm xúc của mình
mỗi khi nhớ về song thân. Và ở phần giọng nữ, tôi bỏ
trống ghi chú. Tôi muốn người ca sĩ hoàn toàn tự do,
hát bằng nhạc cảm từ trái tim. Và ngay khi Mabinty cất
giọng, tôi đã không kìm được nước mắt.
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Brazil, crossing oceans —

Teca Calazans needs no introduction.
Her discography, during her immense
career, covers over 20 best-selling
albums, 3 of which were signed with
EMI. Her album Cantoria Brasileira
was nominated for the 2003 Grammy
Awards/Best Brazilian Roots Album
Category. I am honored to be counted
among her close friends.
Throughout my recordings, the zither
usually has the lead role, but Teca’s
talent and voice urged me to use it
rather as the accompanying instrument.
In the presence of such a legend,
I could do no less.
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Il n’est pas nécessaire de présenter
Teca Calazans. Sa discographie,
au cours de son immense carrière,
couvre plus de 20 albums best-sellers,
dont 3 signés avec EMI. Son album
Cantoria Brasileira a été nominé
aux Grammy Awards 2003/Best
Brazilian Roots Album Category.
Je suis honoré d’être compté parmi
ses amis proches.
Tout au long de mes enregistrements,
la cithare a souvent le rôle principal,
mais le talent et la voix de Teca
m’ont incité à l’utiliser plutôt comme
instrument d’accompagnement. En
présence d’une telle légende, je ne
pouvais pas faire moins.
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Không cần nói thêm nhiều về Teca
Calazans. Cô đã thu âm với nhiều
hãng đĩa nổi tiếng, 3 trong hơn 20
album bán chạy nhất là với EMI.
Album Cantoria Brasileira được
đề cử Grammy 2003 cho hạng mục
Album gốc Brazil hay nhất. Được
làm bạn với cô là một vinh hạnh
của tôi.
Trong suốt quá trình thu âm, tôi
luôn để cây đàn Tranh ở vai trò lĩnh
xướng, nhưng trước tài năng và chất
giọng tuyệt vời của Teca, tôi quyết
định đưa nó về vị trí đàn đệm. Bạn
còn muốn gì hơn, khi được song tấu
cùng một huyền thoại như Teca?

— Hanging Moon

— Lune suspendue

Tonight I could not sleep
With the light of the Moon in the Sky
Like a marbled baby star
A bride covered in veil

Ce soir, je ne pouvais pas dormir
Avec la lumière de la Lune dans le ciel
Une petite étoile marbrée
Une mariée derrière son voile

Thân cô lữ canh khuya thao thức
Dõi bên trời bóng nguyệt bơ vơ
Sao khuya khi tỏ khi mờ
Đâu người e ấp tóc tơ ước nguyền

Here I come, a long way I have
Just to see you
From your sleep, wake up dearest
Open the window, and see me you shall

J’ai parcouru un long chemin
Juste pour te voir
De ton sommeil, réveille-toi ma chérie
Ouvre la fenêtre, et tu me verras

Dặm dài ruổi bước ta về lại,
Xóa nhòa thương nhớ bóng em thơ
Tin sương khua khẽ giấc mơ
Bên song gặp gỡ mộng hồ điệp bay

—

—

In love, we remove our clothes
Returning home, we lie to our
parents
That crossing the bridge, the wind
blew them away.

Par amour, nous enlevons nos vêtements
Rentrant à la maison, il nous fallait
mentir aux parents
Que, en traversant le pont, le vent
les a volés.

In Hanging Moon, Teca dwelled her
inspirations from an old Brazilian
folk song to adapt the melody. The
song tells the story of lovers looking
at the moon and stars, thinking about
one another.
For the arrangement, I immediately
thought of a playful folk song Qua
Cầu Gió Bay from North Vietnam to
add in as a response.

Dans Lune suspendue, Teca puise
ses inspirations d’une vieille chanson
folklorique brésilienne pour adapter la
mélodie. La chanson raconte l’histoire
de deux amants qui regardent la lune
et les étoiles, pensant l’un à l’autre.
Pour l’arrangement, j’ai immédiatement pensé à une chanson populaire,
Qua cầu gió bay du Vietnam du Nord
en réponse à la mélodie principale.
9
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Yêu nhau cởi áo trao nhau
Về nhà dối cha dối mẹ qua cầu
gió bay
Trong Trăng treo, Teca lấy cảm
hứng từ một khúc dân ca Brazil
cổ để soạn nhạc. Bài hát kể về câu
chuyện đôi tình lữ, ngắm trăng sao
mà nhớ thương nhau.
Khi chuyển soạn, tôi lập tức nhớ đến
điệu dân ca rất duyên của đồng bằng
Bắc bộ Qua cầu gió bay và thêm vào
trong phần đối đáp.

Adapted by: Teca Calazans
Arranged by: Tri Nguyen

— Guacyra

— Guacyra

— Guacyra

We were at Teca’s place when I
explained to her my concept for my
next album. We were going through
a number of Brazilian songs I could
choose from; I wanted the songs to
be purely Brazilian, authentic, not
the usual salsa rhythms one would
frequently think of when referring to
Brazilian music. As soon as Teca’s
cristyalline voice began to sing the
first bar of Guacyra, I stopped her
and said : “this is the one”.
Composed by the late Hekel Tavares
(1896-1969), Teca had already
recorded this song in one of her
previous albums. It is a sad story of
farewell and departure, of leaving
one’s land, and it reminds me of my
own motherland, Vietnam.

