
Báu vật của Tokushima「Vũ điệu Awa」 

 

 Nếu nói đến Tokushima thì không thể không nhắc đến “ Điệu múa Awa”. Điệu múa Awa có hơn 400 năm lịch sử. 

Hiện nay, nó là một nghệ thuật truyền thống mang niềm tự hào của Tokushima ở Nhật Bản và thế giới.  

Vào khoảng giữa tháng 8 hàng năm、thời điểm lễ Obon、điệu múa Awa sẽ được tổ chức ở trong tỉnh Tokushima. 

Vũ điệu Awa với quy mô lớn nhất là vũ điệu Awa của thành phố Tokushima sẽ được tổ chức trong 4 ngày từ ngày 12 

đến ngày 15 tháng 8. Mỗi năm có hơn 1 triệu người từ toàn nước Nhật và thế giới sẽ đến tham quan Tokushima.  

Gần đây, ngoài mùa hè, bạn vẫn có thể thưởng thức điệu nhảy Awa vì có rất nhiều sự kiện và korabo ( korabo là 

các sự kiện, các sự cộng diễn được tổ chức bởi các đoàn thể, xí nghiệp ) Bạn có thể nhảy điệu Awa bất cứ thời điểm 

nào trong suốt một năm.  

●Các kiểu múa Trong vũ điệu này thì có 2 kiểu là múa kiểu nam và múa kiểu nữ. Với kiểu nào thì cũng có động 

tác múa cơ bản là、tay phải và chân phải、tay trái và chân trái cùng đưa ra rồi múa. Múa kiểu nam thì hông sẽ được 

hạ thấp, động tác nhảy mạnh mẽ, sảng khoái, nhảy một cách rộn ràng. Không chỉ nam giới mà cả nữ giới và trẻ em 

cũng nhảy điệu này rất nhiều. Mặt khác, múa kiểu nữ thì sẽ phải đội nón, mang guốc, tay giơ lên cao rồi múa. Dáng 

nhảy của tất cả các thành viên sẽ không lộn xộn một chút nào nên nhìn rất đẹp. 

 ●Nhạc cụ (nhạc khí)・Zomeki Nhạc cụ của điệu múa Awa thì có chuông lắc / phèng la, trống, trống shime , trống 

lớn, sáo, shamisen. Những nhạc cụ này tấu lên âm thanh nhẹ nhàng, sảng khoái của nhịp điệu 2 phách đặc biệt của 

điệu nhảy Awa. Những nhạc cụ này được gọi chung là “Zomeki”. Nào hãy cùng hòa nhịp với nhịp điệu của Zomeki 

và nhảy. 

 


