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Toronto có gì lạ không em, nhất là sau 
hơn 2 năm dài đại dịch Covid 19? Xin 

thưa rằng sẽ có một đêm thơ nhạc để đóng góp 
vào sinh hoạt văn nghệ của Tổ Rồng To này. 
Xin nhắc lại chuyện cũ, rằng cách đây khoảng 
4 năm, tuần báo Thời Mới đã tổ chức giới thiệu 
thơ nhạc của hai tác giả Đặng Hoàng Sơn và 
Duy Hân Trịnh Tây Ninh. Vào thứ bảy 3 tháng 
9, 2022 này, chương trình lần 2 sẽ giới thiệu 8 
tác giả là Duy Hân, Hoa Sen (Nguyễn Hòa), 
Lê Hoàng Châu, Lý Kiến Trung, Nguyễn Văn 
Hiển, Ban Hợp Ca Hương Việt, Phạm Hoàng 
Thương và Phạm Trung, với sự góp mặt của các 

ca nghệ sĩ, MC như Ái Phương, Anh Đào, Đăng 
Bửu, Diệp Lan, Kim Lan, Lệ Hiền, Kim Thu, 
Lisa Hoàng Trang, Ngọc Anh, Ngọc Phượng, 
Ngọc Quý, Nhóm Hương Việt, Thy Hương...  
và chính 8 tác giả. Ngoài trừ nhạc sĩ Lê Hoàng 
Châu và ca sĩ Ái Phương đến từ Montreal, các 
tài năng còn lại đều đang ở Ontario, Canada.

Trong 2 số báo trước, Thời Mới đã giới thiệu 
các nhạc sĩ Phạm Hoàng Thương, Phạm Trung, 
Nguyễn Văn Hiển và ban Hợp Ca Hương Việt, 
hôm nay Thời Mới xin được hân hạnh tiếp tục 
chia sẻ một số thông tin về nhạc sĩ Lê Hoàng 
Châu và Lý Kiến Trung.

Lý Kiến Trung là tên thật, sinh năm 1952 tại 
xã Mỹ Hòa, quận Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Bình 
(nay là Trà Vinh). Từ năm 1970-1975, anh phục 
vụ trong binh chủng Thiết Giáp, Quân Lực Việt 
Nam Cộng Hòa. Đến năm 1987, nhạc sĩ Lý 
Kiến Trung vượt biển đến Pulau Bidong - Mã 
Lai cùng vợ và 3 con. Từ năm 1988, anh định 
cư tại Toronto Canada cho đến nay.

Yêu âm nhạc và luôn được khuyến khích 
của gia đình, nhạc sĩ Lý Kiến Trung đã phát 
hành được 3 CD và một tuyển tập nhạc mang 
tên Hương Thời Gian. Sáng tác đầu tay của anh 
là bài Hè Sang viết từ năm 1966 lúc đang học 
trung học.

Từ nhỏ Ns Lý Kiến Trung đã yêu thích văn 
nghệ, học đàn và trao dồi với nhóm bạn về 
ngón đàn, nhưng anh Trung tự cảm thấy tay đàn 
mình không được xuất sắc như các bạn, nên đã 

chuyển sang học nhạc lý và tự học sáng tác qua 
sách vở. Năm 1970 khi vào quân đội anh Trung 
đã được thôi thúc viết nhạc trở lại vì binh chủng 
Thiết Giáp khi ấy chỉ có hùng ca mà không có 
tình ca. Nhờ thế nên "Tình Trai Kỵ Binh" đã ra 
đời để nối tiếp sau đó là những bản tình ca và 
hùng ca viết về đơn vị, về đời lính chiến đấu 
can trường. Đến năm 1975 thì lại phải ngưng 
viết vì cộng sản, mãi đến khi vượt biển đến đảo 
Bidong năm 1987 thì nhạc sĩ Lý Kiến Trung 
mới có thể tiếp tục sáng tác. Rồi năm 1988 khi 
định cư Canada vì cuộc sống không cho phép 
nên anh lại phải tạm ngưng, cho đến 2014 được 
nghỉ hưu anh Trung có nhiều thời gian hơn cho 
việc sáng tác trở lại. Hiện nhạc sĩ đã có hơn 60 
bài phổ biến trên Youtube và trên Hợp Âm Việt.

Nhạc sĩ Phan Ni Tấn và nhạc sĩ Trường Sa 
đã có những lời khen, nhận xét rất tích cực về 

Nhạc sĩ Lý Kiến Trung



dòng nhạc của Ns Lý Kiến Trung. Đặc biệt hiền 
thê của anh Trung rất yêu văn nghệ và luôn 
khuyến khích chồng sáng tác, thực hiện giấc 
mơ âm nhạc. Vào tháng 10, 2017, Ns Lý Kiến 
Trung đã được gia đình và thân hữu tổ chức 
đêm nhạc Lý Kiến Trung, chương trình có sự 
góp mặt của ca sĩ Diễm Liên và Thế Sơn đến từ 
Mỹ, ngoài ra còn có nhiều ca sĩ Toronto đã đem 
dòng nhạc Lý Kiến Trung đến với giới thưởng 
ngoạn. 

Tiếp tới Thời Mới xin giới thiệu nhạc sĩ Lê 
Hoàng Châu, có lẽ đồng bào tại Montreal biết 
anh nhiều hơn. Tên trong giấy khai sanh là Lê 
Văn Châu, sanh năm 1963, nhưng sau khi vượt 
biên đến trại tỵ nạn vào năm 1979 ở Indonesia, 
anh được đổi tên thành Lê Hoàng Châu. Hoàng 
Châu muốn đổi tên cho một đời sống mới và 
cho tên mình khác hơn với chữ VĂN.