Nous étions chez Teca quand je
lui ai expliqué mon concept pour
le prochain album. Je voulais
des chants purement brésiliens,
authentiques, et non des rythmes
de salsa habituels qui viennent à
l’esprit chaque fois que la musique
brésilienne est évoquée. Nous avions
donc sélectionné un certain nombre
de chansons, et dès que la voix cristalline de Teca commença à chanter
la première mesure de Guacyra, je
l’arrêtai et lui dit : « C’est celle-là ».
Composé par Hekel Tavares (18961969), Teca avait déjà enregistré
cette chanson dans un de ses albums
précédents. C’est une histoire triste
d’adieu et de départ, d’éloignement
du pays ; cela me rappela ma patrie,
le Vietnam.

Khi tôi diễn giải cho Teca về ý
tưởng album mới của mình, chúng
tôi đang ở chỗ của cô ấy. Và cô ấy
đã đưa ra không biết bao nhiêu bài
hát cho tôi chọn, theo tiêu chí là phải
thật độc đáo, thật thuần chất Brazil
chứ không phải kiểu đại chúng như
những vũ điệu salsa mà ai khi nghĩ
đến Brazil cũng tưởng chỉ có như
vậy. Lúc Teca cất tiếng hát trong như
pha lê của cô ấy, hát những câu đầu
tiên trong Guacyra, tôi ngay lập tức
reo lên «chính là bài này».
Guacyra được Hekel Tavares (18961969) sáng tác trong những năm
cuối đời, và Teca cũng đã từng thu
âm trong một album đầu tay. Nội
dung bài hát là một câu chuyện buồn
về chia lìa, và ly xứ. Nó nhắc tôi
nhớ về quê hương Việt Nam. Trong
lần phối âm này, tôi cũng chỉ để đàn
Tranh phụ họa theo chủ đề chính.
Nhiệm vụ của tôi là phải cân bằng
được thang âm ngũ cung của Việt
Nam trong giai điệu gốc, một cách
tinh tế và mượt mà. Vẻ đẹp u uẩn
của bài hát đã tạo thuận lợi cho tôi
rất nhiều.

In both songs, Clément Garcin,
one of the finest guitarists I know
accepted to be part of the concept.
We had played together in many
performances where I was invited
as a guest artist and Clément the
lead guitarist. I always keep track of
talented people.

Dans les deux chansons, Clément
Garcin, l’un des meilleurs guitaristes
que je connaisse a accepté de faire
partie du concept. Nous avons joué
ensemble dans de nombreux concerts
où j’étais artiste invité et Clément le
guitariste solo. Je garde toujours la
trace de gens talentueux.
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Cả hai bài hát có phần đóng góp
không nhỏ của Clement Garcin, một
trong những guitarist hay nhất tôi
được biết.Chúng tôi đã từng cộng

tác trong nhiều lần biểu diễn, trong
vai trò nghệ sĩ khách mời và guitar
lead. Tôi luôn quý trọng mối giao
tình này.

Composed by: Hekel Tavares
Arranged by: Tri Nguyen
Vocals: Teca Calazans – Tri Nguyen
Zither: Tri Nguyen
Guitar: Clément Garcin
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Scotland, back in Europe —

Of all things, could one have
imagined the zither playing alongside with bagpipes ? The Mackeller
Pipe Band, Paris based, play the
Great Highland Bagpipes which
have a range of only one octave,
but often considered as the most
powerful existing instruments; some
believe that they were first designed
as signalling instruments one would
hear from afar.
The zither, on the other hand, is an
intimate instrument played indoors.
Until the first half of the 20th century,
Vietnamese instruments were only
played in small gatherings, or, when
performing for rituals and ceremonies at the Emperor’s court in bigger
spaces , up to one hundred musicians
were required.
It took me endless sleepless nights
to figure out how to blend these two
instruments in harmony. Eventually,
I came up with the idea of giving
different parts for the three sets of
bagpipes, and decided to use my
other zither, a 150 year old treasure
with a unique deep and resonant echo
to counterpart the high soaring sound
of the bagpipes... with the help of
amplifiers for the zither, of course.

co
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Qui aurait pu imaginer la cithare
jouant avec des cornemuses ?
Le groupe Mackeller Pipe Band,
basé à Paris, joue de Great Highland
Bagpipes qui ont une portée d’une
seule octave, mais sont souvent
considérées comme les instruments
les plus puissants existants ; certains
croient qu’elles ont d’abord été
conçues comme des instruments
de signalisation que l’on pouvait
entendre de loin.
La cithare, de son côté, est un
instrument intime joué en intérieur.
Jusqu’à la première moitié du XXe
siècle, les instruments vietnamiens
n’étaient joués que lors des petits
rassemblements, ou pour les rituels
et les cérémonies à la cour de
l’Empereur, dans de plus grands
espaces, où une centaine de musiciens
étaient nécessaires.
Il m’a fallu des nuits sans sommeil
pour trouver comment m
élanger harmonieusement ces deux
instruments. Finalement, j’ai eu
l’idée de donner des voix différentes
pour trois cornemuses, et d’utiliser
mon autre cithare, un trésor de 150
ans au son profond avec une résonance unique en contrepoint avec le
12
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son aigu de la cornemuse… et avec
des amplificateurs pour la cithare,
bien sûr.
Ai mà tưởng tượng nổi, đàn Tranh
có thể hòa tấu với kèn túi? Ban kèn
túi Mackeller, với các nghệ sĩ đang
sinh sống tại Paris, chuyên chơi
những cây kèn túi Scotland với cao
độ chỉ một quãng tám, nhưng vẫn
luôn được xưng tụng là một trong
loại nhạc khí uy lực nhất. Nhiều
người tin rằng, ban đầu, những cây
kèn túi Scotland được tạo ra như là
công cụ để báo hiệu cho người nghe
từ khoảng cách rất xa.
Trái lại, đàn Tranh, lại là một nhạc
khí để chơi trong gia đình. Mãi cho
tới nửa đầu thế kỷ 20, người Việt
cũng vẫn chỉ chơi nhạc trong các
buổi sinh hoạt cộng đồng ít người,
hoặc để trình diễn trong các nghi
lễ và hội hè cung đình, trong một
không gian quy mô hơn thì phải
có hàng trăm nhạc công tham gia.
Sự khác biệt này khiến tôi mất ngủ
nhiều đêm mong tìm được cách kết
hợp cho thuận tai. Sau cùng, tôi
quyết định phân tổng phổ ra các
phần cho 3 cây kèn túi và dùng tới
cây đàn Tranh 150 tuổi của mình,

