
Hội đồng Giám mục Việt Nam 

Ủy ban Thánh nhạc 

Văn phòng: 6bis Tôn Đức Thắng – Q1 – TP.HCM 

Email: banthanhnhacsg@gmail.com 

            rochnguyenduy@gmail.com 

 

THÔNG BÁO 

GẶP GỠ và CHIA SẺ  

về CA TRƯỞNG THÁNH NHẠC 
 

Kính gửi Anh chị em Ca trưởng thánh nhạc 

Kính thưa anh chị em, 

Theo sự hướng dẫn của Đức cha Chủ tịch, Ủy ban Thánh nhạc tổ chức 

những buổi “Gặp gỡ và Chia sẻ về Ca trưởng Thánh nhạc” cho các anh 

chị em đang điều khiển ca đoàn. 

Những buổi Gặp gỡ và Chia sẻ này được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ 

Tổng giáo phận Sàigòn-Tp.HCM, số 6 Bis Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM, 

Phòng B 102, từ 9g00 đến 11g00 sáng thứ Bảy hằng tuần. 

1. Nội dung chia sẻ: 

 - Chân dung ca trưởng - phụng vụ Thánh Lễ  

 - Kỹ năng thể hiện tiết tấu & giai điệu - diễn âm & cường độ 

 - Kỹ năng phân định cấu trúc & kết cấu của bài nhạc 

 - Những kỹ thuật điều khiển cơ bản 

 - Kinh nghiệm chọn bài ca phụng vụ 

 - Ca trưởng thánh nhạc trong tinh thần hiệp hành 

 - Ca đoàn phụng vụ - Tổng kết. 

2. Thời gian: 

  - Bắt đầu: thứ Bảy 04-2-2023 

 - Kết thúc: thứ Bảy 29-4-2023 

3. Thời hạn ghi danh: từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 1-2-2023. 

4. Cách thức ghi danh: qua email hoặc điện thoại (gửi Phiếu ghi danh 

theo mẫu). 

Trân trọng thông báo và kính chúc Năm Mới 2023 bình an. 

. 

                                   Tp.HCM, ngày 8 tháng 12 năm 2023 

        TM. Ủy ban Thánh Nhạc  

 

 

 

          Lm Rôcô Nguyễn Duy 

                      Thư ký 
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PHIẾU GHI DANH THAM DỰ 
GẶP GỠ và CHIA SẺ về CA TRƯỞNG THÁNH NHẠC 

 

 

Tên Thánh, Họ và Tên:  ...........................................................................................................  

Nghề nghiệp:  ....................................................................................................................................  

Giáo xứ (Cộng đoàn):  ...............................................................................................................  

Địa chỉ hiện tại:  ..............................................................................................................................  

Điện thoại:  ..........................................................................................................................................  

Email:  ......................................................................................................................................................  

Viber hoặc Zalo (nếu có): .......................................................................................................  

 

............................................ ngày ……..  tháng……..   năm 202……..   

Ký tên:  

 

 

 

 


