
 
 

Conversation 1 

Situation: Ask about favourite kind of music. 

[Hỏi về thể loại nhạc yêu thích] 

A: What type of music do you like to listen to? 

B: I like listening to different kinds of music. 

A: Like what, for instance? 

B: I enjoy Rock and R&B. 

A: Why is that? 

B: I like the different instruments that they use. 

A: That's a good reason to like something. 

B: Yeah, I think so too. 

 

[A: Anh thích nghe loại nhạc nào? 

B: Tôi thích nghe những loại nhạc khác nhau. 

A: Ví dụ như? 

B: Tôi thích Rock và R&B. 

A: Tại sao vậy? 

B: Tôi thích những nhạc cụ khác nhau mà họ dùng. 

A: Đó là lý do tốt để thích thứ gì đó. 

B: Vâng, tôi cũng nghĩ vậy.] 

Conversation 2 

Some common Questions and Answers about music. 

[Vài câu hỏi và câu trả lời về âm nhạc.] 

Q: What kind of music do you like? 

A: I’m crazy about Pop music. 

 

 



 

 

Q: Is that the kind of music preferred in your country? 

A: It varies. Normally the youth enjoy Rock and Pop while middle-aged citizens prefer country 

music. 

 

Q: Who is your favorite singer? 

A: I’m a big fan of Miley Cyrus, a talented US singer, songwriter, and actress. 

 

Q: What piece of music do you like? Who sang that song? 

A: My favorite song is Jolene, sung by Miley Cyrus. 

 

Q: How much time a day do you spend listening to music? 

A: I usually listen to music all day with an MP3 player. 

 

Q: Do you feel relaxed listening to music? 

A: Sure. I feel like there are no more worries in the world. 

 

Q: Why is music important to us? 

A: Music has the power of beautifying our life. 

 

Q: Do you usually go to bars or clubs? 

A: Not often. I sometimes go there on weekends. 

 

Q: What do you think about the teenagers’ music style? 

A: Teenagers tend to choose loud and fast music like Rock or Rap. Everyone has their own 

taste of music though. 

 

Q: Have you ever thought of forming a music band? 

A: No, I don’t have any talent for music. 

 

[Q: Anh thích loại nhạc nào? 

A: Tôi đang rất mê nhạc Pop. 

Q: Có phải đó là loại âm nhạc ưa thích ở nước anh? 

A: Rất nhiều.Thanh niên thường thích Rock and Pop. Trong khi những công dân trung niên thích 

nhạc đồng quê. 

Q: Ai là ca sĩ yêu thích của anh? 

A: Tôi là fan của Miley Cyrus, Một ca sĩ Mỹ, nhạc sĩ, và diễn viên. 



 

Q: Anh thích bài hát nào?Ai đã hát bài hát đó? 

A: Bài hát yêu thích của tôi là Jolene, hát bởi Miley Cyrus 

Q: Mỗi ngày anh có bao nhiêu thời gian để nghe nhạc? 

A: Tôi thường nghe nhạc cả ngày với máy MP3. 

Q: Anh có thấy thoải mái khi nghe nhạc không? 

A: Chắc rồi.Tôi cảm thấy như không còn gì phải lo lắng trên thế giới nữa. 

Q: Sao âm nhạc lại quan trọng với chúng ta? 

A: Âm nhạc có sức mạnh làm đẹp cuộc đời chúng ta. 

Q: Anh thường đi bar hay club à? 

A: Không thường xuyên.Thỉnh thoảng tôi đến đó vào cuối tuần. 

Q: Bạn nghĩ gì về các gu âm nhạc của thiếu niên 

A: Thanh thiếu niên thường chọn nhạc to và nhanh như Rock hay Rap. Mỗi người đều có sở thích 

âm nhạc riêng. 

Q: Anh đã bao giờ nghĩ tới việc lập ban nhạc chưa? 

A: Không, tôi không có năng khiếu về âm nhạc đâu.] 

 

CONVERSATION 3 

Interviewer: Before the interview gets under way, I’d like to give you a run down on what’s 

likely to come up. I won’t be trying to catch you out with tricky questions – otherwise we’ll 

wind up having a row. I’d firstly like to concentrate on the earlier years of your career, before 

your music really caught on, and then, without putting you on the spot, I’d like to talk about 

your family life and future plans. Is that OK? 

Musician: Fine. 

Interviewer: OK, then let’s begin. You started as a drummer, but turned into a singer. How did 

that come about? 

Musician: Well, I got myself into a rut playing drums. I needed to plunge myself into some 

other form of expression and so I had a go at singing. I was surprised but I really took to it, 

even though it took me a while to get to grips with all the scales. I started writing songs as 

well, which at first the other guys in the band couldn’t get into. Then we called in the famous 

producer, Mike Smith, to see if he could spot where we were going wrong. He said our sound 



 

was too gimmicky and that our music needed to undergo a complete change of direction. We 

listened to him, even though at first we were slagged off by all the music critics; but then 

things started to work out. 