khuếch đại âm thanh trầm lắng và
độ vang ngân có một không hai để
tạo sự tương phản với cao vút của
những chiếc kèn.

— Dragon and Tiger Dance
In one of my concerts in Vietnam, I
performed with a formidable percussionist on traditional Vietnamese
drums. I could not leave Vietnam
without recording Huỳnh Kim Sinh
demonstrating almost every single
rhythm he had in his repertoire.
Back in France, when I began
working on the project for this
album, I knew that the Mackeller
Pipe Band and its fantastic drummer,
David Cheramy, would be a perfect
match for the powerful beats of the
Vietnamese percussion.
Dragon and Tiger is the seventh
of eight pieces from the Emperial
Suite, played during appearances of
the Emperor in front of the people.
In order for the great bagpipes to
play along in this theme, I had to
re-create the whole piece, while
keeping the main opening theme
recognizable. Another difficult
task was finding how to allow
the bagpipes to play “staccato”.
This was utterly impossible, since
bagpipes, due to their construction,
cannot produce sound rests. I then
took the liberty to ask the pipers to
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remove the blowstick from the bag
and play: it worked!
Sharing is of the utmost importance
in music encounters; in preparation
for the coda, a snare drum player in
France competes in artistry with a
Vietnamese percussionist recorded
8000 miles away in a frenzied
cadenza.

— Danse du Dragon et du Tigre
Dans un de mes concerts au
Vietnam, j’ai joué avec un
formidable percussionniste sur des
tambours traditionnels du Vietnam.
Je ne pouvais pas quitter le Vietnam
sans enregistrer Huỳnh Kim Sinh
aux percussions avec presque tous
les rythmes qu’il avait dans son
répertoire.
De retour en France, quand j’ai
commencé à travailler sur le
projet de cet album, je savais
que le Mackeller Pipe Band et
son fantastique batteur, David
Cheramy, seraient parfaitement
adaptés aux puissants battements
de la percussion vietnamienne.

Danse du Dragon et du Tigre est le
septième des huit morceaux de la
Suite Impériale qui est jouée lors des
apparitions de l’Empereur devant
le peuple. Pour que les grandes
cornemuses puissent suivre ce
thème, j’ai dû recréer toute la pièce
tout en gardant le thème d’ouverture
reconnaissable. Une autre tâche
difficile était de trouver comment
permettre aux cornemuses de jouer
« staccato ». C’était tout à fait impossible, car les cornemuses, en raison
de leur construction, ne peuvent pas
jouer des «silences». J’ai alors pris
la liberté de demander aux pipers
d’enlever le soufflet du sac : ça a
marché !
Le partage est de la plus grande
importance lors des rencontres
musicales ; juste avant la coda, un
joueur de caisse-claire en France
déploie son art avec un percussionniste vietnamien enregistré à 10 000
kilomètres de distance dans une
cadence frénétique.

ng
Trong một concert của mình tại Việt
Nam, tôi đã có một màn trình diễn
thăng hoa cùng tay trống Huỳnh Kim
Sinh, thành viên trong bộ gõ truyền
thống. Và tôi đã không quên mang
theo băng ghi âm hầu hết phần độc tấu
của anh khi về lại Pháp.
Khi bắt tay vào thực hiện album này,
tôi đã lập tức nhận ra, tay trống cừ
khôi của Mackeller Pipe Band, David
Cheramy, chính là đối trọng hoàn hảo
với những nhịp đập mạnh mẽ của bộ
gõ cổ truyền Việt Nam.
Long Hổ Hội là phẩm thứ bảy trong
bát phẩm của môn Ngự, thường được
tấu khi Đức Vua xuất hiện. Để cho kèn
túi chơi được xuyên suốt phần chủ đề,
tôi đã phải tái dựng lại toàn bộ nhạc
phẩm, chỉ giữ phần dẫn nhập. Một
thách thức khác lúc này là «bắt» kèn
túi chơi kỹ thuật « staccato ». Điều này
quả thực bất khả, vì cấu tạo nguyên
thủy của kèn túi không cho phép tạo
ra các âm nghỉ. Sau đó tôi thử yêu cầu
các nghệ sĩ tháo rời phần thân ống và
túi mà chơi, may thay, thành công!
Với những «giao lưu» âm nhạc kiểu
này, chia sẻ là điều tối quan trọng. Để
chuẩn bị cho phần coda, hàng loạt
cuộc «đối đầu» giữa hai tay trống đã
được thu âm và «xuất chiêu» cách
nhau 8000 dặm trong một đoạn
cadenza thần sầu.
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Composed and arranged by: Tri Nguyen

— My Home

— Ma Patrie

— Quê nhà

Perhaps one the sweetest melodies
in Scottish music. During the
main theme of the song, the zither
supports the majestic sounds of the
bagpipes with rippling glissandi,
from time to time echoing the tune.
Then, a single set of pipes provides
a continuous hum as ground for
the elevation of a Vietnamese tune,
joined by the solo piper to form a
duet with the zither and finishing a
tutti with the snare drum.
This has true meaning to my quest
for collaboration between different
kinds of music.

