Cùng ăn Tết với nghệ sĩ trong
‘Xuân 2020 Canh Tý và Bạn’
Đằng-Giao/Người Việt
January 14, 2020

Nhạc sĩ Trung Nghĩa. (Hình: Trung Nghia Nguyen)
SANTA ANA, California (NV) – “Lúc đầu, đối với ban tổ chức, ‘Xuân
2020 Canh Tý và Bạn’ chỉ là một chương trình văn nghệ để anh em
nghệ sĩ quây quần ăn Tết với nhau cho vui thôi. Dự định rằng đây chỉ
là dịp cho ca sĩ hát cho ca sĩ nghe chứ không phải để kinh doanh,”

nhạc sĩ Trung Nghĩa “mười ngón tay vàng” nói. “Nhưng rồi, chương
trình tự động lớn dần ngoài dự tính.”
Chương trình “Xuân 2020 Canh Tý và Bạn” sẽ được tổ chức lúc 6 giờ
chiều Thứ Sáu, 31 Tháng Giêng, 2020, nhằm Mùng Bảy Tết tại nhà
hàng Majesty, 5015 W. Edinger Ave., Santa Ana, CA 92704.
Theo Trung Nghĩa, người ca sĩ đầu tiên đề nghị tổ chức buổi hội ngộ
cho các ca sĩ khác là Phan Sứ, một thành viên trong ban nhạc The
Black Stones, rồi một thành viên khác của ban nhạc này là Thanh Tùng
lên tiếng hưởng ứng ngay.
The Black Stones là ban nhạc chuyên trình diễn nhạc Mỹ cho quân đội
Mỹ trong các câu lạc bộ Mỹ trước năm 1975.

Ca sĩ

Băng Nhi. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Sau đó, những ca sĩ khác như Ngô Bảo cựu thành viên The Black
Stones, Đắc Lân & Kimberly Hồ, Băng Nhi, Ly Lan, Jolie Nguyễn, Thanh
Long Bass trong The Hammer, Lưu Thế Vũ trong The Jet Sets và Đặng
Minh Tuyết cũng muốn tham dự.
“Rồi càng lúc càng thêm ca sĩ, ai cũng muốn tham dự nên bây giờ, nếu
hỏi là chắc chắn sẽ có những ai trong chương trình ‘Xuân Canh Tý
2020 và Bạn,’ tôi không dám trả lời,” Trung Nghĩa nở nụ cười dễ mến.
“Tôi chỉ dám chắc chắn rằng đêm ấy sẽ rất đông và rất vui.”
Rồi tin đến tai khán giả. Rồi người này đồn người kia, số người yêu
chuộng âm nhạc gọi đến yêu cầu ban tổ chức phải bán vé mỗi lúc mỗi
đông. “Thấy khán giả có lòng như vậy, chúng tôi cũng xin mở cửa,
kính mời quý vị khán giả yêu âm nhạc đến ăn Tết, chung vui với chúng
tôi,” Trung Nghĩa tiếp. “Lâu lắm mới có dịp làm chương trình Xuân.
Thôi thì càng đông càng vui.”

Nhạc sĩ Lưu Thế Vũ. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Nhạc sĩ Trung Nghĩa dự tính chương trình “Xuân Canh Tý 2020 và Bạn”
sẽ không đem lại lợi nhuận gì cho ban tổ chức.
“Chúng tôi biết chắc là sẽ bị lỗ vốn. Thử tính đi, một phần ăn sáu món
là $25, có lobster mà vé chỉ có $35 thì lời chỗ nào?” Anh cười: “Huề
vốn là lời rồi đó. Lời ở chỗ mọi người có một đêm vui khó quên.”
“Mình chỉ biết chơi đàn, đâu biết gì về kinh doanh thương mại nên làm
sao mà dám nghĩ tới chuyện có lời,” Trung Nghĩa thật thà nói.

Anh cho biết sở dĩ anh dám đứng ra tổ chức chương trình vì đây thực
sự là chương trình nghệ sĩ hội ngộ, nghĩa là không ai nhận thù lao cả.

Nhạc sĩ Quốc Bảo. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
“Vì lý do đó, chắc chắn bữa ‘Xuân 2020 Canh Tý và Bạn’ sẽ rất là ‘tình
cảm’ và vui vẻ vẻ vì tôi, Băng Nhi và tất cả anh chị em nghệ sĩ đều
không tính ‘cát sê.’ Tất cả chỉ đến chúc Tết nhau thôi,” Trung Nghĩa dự
đoán. “Nghệ sĩ đến cụng ly với nhau vì tình cảm thì bảo đảm sẽ rất
vui.”
“Xuân 2020 Canh Tý và Bạn” được chia làm hai phần rõ rệt để mọi
người có thể no say và vui vẻ.

“Từ 6 đến 8 giờ tối là bữa dạ tiệc có sáu món thơm ngon, trong đó có
tôm hùm. Rồi từ 8 đến 12 giờ đêm là phần khiêu vũ. Đám nghệ sĩ tụi
này mà ăn uống no say rồi ra sàn nhảy là ‘tưng bừng’ lắm,” Trung
Nghĩa nói.

Ca sĩ Thanh Long Bass. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Vì chương trình được tổ chức giữa lúc các nghệ sĩ bu bu bận rộn trong
những chương trình khác nên ngay cả cái tên “Xuân 2020 Canh Tý và
Bạn” cũng chưa được “chuẩn” lắm. Tuy nhiên, vì mọi người cùng đến
với nhau vì tấm lòng nên chương trình sẽ rất đặc sắc.

Anh Trung Nghĩa nói: “Nếu cho tôi đặt tên lại thì tôi sẽ gọi chương
trình này là ‘Xuân Nghệ Sĩ Họp Mặt.’”
Anh nở nụ cười dễ dãi: “Nhưng thôi, miễn mọi người có một đêm nghe
nhạc bên bạn bè là đủ vui rồi.”
Anh tin tưởng rằng “Xuân Canh Tý 2020 và Bạn” sẽ rất rộn ràng, vui
nhộn vì quanh năm, suốt tháng, anh chị em nghệ sĩ phải đi diễn khắp
nơi, nay có dịp tề tựu tại một địa điểm, sân khấu sẽ phải “bốc lửa.”
Anh tiên đoán: “Hát vì tình cảm, ca sĩ hát một kiểu. Bởi vậy lần này, dĩ
nhiên họ phải hát hết mình và vui ‘xả láng.’” (Đằng-Giao)