Interviewer: Are you saying that it was Mike Smith who brought about your new-found 

success? 

Musician: In many ways, yes; but also you have to say that it was the members of the band 

who had the guts to take the plunge. We risked losing all our fans – but luckily it all turned out 

fine. 

Interviewer: As a travelling musician, I don’t suppose you’ve had much time to spend with your 

family. 

Musician: That’s right I didn’t know what I was letting myself in for when I first started 

touring. It was great fun of course, but I didn’t get the time to see my wife and kids. I used 

to feel that my success as a musician was overshadowed by my failure as a husband and 

father; but now I think I was unfairly running myself down. I’ve always had a soft spot for 

both of my daughters. Now they’ve grown up, we still have a lot of fun together. They’re 

always winding me up about my old fashioned clothes. They say that I haven’t got a clue on how 

to dress. 

Interviewer: And what of your plans for the future? 

Musician: Who knows? Maybe l’ll spend the rest of my days on a Pacific island, unwinding to 

the rhythms of the ocean… 

 

[Người phỏng vấn: Trước khi cuộc phỏng vấn bắt đầu, tôi muốn giới thiệu cho bạn về những 

điều có thể xảy ra. Tôi sẽ không cố gắng bắt bạn bằng những câu hỏi hóc búa - nếu không thì 

chúng ta sẽ có một buổi phỏng vấn đụng hàng. Trước tiên, tôi muốn tập trung vào những năm đầu 

sự nghiệp của bạn, trước khi âm nhạc của bạn thực sự nổi tiếng, và sau đó, tôi muốn nói về cuộc 

sống gia đình và kế hoạch tương lai của bạn.. Được chứ? 

Nhạc sĩ: Tốt thôi. 

Người phỏng vấn: OK, vậy chúng ta hãy bắt đầu. Bạn bắt đầu là một tay trống, nhưng đã chuyển 

sang làm ca sĩ. Làm thế nào vậy? 

Nhạc sĩ: Chà, tôi bắt đầu say mê chơi trống. Tôi thích lao mình vào một số hình thức nghệ 

thuật khác và vì vậy tôi đã có một cơ hội để ca hát. Tôi đã rất ngạc nhiên nhưng tôi thực sự đã 

làm được, mặc dù tôi phải nhiều thời gian để nắm được tất cả các quy mô. Tôi cũng bắt đầu viết 

các bài hát, điều mà ban đầu các thành viên khác trong ban nhạc không thể tham gia. Sau đó,  

 



 

 

chúng tôi gọi điện cho nhà sản xuất nổi tiếng Mike Smith để xem liệu ông ấy có thể phát hiện ra 

chúng tôi đã sai ở đâu hay không. Anh ấy nói âm thanh của chúng tôi quá phô trương và âm nhạc 

của chúng tôi cần phải thay đổi hoàn toàn theo hướng. Chúng tôi đã lắng nghe anh ấy, mặc dù 

ban đầu chúng tôi đã bị tất cả các nhà phê bình âm nhạc chỉ trích; nhưng sau đó mọi thứ bắt đầu 

suôn sẻ. 

Người phỏng vấn: Bạn có nói rằng chính Mike Smith là người đã mang lại thành công mới cho 

bạn không? 

Nhạc sĩ: Theo nhiều cách, vâng; nhưng bạn cũng phải nói rằng chính các thành viên của ban nhạc 

mới có đủ can đảm để lao vào. Chúng tôi đã mạo hiểm để mất tất cả người hâm mộ của mình - 

nhưng may mắn là tất cả đều ổn. 

Người phỏng vấn: Là một nhạc sĩ hay lưu diễn, tôi cho rằng bạn không có nhiều thời gian dành 

cho gia đình. 

Nhạc sĩ: Đúng vậy, tôi không biết mình đang thả mình vào cái gì khi lần đầu tiên bắt đầu đi lưu 

diễn. Tất nhiên là rất vui, nhưng tôi không có thời gian để gặp vợ con. Tôi từng cảm thấy rằng 

thành công của tôi với tư cách là một nhạc sĩ bị lu mờ bởi thất bại của tôi với tư cách là một 

người chồng và người cha; nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng tôi đã tự làm bản thân mình sa sút một 

cách bất công. Tôi luôn có một chỗ cho cả hai cô con gái của mình. Bây giờ chúng đã lớn, chúng 

tôi vẫn rất vui vẻ bên nhau. Họ luôn nhắc nhở tôi về những bộ quần áo lỗi thời của tôi. Họ nói 

rằng tôi không có thẩm mỹ về cách ăn mặc. 

Người phỏng vấn: Và kế hoạch của bạn cho tương lai là gì? 

Nhạc sĩ: Ai biết được? Có lẽ tôi sẽ dành những ngày còn lại của mình trên một hòn đảo ở Thái 

Bình Dương, thả mình theo nhịp điệu của đại dương…] 

 