Peut-être une des mélodies les plus
douces de la musique écossaise.
Pendant le thème principal du
morceau, la cithare soutient les sons
majestueux de la cornemuse avec de
doux glissandi, ponctuant de temps
en temps l’air principal. Ensuite,
une seule cornemuse fournit une
nappe continue pour l’entrée d’une
mélodie vietnamienne, rejoint par le
piper solo qui forme un duo avec la
cithare pour ensuite finir a tutti avec
la caisse-claire.
Cela a un vrai sens dans ma quête
d’une fusion entre différents types
de musique.

Có lẽ, là một trong những giai điệu
ngọt ngào nhất trong âm nhạc của
Scotland. Trong suốt phần chủ đề
chính của bài hát, những nốt luyến
láy của đàn Tranh nâng đỡ âm thanh
hùng vĩ của những cây kèn túi, ngân
nga lặp đi lặp lại. Tiếp đó, chỉ một
cây kèn túi tiếp tục giữ nền vang rền
cho những giai điệu nhạc Việt vút
lên, rồi thêm một cây kèn túi nữa
song tấu cùng đàn Tranh và cùng kết
thúc với tiếng trống lẫy.
Điều này thực sự mang một ý nghĩa
lớn lao đối với sự tìm tòi kết hợp
những thể loại âm nhạc khác biệt
của tôi.

Scottish Traditional - Arranged by Tri Nguyen
Zither: Tri Nguyen
Great Highland Bagpipes: Eric Leparc, Philippe Chevet, Bruno Dypre
Bagpipe Master: Thibaud Malié
Snare Drum and coordinator: David Cheramy
Traditional Vietnamese Rhythms Special Consultant: Conductor/Meritorious Artist
Hoàng Điệp - Vietnam
Vietnamese percussion: Huỳnh Kim Sinh - Vietnam
Vietnamese percussion recorded at: Nhịp Sống Trẻ Studio, HoChiMinh City- Vietnam
Communication executive for Mackeller Pipe Band: Alexandre Tchao
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Kalmykia, further east — al ou i un

My talented friend, colleague,
musician, violinist: Buynta Goryeva.
We have recorded together for my
debut album Consonnances,
we have performed alongside each
other on numerous stages in France,
we have been to Vietnam for a marathon tour where she nearly fainted at
her first confrontation with the moist
scorching heat, as she stepped out of
the air conditioned airport. Buynta
has once again agreed to my invitation to be part of this “voyage”.

u lu

l

Ma talentueuse amie, collègue,
musicienne, violoniste : Buynta
Goryeva. Nous avons enregistré
ensemble pour mon premier album
Consonnances, nous avons joué
ensemble sur de nombreuses scènes
en France, nous sommes allés au
Vietnam pour une tournée marathon
où elle a failli s’évanouir lors de
sa première confrontation avec la
chaleur brûlante et humide, sortant
de l’aéroport climatisé. Buynta a
accepté mon invitation pour faire
partie de ce nouveau « voyage ».
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al

ia: i n ông

Violinist Buynta Goryeva là một
người bạn vô cùng tài năng của
tôi, một đồng nghiệp, một nghệ sĩ.
Chúng tôi đã cùng thu âm cho album
đầu tay Consonnances, cùng biểu
diễu trên rất nhiều sân khấu ở Pháp,
cùng về Việt Nam để làm một tour
diễn, ở đó cô ấy đã suýt ngất ngay
trong cuộc chạm trán với cái nóng
thiêu đốt xứ nhiệt đới, khi vừa bước
xuống sân bay. Vậy mà, cô ấy đã lại
vui vẻ nhận lời cùng tôi tham gia
“chuyến” chu du này.

— Edjin Duun
Edjin Duun is a folk song from
Buynta’s birthplace, Kalmykia,
where countless talented musicians
have re-arranged, performed and
recorded this famous aria in all
styles possible.
But we wanted something simple,
something that reminds the listener
of a tune one’s grandmother/mother
would sing. It tells the story of
wanderers and travellers, who,
wherever they may be, recall their
mother’s presence. It is also called
Grandma’s Song in Kalmykia, and
reminds me of lullabies my mother
used to sing to me. Clément Garcin’s
mastery of the guitar added depth
to the structure, altering between
the sound box and strings. I used my
150 year old zither to create contrast
to the vibrant sound of Buynta’s
violin.
We pictured a free bird flying above
endless green prairies, the wind
gently caressing the grass.
Our minds travelled through places
of wonder and beauty. Like a troubadour with his lyre singing legends
and stories from unknown lands to
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distant countries.
In reponse to this Kalmyk aria
comes an old lullaby from South
Vietnam. I changed the lyrics to tell
my own story.
Outside the house,
I still remember the old fig tree
Where has it gone ? Where has it
gone?
I still remember father tending the
orchids
I still remember mother singing the
lullaby
I still remember my childhood of
bygone days
For always I will remember. For
always I will remember.

