Nhạc Trẻ Sài Gòn
trước

Trước 30/4/1975, nhạc nhẹ nói chung và nhạc rock nói riêng gần như chỉ có ở miền
Nam. Sau 30/04/1975, làn sóng nhạc nhẹ tràn ra miền Bắc và dấy nên một trào lưu
nhạc nhẹ rộng khắp, thu hút đông đảo thanh niên vốn trước đó chỉ tiếp xúc với những
ban nhạc theo kiểu thính phòng hoặc các ban “nhạc nhẹ” đánh theo tổng phổ ...
Vậy tại Sài Gòn ai là những người
tiên phong cho trào lưu nhạc rock?
Sài Gòn và “đại nhạc hội” trước
1975
Năm 1954, dù người Pháp rút khỏi
Việt Nam, nhạc Pháp vẫn còn hằn sâu
trong sinh hoạt âm nhạc xã hội, nhưng
khi người Mỹ đổ quân đến miền Nam
thì nhạc Pháp cũng lùi dần nhường
bước cho làn sóng văn hóa Mỹ. Cuối
thập niên 1950 - đầu thập niên 1960 có
thể nói nhạc trẻ Sài Gòn đã hình thành,
nhưng nó thật sự gây được ấn tượng
mạnh mẽ với công chúng trẻ là từ năm
1963.
Cũng từ cái mốc năm 1963 cho
đến trước ngày 30/4/1975, Sài Gòn
nhộn nhịp với những đại nhạc hội.
Đại nhạc hội thời ấy có hai loại: đại
nhạc hội dành cho giới bình dân, biểu
diễn tại rạp Quốc Thanh và rạp Hưng
Đạo vào mỗi buổi sáng Chủ nhật với
sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng
thời đó như: Chế Linh, Duy Khánh...
Hát nhạc kích động “bình dân” tiêu
biểu có Hùng Cường - Mai Lệ Huyền,
Khánh Băng - Phùng Trọng với những
bản nhạc twist, agogo như Một trăm
phần trăm, Gặp nhau trên phố... mà
những ban nhạc rock “tinh tuyền”
gọi là rock “dởm”. Ngoài ra, có một đại
nhạc hội khác gọi là đại nhạc hội kích
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Ban nhạc the Enterprise .
động nhạc, tiền thân của nó là những
ban nhạc học sinh của trường Taberd
(nay là trường Trần Đại Nghĩa - 20 Lý
Tự Trọng, quận 1). Đại nhạc hội kích
động thường được tổ chức tại trường
Taberd, Thảo cầm viên hoặc sân vận
động Hoa Lư. Đây là nơi trình diễn của
những ban nhạc trẻ không hát những
loại nhạc “bình dân” và trong đó có
những ban nhạc rock thực thụ.
Giai đoạn đầu các ban nhạc trẻ nói
chung chủ yếu là hát nhạc ngoại quốc
bằng tiếng Anh hoặc Pháp, các ban
nhạc rock thì cover lại những bản nhạc
chủ yếu của Anh, Mỹ.
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Thời gian cuối thập niên 1960 và
nhất là vào đầu thập niên 1970, nhạc
trẻ Sài Gòn có một sự chuyển biến
đáng chú ý: đó là trào lưu “Việt hóa”
các ca khúc Âu - Mỹ. Mở đầu cho trào
lưu này có thể nói đến nhạc sĩ Vũ Xuân
Hùng, anh đã chuyển soạn lời Việt
cho các ca khúc được nhiều người
yêu mến như: Búp bê không tình yêu
(Poupée De Cire, Poupée De Son),
Gõ cửa 3 tiếng (Knock Three Times),
Chuyện Phim Buồn (Sad Movies),
Lãng du (L’Avventura), Anh thì không
(Toi Jamais) v.v... Sau đó nhiều ban
nhạc, nhiều nhạc sĩ khác cũng đã soạn

