Nguyễn Đạt

sinh năm 1971 với hai dòng máu Mỹ-Việt và bị khiếm thị bẩm sinh. Đạt mồ
côi mẹ năm 5 tuổi, cùng em gái sống lang thang trên các vỉa hè Sài Gòn. Nhờ cơ may, anh được học
nhạc năm 11 tuổi và nhạc cổ điển tây ban cầm. Năm 1991, anh và em gái rời Việt Nam đến định cư
tại California, Hoa Kỳ, theo diện con lai.
Dù bị khiếm thị, Đạt đã phấn đấu để trở thành một danh thủ tây ban cầm và hoàn tất bậc đại học
ngành trình tấu nhạc cổ điển Tây phương tại California State University Fullerton năm 1999. Đạt đã
được mời trình tấu tại Orange County Performing Art Center, San Francisco Conservatory, University of Southern California, Rice University và nhiều nơi khác trên toàn Hoa Kỳ.
Đạt đã chiếm nhiều giải quan trọng về trình tấu tây ban cầm, đặc biệt là các giải Disney Creative
Challenge Award, California String Teacher Association Competition, và National Panasonic Young
Solo Artist Competition. Các tờ báo Los Angeles Times, Orange County Register, đặc san Reader’s
Digest, và đài truyền hình Fox News Network đã ca ngợi tài năng và ý chí vượt qua nghịch cảnh
cuộc đời của Đạt.
Hiện nay Đạt thành danh cầm chính trong ban nhạc Bayadera. Anh cùng ban nhạc trình diễn
khắp nơi trên Hoa Kỳ. Anh còn sáng tác nhạc và soạn hòa âm nhạc cổ điển. Ngoài ra Đạt cũng rất
tích cực tron các sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Orange County. Tờ Orange County Register đã chọn anh là một trong 15 nhân vật tiêu biểu cho sự đa dạng của văn hóa Orange County trước
thềm thiên niên kỷ thứ ba.

Dat Nguyen is an award-winning guitarist, songwriter and composer.
Born in 1971 in Vietnam, blind from birth and orphaned at age five. He began his music studies
at age eleven, playing drums. He became interested in classical guitar music two years later when a
friend introduced him to the recordings of Andres Segovia. Dat and his younger sister came to the
US in 1991 under the auspices of the ODP, since Dat's father had been an American serviceman.
Dat needed little accommodation for his blindness in learning the guitar. He is able to play almost anything note for note after hearing it only once. He has a bachelor's degree in Classical Guitar
Performance at the California State University Fullerton. He has been featured at the Orange County
Performing Arts Center, the San Francisco Conservatory, the University of Southern California and
Rice University. He has also appeared as a guest artist at a number of special events throughout the
country.
Dat is winner of the Disney Creative Challenge Award, the California String Teacher Association Competition, and the National Panasonic Young Solo Artist Competition. With a fascinating
childhood to accompany such a rare talent, Dat is frequently sought after by the media. He has been
featured in the Los Angeles Times, Reader's Digest, Orange County Register and Fox News Network for his talent.
Dat and colleagues have formed a band called Bayadera. They have traveled throughout the
United States playing original, ethnic rock music. He has written many beautiful songs. He uses raw
material and turns it into a piece of art. "Anything inspires me, whether it's September 11, the ocean
or life," he said. Overcoming both cultural and physical barriers, Dat is proving to have the inspiring
talent and tireless perseverance for a lasting musical career.