— Edjin Duun
Edjin Duun est une chanson
folklorique de Kalmoukie, lieu
de naissance de Buynta, où d’innombrables musiciens talentueux
avaient déjà réarrangé, interprété et
enregistré cet air célèbre, dans tous
les styles possibles et imaginables.
Mais nous voulions quelque chose
de simple, quelque chose qui
rappelle à l’auditeur une mélodie
que sa grand-mère ou sa mère
lui chantait. C’est l’histoire de
vagabonds et de voyageurs qui, où
qu’ils se trouvent, se souviennent
de la présence de la mère. Aussi
appelée Chanson de grand-mère
en Kalmouk, elle me plonge dans
des berceuses que ma mère avait
coutume de me chanter. La maîtrise
de Clément Garcin de la guitare
a ajouté de la profondeur à la
structure, alternant entre la caisse
de résonance et les cordes. J’ai de
nouveau utilisé ma cithare de 150
ans pour créer un contraste avec
le son vibrant du violon de Buynta.
Nous voulions décrire un oiseau
libre volant au-dessus des prairies
vertes sans fin, le vent caressant
doucement l’herbe. Nos esprits
voyageaient à travers des lieux
d’émerveillement et de beauté.
Comme un troubadour avec

sa lyre chantant des légendes venant
de pays inconnus et des comtés
lointains.
En réponse à cette aria Kalmouk
vient une berceuse ancienne du Sud
Vietnam. J’ai changé les paroles
pour raconter ma propre histoire.
À l’extérieur de la demeure
Je vois encore le vieux figuier
Où est-il passé ? Où est-il passé ?
Je vois encore Père soignant les
orchidées
Je vois encore Mère chanter la
berceuse
Je vois encore mon enfance d’antan
Pour toujours je m’en souviendrai.
Pour toujours je m’en souviendrai.
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— Edjin Duun
Edjin Duun là một bài dân ca của
quê hương Buynta, vùng Kalmykia,
và đã được rất nhiều nghệ sĩ tài năng
ở đây chuyển soạn, trình diễn và thu
âm theo các phong cách khác nhau.
Nhưng chúng tôi chỉ muốn một thứ
gì đó thật đơn giản, một thứ có thể
gợi nhắc người nghe về những giai
điệu mà bà họ, mẹ họ đã hát khi còn
ấu thơ. Trong tiếng Kalmykia, Edjin
Duun cũng có nghĩa là Bài hát của
Bà, và nó khiến tôi nhớ những bài
hát ru Má tôi vẫn thường hát.
Nghệ sĩ guitar Clément Garcin đã
biến đổi một chút thùng đàn và các
dây để thêm chiều sâu cho tiếng
đàn, và tôi cũng dùng cây đàn Tranh
150 tuổi của mình để tạo nên những
tương phản với tiếng đàn violin da
diết của Buynta.
Chúng tôi phác họa nên bức tranh
một chú chim đang tự do chao liệng
trên những thảo nguyên bát ngát,
gió nhẹ nhàng vuốt ve những nhánh
cỏ. Tâm trí rong chơi khắp mọi nẻo
kỳ thú tươi đẹp, như người hát rong
với cây đàn lia, nghêu ngao những
huyền thoại và chuyện kể, từ bao
xứ xở vô danh tới những đất nước
xa vời.
Đáp lại khúc ca vùng Kalmyk này, là
một bài hát ru cổ ở miền Nam Việt
Nam, tôi đã thay đổi phần lời để kể

lại câu chuyện của mình.
Nhớ mái nhà xưa
Cội sung ngoài hiên cũ
Nay đâu rồi, nay đâu rồi.
Nhớ Tía là Tía trồng lan ,
Nhớ Mẹ là Mẹ ru con,
Nhớ thời là thời thơ ấu ,
Ôi nhớ nhớ hoài, ôi nhớ nhớ hoài.

Kalmyk Traditional
Arranged by: Buynta Goryeva & Tri Nguyen
Violin: Buynta Goryaeva
Zither: Tri Nguyen
Guitar: Clément Garcin
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Corsica, down south to the Island of Beauty — la Corse, vers le sud jusqu’à l’île de la Beauté
Co ica: uôi na
i h n o inh
alli

I have been in love with Polyphonic
Corsican Singing since still a child
in Vietnam. But getting to work
with Corsican singers in Paris is
another story. Corsican people have
their own history, their own culture.
And they are rightly proud of it.
Corsican Polyphonic Singing has
its own rules and codes which may
seem disturbing to the classically
trained musician that I am. I had to
forget everything I had learned about
rhythm and phrasing.
Besides, Corsicans are extremely
attached to their traditions. And they
always sing a cappella. Moving
an inch away from the way they
sing, let alone asking them to sing
a Vietnamese song with Corsican
techniques in duet with a zither, is
utterly impossible: this could be
considered heresy!
But the A Stonda group are talented,
open-minded, adorable musicians.

J’ai toujours adoré le Chant
Polyphonique Corse depuis mon
enfance au Vietnam. Mais travailler
avec des chanteurs corse à Paris
est une autre paire de manche. Le
peuple corse a sa propre histoire, sa
propre culture. Et à juste titre, ils en
sont fiers. Le Chant Polyphonique
Corse a ses propres règles et codes
qui peuvent sembler inquiétants pour
le musicien de formation classique
que je suis. J’ai dû oublier tout ce
que j’avais appris sur le rythme et
le phrasé.
D’ailleurs, les Corses sont extrêmement attachés à leurs traditions.
Et ils chantent toujours a cappella.
S’écarter ne serait-ce que d’un pouce
de leur technique de chant, et leur
demander de chanter un air vietnamien avec des techniques corse
en duo avec une cithare, semblait
être chose impossible – voire une
hérésie !
Mais les musiciens talentueux du
groupe A Stonda sont ouverts et
adorables.
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Khi còn niên thiếu, ở Việt Nam, tôi
đã thích mê lối hát phức điệu của
vùng Corsica. Nhưng làm việc với
những ca sĩ Corsica ở Paris lại là
chuyện khác. Người Corsia có lịch
sử và văn hóa rất riêng, và họ vô
cùng tự hào. Lối hát phức điệu của
Corsica cũng vậy, có những nguyên
tắc và quy ước đặc thù mà những
nhạc sỹ được đào tạo kinh viện như
tôi dễ nản lòng. Tôi gần như phải
quên hết những gì được học về giai
điệu và phân nhịp.
Chưa kể, người Corsica cũng vô
cùng gắn bó với truyền thống. Họ
thường hát theo lối a cappella. Nên
muốn họ thay đổi dù chỉ một chút
cách hát quen thuộc, sử dụng kỹ
thuật hát Corsica để hát những bài
dân ca Việt Nam cùng đàn Tranh
đúng là một chuyện không tưởng,
nếu không muốn nói là khá «kị».
Nhưng ơn Trời, tôi hợp tác với nhóm
A Stonda không chỉ là những nghệ
sĩ tài năng, mà còn vô cùng phóng
khoáng và thiện chí.