Hoàng Châu định cư ở thành phố Sherbrooke, 
Quebec vào tháng 4, 1980. Học thêm 2 năm 
trung học, 2 năm CEGEP (College) và sau đó 
học xong bằng kỹ sư ở đại học Sherbrooke vào 
năm 1988. Sau 5 năm làm việc,  Hoàng Châu 
trở lại trường, lấy thêm bằng MBA vào năm 
1998 ở đại học Hautes Études Commerciales 
(Montreal).

Từ năm 1989, Hoàng Châu sống và làm việc 

ở thành phố Montreal - Quebec.
Vì yêu thích nhạc, Hoàng Châu tự học và 

bắt đầu viết nhạc vào năm 1989, bài Chiều Hạ, 
Mộng Người, Thứ Sáu là những bài đầu tay. 
Vì bận chuyện gia đình, mãi cho đến khoảng 
2013, Hoàng Châu mới viết lại. Tổng cộng vào 
khoảng 15 bài nhưng mỗi bài đều rất trau chuốt, 
ý nghĩa. Một số bài nhạc này đã được đăng trên 
Youtube.

Nhạc sĩ Hoàng Châu đã chia sẻ anh viết nhạc 
để chính mình thấy vui và tìm cho mình một lối 
thoát qua những khó khăn thử thách trong cuộc 
sống. Thí dụ như bài "Hỏi" viết vào năm 2015, 
nói về một thời mới biết ngóng trông ở tuổi học 
sinh, nếm được vị nhớ thật nhẹ và hương yêu 
cứ theo mãi, với câu kết: Hỏi tuyết đông về còn 
nhớ chi? Anh đây vẫn nuối tuổi xuân thì! … 

Hoặc trong bài "Thứ Sáu" viết năm 1989 nói 
về nỗi cô đơn, chán chường của kẻ thất tình, sau 
một tuần làm việc về đến nhà, trở lại với nỗi 
buồn của chốn cô đơn với những ca từ đi vào 
lòng người "Thứ Sáu chiều buồn chán làm sao, 
hỏi mây, mây chẳng đáp, hỏi người, người đã 
xa… Thứ sáu chiều mưa, tình tôi mãi cô đơn, 
Thứ sáu buồn ơi, lặng nghe tiếng mưa đìu hiu....

Lê Hoàng Châu viết nhiều về nhạc tình 
buồn, cũng có ít bài nói về triết lý sống như 

bài Mộng Người: Hỡi em, ngày 
tháng xuân nồng, Tựa như một 
đóa hoa hồng, Họa đẹp như áng 
mây bay, Tình đời với những 
thơ ngây, Mộng này giữ mãi 
cho người, Để rồi qua những 
chua cay. 

Qua bài "Hãy" nhạc sĩ đã 
kêu gọi "Hãy bay thật xa, nhìn 
trời cao"... Anh cũng có phổ 
thơ một số bài như bài Mùa 
Nhớ Em của nhà thơ Trịnh Tây 
Ninh (Toronto), Ảo Ảnh của 
Diễm Hương (Toronto) và bài 

Về Đi Anh của Nguyễn Huy (Việt Nam).
Cùng với người bạn đời là ca sĩ Ái Phương, 

các bài hát của Lê Hoàng Châu đã được chắp 
cánh bay xa.

Đặc biệt Hoàng Châu là một thành viên sinh 
hoạt rất tích cực trong cộng đồng người Việt 
Quốc Gia Montreal, hy sinh rất nhiều công 
sức trong các tổ chức Hội chợ Tết, biểu tình, 
lễ Thượng kỳ 30 tháng 4. Anh luôn lãnh trách 
nhiệm mang theo và phụ trách hệ thống âm 
thanh. Ngoài ra Hoàng Châu còn rất giỏi tiếng 
Anh và tiếng Pháp, luôn bỏ giờ giúp dịch thuật 
các tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc 
Pháp cho các hội đoàn, đặc biệt cho Hội Đồng 
Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại và của Liên Hội 
Người Việt Canada. Anh rất yêu mến lá cờ 
Vàng ba sọc đỏ và luôn thiết tha đóng góp cho 
các sinh hoạt cộng đồng. Cầu chúc hai nhạc sĩ 
Kiến Trung và Hoàng Châu luôn mãi có niềm 
vui và điều kiện để tiếp tục sáng tác.

Tuần tới, ban biên tập báo Thời Mới chúng 
tôi sẽ giới thiệu tiếp về hai tác giả cuối cùng 
trong 8 vị, là nhạc sĩ Hoa Sen và Duy Hân, 
mong quý độc giả nhớ theo dõi. 

Trong  bài thơ có tựa đề là "Bài hạnh ngộ" 
của Nguyễn Tất Nhiên, thi sĩ đã than rằng:" Ta 
có gì đâu ngoài trái tim,

Đem phơi hệ lụy giữa thanh thiên
Ngờ đâu thiên hạ vô tâm quá"...
Có lẽ các độc giả, khán giả khu vực GTA 

sẽ không hề vô tâm, ngược lại luôn ủng hộ để 
con thuyền chữ nghĩa Việt Nam luôn "Chở bao 
nhiêu đạo thuyền không khẳm" (thơ Nguyễn 
Đình Chiểu). Vâng, với chủ đề đêm Thơ Nhạc 
Hạnh Ngộ Yêu Thương, xin mời đến để hội 
ngộ, kết thân và ủng hộ các tác giả, ca sĩ, nhạc 
sĩ, nhóm văn nghệ để sinh hoạt văn hóa Toronto 
được khuyến khích và phát triển nhiều hơn.

Ban biên tập Thời Mới

Ca sĩ Ái Phương và Nhạc sĩ Lê Hoàng Châu