— A Biasgina

— A Biasgina

— A Biasgina

We started with a traditional song
from the Corsican repertoire.
No interventions from my part for
the singing part except for a regular
basso continuo, but the arrangement
echoes sounds from the Middle
Ages, the lute gently plucked to
accompany wandering singers.
The zither here plays that role, with
a wink from Vietnam on a familiar
tune from the South.

Nous avons commencé avec une
chanson traditionnelle du répertoire
corse. Aucune intervention de ma
part pendant le chant, sauf pour
une basse continue régulière.
L’arrangement fait écho aux sons du
Moyen-Âge, le luth doucement pincé
pour accompagner les chanteurs
vagabonds. La cithare ici joue ce
rôle, avec un clin d’œil du Vietnam
sur un air familier du Sud.

Chúng tôi bắt đầu với một bài hát
Corsica truyền thống, không có thêm
can thiệp nào vào phần hát ngoại trừ
sự đều đặn của bè trầm trì tục. Bài
hát vẫn vang lên những âm thanh
như từ thời Trung Cổ, với tiếng lute
dịu dàng gảy theo bước của người ca
sĩ lãng du – mà ở đây chính là tiếng
đàn Tranh, như một thoáng Việt
Nam hòa điệu cùng xứ đảo.

Corsican Traditional
Arranged by: Tri Nguyen
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— A Blackbird in Kallisté

— Un Merle en Corse

— Lý Con Sáo tai Kallisté

I then boldly moved forward with
my plan. I presented them with a
melody I hold dear to my heart.
My father loved this song, and my
mother frequently sang it : Lý Con
Sáo (The Song of the Blackbird) .
I asked if they could use the main
theme to develop it into a paghjella,
where the siconda leads the main
motif, while the u bassu sustains the
structure, with the terza completing
the harmonies, and, with Corsican
lyrics. The zither from time to time
takes over the main theme, and the
song ends with the zither and the
siconda in a duet. My encounter with
Corsican Polyphonic Singing has
reached its goal, I can never thank
my friends enough.

J’avance alors hardiment dans
mon plan. Je leur ai présenté une
mélodie que je tiens fort dans mon
cœur. Mon père adorait ce chant, ma
mère le chantait souvent : Lý Con
Sáo (Le Chant du Merle). Je leur ai
demandé s’ils pouvaient utiliser le
thème principal pour le développer
en paghjella, où la siconda mène
le motif principal, tandis que le u
bassu soutenait la structure, le terza
complétant les harmonies. Et ... avec
des paroles corses. La cithare prend
de temps en temps le thème principal, le morceau se termine avec
la cithare et la siconde dans un duo.
Ma rencontre avec le Chant Corse a
atteint son but, je remercie mes amis
corses de tout mon cœur.

Tôi tiếp tục dấn bước trên hành trình
của mình. Tôi chia sẻ với những bạn
đồng hành giai điệu mà tôi luôn khắc
ghi trong tâm trí, điệu Lý con Sáo.
Đó cũng là bài hát Ba tôi rất thích,
và Má tôi rất thường ca. Tôi đề nghị
nhóm sử dụng chủ đề chính để phát
triển thành hình thức ca ngâm paghjella truyền thống của vùng Corsica,
trong đó ca sĩ chính sẽ dẫn dắt phần
motif chính, giọng trầm duy trì và
giọng cao kết lại phần hòa âm. Đàn
Tranh, xuyên suốt chủ đề chính,
và hát đôi cùng giọng chính ở cuối
bài. Cuộc giao lưu với hình thức hát
phức điệu của vùng Corsica thật mỹ
mãn, và tôi chẳng thể nào cảm ơn
bạn bè mình cho đủ.

Composed by: Tri Nguyen
Arranged by: Tri Nguyen & A Stonda
Vocals: A Stonda / Hugues Roose, Etienne Orsini, Achile Franceschi, Dominique Salviani
Zither: Tri Nguyen
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Vietnam, back to motherland — l

During my last trip to Vietnam,
a friend asked me to listen to a new
CD. The music was gentle and
touching, and the sound of a violin
part caught my ear. I asked my
friend who the violinist was.
Son Mach (Mạch Thái Sơn) turned
out to be the arranger and he played
the solo violin parts. I wanted to
meet the young man to find out more
about his works. For our meeting at
a Saigon café, a young bamboo flute
player, Nguyen Quyet, joined us.
I encountered two talented musicians
in their twenties, ready for new
adventures and eager to learn more.
I decided to work with them on two
tracks for this album. The idea was
to use almost exclusively ancient
traditional instruments arranged
with western harmonies to support
the main lead of the zither.
The drafts Sơn sent me once I had
returned to France were promising.
I began making corrections and

i na

ou au

suggestions that would lead to the
exact idea I had in mind for the
arrangements. We worked via Skype
for about 5-6 sessions; the idea I
had to blend in ancient Vietnamese
music, ancient Vietnamese instruments and western harmonies paid
off. Furthermore, all other instruments
were recorded in Vietnam, my
zither part, in France. Thanks to
the immense talent of my sound
engineer, Thomas Vingtrinier,
editing and mixing the whole
package was a success. I’m very
proud of my fellow musicians and
countrymen.
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Lors de mon dernier voyage au
Vietnam, un ami m’a demandé
d’écouter un nouveau CD.
La musique était douce et touchante,
et le son de la partie violon a attiré
mon oreille. J’ai demandé qui était
le violoniste. Son Mach (Mạch Thái
Sơn) s’est avéré être l’arrangeur
et le violoniste du CD. Je voulais
rencontrer le jeune homme pour en
savoir plus sur ses œuvres. À notre
rendez-vous dans un café à Saigon
était également présent un jeune
flûtiste traditionnel, Nguyễn Quyết.
J’ai fait la connaissance de deux
musiciens talentueux, dans leur
vingtaine, prêts pour de nouvelles
aventures et désireux d’apprendre
davantage. J’ai donc décidé de
travailler avec eux sur deux pistes
de cet album. L’idée était d’utiliser
presque exclusivement des instruments
traditionnels vietnamiens arrangés
à partir d’harmonies occidentales
pour soutenir le solo de la cithare.

Les esquisses que Sơn m’envoyait
après mon retour en France étaient
prometteuses. Je commençais à faire
des corrections et des suggestions
qui mèneraient à l’idée exacte
que j’avais à l’esprit pour les
arrangements. Nous avons travaillé
via Skype environ 5-6 fois ; l’idée
que j’avais de mélanger la musique
ancestrale vietnamienne, les instruments traditionnels et harmonies
occidentales prenait forme. En outre,
tous les autres instruments anciens
ont été enregistrés au Vietnam,
ma cithare, en France. Grâce à l’immense talent de mon ingénieur du
son, Thomas Vingtrinier, le montage
et le mixage de l’ensemble ont été
un succès. Je suis très fier de mes
compatriotes.

Trong chuyến về Việt Nam mới rồi
của tôi, một người bạn đã cho tôi
nghe CD rất hay. Âm nhạc trang
nhã và xúc động, nhất là tiếng violin
khiến tôi vô cùng ấn tượng. Hỏi ra,
tôi được biết người chơi violin là
Mạch Thái Sơn (Son Mach), anh
đồng thời còn là người biên khúc.
Tôi đã tìm cách gặp gỡ để tìm hiểu
nhiều hơn về những tác phẩm của
anh, nhờ vậy biết thêm một nghệ sĩ
sáo trúc trẻ nữa, là Nguyễn Quyết.
Ở hai nghệ sĩ trẻ tài năng này, ta dễ
dàng thấy được tinh thần luôn sẵn
sàng tiếp thu và trải nghiệm những
điều mới mẻ của họ. Tôi quyết định
thử cùng họ thực hiện hai track
trong album mới, với ý tưởng chỉ
sử dụng nhạc cụ dân tộc chơi cách
hòa âm Tây phương chuyển soạn,
như hỗ trợ duy nhất cho phần giai
điệu chính của đàn Tranh. Bản ký
nhạc Sơn gửi cho tôi đầy triển vọng,
tôi chỉ chỉnh sửa và góp ý thêm để
hoàn thiện và khớp với ý tưởng của
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tôi cho phần hòa âm. Chúng tôi làm
việc qua Skype khoảng 5, 6 lần và
những gì tôi muốn, để hòa quyện âm
nhạc cổ truyền Việt Nam, nhạc cụ
dân tộc Việt Nam, với những hợp âm
Tây phương, đã được đền đáp xứng
đáng. Điều đáng nói là, toàn bộ phần
thu âm các nhạc cụ dân tộc đều được
thực hiện ở Việt Nam, còn phần đàn
Tranh của tôi được thu tại Pháp.
Do đó, phải cảm ơn kỹ sư âm thanh
Thomas Vingtrinier, người đã vô
cùng xuất sắc trong việc ráp và mix
toàn bộ các phần lại với nhau không
thể chê vào đâu được.
Tôi vô cùng tự hào được cộng tác
cùng những đồng nghiệp cũng như
các nghệ sĩ đồng hương tài năng này.

— Evening Song

— Chant du Soir

Lý Chiều Chiều is a folk song from
South Vietnam, where I was born.
The Vietnamese are a romantic
and nostalgic people. The opening
material with the bamboo flute, sáo
trúc introduces the tranquillity of
endless rice fields in lazy afternoons,
while the main theme performed by
the zither is first sustained by the đàn
tứ; a square shaped lute typical of
Vietnamese instruments.
The presence of the đàn bầu (monochord) adds to the authenticity of the
concept. The trống chầu (vietnamese
drum) re-creates the regular pace of
gentle life.

Lý Chiều Chiều est une chanson
folklorique du Sud Vietnam, où
je suis né. Les Vietnamiens sont
un peuple romantique et nostalgique.
L’ouverture avec la flûte de bambou
(sáo trúc) mène à la tranquillité
des champs de riz sans fin aux
après-midis langoureux, tandis que
le thème principal effectué par
la cithare est d’abord soutenue
par le đàn tứ; un luth carré typique
des instruments vietnamiens. La
présence du đàn bầu (monocorde)
ajoute à l’authenticité du concept.
Enfin, le trống chầu (tambour vietnamien) ré-crée le rythme régulier
d’une vie nonchalante.
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Ch u Ch u
Lý Chiều Chiều là một khúc dân ca
miền Nam Việt Nam, nơi chôn nhau
cắt rốn của tôi. Người Việt vốn lãng
mạn và hay hoài cảm. Phần mở đầu,
tiếng sáo trúc gợi lên những cánh
đồng thanh bình bát ngát trong buổi
chiều tà, trong khi phần chủ đề chính
do đàn Tranh đảm trách được đàn Tứ
tiếp nối, và đàn Bầu họa thêm càng
làm bức tranh rõ nét. Trống chầu tái
dựng lại những tiết nhịp chậm rãi
của đời sống miền quê.

— Black Riding Horse

— Cheval Noir

Perhaps one of the most famous of
all Vietnamese folk songs. Lý Ngựa
Ô tells the story of a newlywed
young man riding a black horse
to escort his bride to her new home.
The đàn bầu, the bamboo flute and
the violin in turn mimic the horse’s
neighing, the drums its hoofs, all
in frantic motion. Son and I spent
hours via Skype to find the exact
sound effects I wanted for this piece,
merely from acoustic instruments.
This is proof that music can be
made, complicity is possible, even
thousands of miles away.

Peut-être l’une des plus célèbres
de toutes les chansons folkloriques
vietnamiennes. Lý Ngựa Ô raconte
l’histoire d’un jeune marié monté
sur un cheval noir pour escorter
sa mariée à sa nouvelle demeure.
Le đàn bầu, la flûte de bambou
et le violon tour à tour imitent
les hennissements du cheval,
les tambours ses sabots, le tout dans
une cadence frénétique. Sơn et moi
avons passé des heures via Skype
pour trouver les effets sonores exacts
que je voulais pour cette pièce,
simplement à partir d’instruments
acoustiques. C’est la preuve que
même à des miliers de kilomètres,
la musique peut être faite, et que
la complicité est possible.

Vietnamese Traditional
Arranged by: Tri Nguyen & Son Mach
Zither: Tri Nguyen
STAYtheSAME group:
• Violin: Son Mach
• Guitar: Thành Trung
• Đàn bầu: Trung Trần
Nét Viêt Group :
• Bamboo flute-sáo trúc: Nguyễn Quyết
• Đàn tứ: Thiên Lâm
• Trống Chầu: Trần Hiền
Vietnamese musicians recorded at : Little Gem Studio, HoChiMinh City – Vietnam
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Là một trong những bài dân ca Việt
Nam nổi tiếng nhất, Lý Ngựa Ô kể
về một chàng tân lang cưỡi chú ngựa
ô tới rước dâu. Đàn bầu, sáo trúc
và violin lần lượt phỏng theo tiếng
ngựa hí, trống giả tiếng vó ngựa, tất
cả cùng tạo nên những nhịp điệu rộn
rã. Sơn và tôi đã cùng trao đổi nhiều
giờ qua Skype để tìm ra hiệu ứng
âm thanh chính xác, đúng ý tôi cho
phần này, chỉ đơn thuần từ các nhạc
cụ mộc. Điều này là minh chứng cho
thấy, âm nhạc hoàn toàn có thể được
tạo ra, được phối hợp ăn ý, dẫu có
cách xa nhau ngàn trùng.

— Epilogue

— Épilogue

Beyond Borders is my idea of how
life and music can move forward
hand in hand. How friendship and
mutual understanding can flourish
whatever the backgrounds, origins,
distance or environments. I still
have a thousand ideas to pursue
my musical journeys. Making music
comes from the contemplation of
Life, a gift that Mother Nature has
bestowed upon us, and for that,
we must cherish and protect Her.

Beyond Borders est mon idée que
la vie et la musique peuvent avancer
main dans la main. Que l’amitié et
la compréhension mutuelle peuvent
s’épanouir quels que soient les
origines, les pays, la distance ou les
environnements. J’ai encore mille
idées pour poursuivre mes voyages
musicaux. Faire de la musique vient
de la contemplation de la Vie, un
cadeau que Mère Nature nous a
accordé, et pour cela, nous devons
La chérir et La protéger.

Vượt lên những ngăn cách - Beyond
Borders là ý nghĩ của tôi, để đời
sống và âm nhạc, bằng cách nào
được sóng bước . Tình thân ái, thấu
hiểu lẫn nhau, bằng cách nào được
lan tỏa, bất kể khoảng cách, địa vị,
gốc gác, hoàn cảnh… Tôi vẫn hằng
ấp ủ biết bao tâm tư để đeo đuổi
những hành trình âm nhạc mới.
Âm nhạc đến từ sự chiêm ngắm đời
sống, là ân điển mà Mẹ Thiên Nhiên
đã ban tặng. Bởi thế, chúng ta càng
cần biết trân quý và bảo vệ Người.

Tout ce que l’on doit avoir, c’est
un cœur ouvert, la volonté de se
rejoindre, la passion brûlante d’apporter beauté et paix dans le monde.
Si ce n’est pas à travers la musique,
que ce soit donc par amour.

Tất cả những gì ta cần, là trái tim
rộng mở, là tâm thế sẵn sàng kết
nối, là đam mê cháy bỏng được
mang Bình Yên và Cái Đẹp cho
thế gian, thì dầu cho âm nhạc chưa
chung nhịp đập, tình yêu cũng sẽ
hiệp thông.

All one must have is an open heart,
the will to reach out to one another,
the burning passion to bring beauty
and peace to the World. If it is not
through music, then let it be through
love.
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Towards the future we all look.
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