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câu chuyện Truyền hình

Tuần lễ diễn ra Giải bónG 
chuyền nữ Quốc Tế VTV 

cup Tôn hoa Sen 2017  
là mộT kỉ niệm đẹp khó 

Quên của nGười hâm mộ 
bónG chuyền hải dươnG. 

nói như nGười dân nơi đây, 
lần đầu Tiên họ được SốnG 

Trọn Vẹn TronG mộT bầu 
khônG khí đầy màu Sắc 

của Thể Thao Và Văn hóa. 
Từ các cônG Sở, TrườnG 

học cho đến nhữnG  
Quán nước nhữnG nGày 

diễn ra Giải đấu, nơi đâu 
cũnG xôn xao câu chuyện 

bónG chuyền

bác Minh (phường phạm 
ngũ lão, hải dương) chia 
sẻ: “cứ  đến VtV cup là 
tôi lại háo hức đi xem. từ 

Vĩnh phúc, ninh Bình, nam Định cho 
đến bây giờ tổ chức tại quê hương 
tôi đều có mặt”.  anh tuấn (xã nam 
Đồng, hải dương)  tâm sự: “là công 
nhân, làm việc cả ngày nhưng tôi 
cũng cố gắng để mua cho mình 
được một tấm vé xem các cô gái 
của chúng ta thi đấu. năm nay, có 
tới hai đội tuyển Việt nam tham dự 
nên càng phải cổ vũ nhiệt tình hơn”. 
Bạn thảo (khoa sử- Đại học sư phạm 
hải dương) cho rằng: “tôi là một 
khán giả nữ, không hiểu nhiều về 
bóng chuyền nhưng tôi cũng muốn 
đến tận nơi để xem các trận thi 
đóng chuyền. thông qua các trận  
thi đấu, thấy được sự nhiệt huyết 

trong từng đường bóng của các vận 
động viên nữ, tôi thêm cảm phục họ. 
chúc cho các cô gái của chúng ta 
thi đấu xuất sắc”. phóng viên lê 
nghĩa (Đài phát thanh tỉnh hải 
dương) cũng cho rằng: “giải VtV 
cup năm nay được tổ chức quy mô, 
các khán giả không thể mua vé vào 
sân xem trực tiếp thì thông qua các 
màn hình led có thể theo dõi toàn 
bộ các trận đấu đang diễn ra. các 
đội bóng thi đấu lăn sả hết mình để 
gửi tới người hâm mộ những trận đấu 
hay và kịch tính”. theo ông nguyễn 
ngọc hưng - giám đốc nhà thi đấu 
hải dương, ngày khai mạc và những 
trận đấu có đội tuyển Việt nam tham 
dự, 2.500 chỗ ngồi của nhà thi đấu 
luôn không còn ghế trống. Đặc biệt, 
4 màn hình lớn được đặt ngoài nhà 
thi đấu phục vụ những khán giả 

giải bóng chuyền nữ Quốc tế VtV cup tôn hoa sen 2017 

nhữnG ấn TượnG 
khó Quên

Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương luôn chật kín chỗ ngồi khi có đội tuyển VN thi đấu
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không mua được vé cũng đã 
được người hâm mộ phủ kín.

 theo nhận định của giới 
chuyên môn, truyền thống hâm 
mộ thể thao của người dân hải 
dương và sự đồng đều trong chất 
lượng của các đội tuyển tham 
dự là hai yếu tố cơ bản làm nên 
giải đấu tuyệt vời này. rất nhiều 
người dân hải dương tâm sự rằng, 
những năm sau, họ mong muốn 
cup bóng chuyền nữ Quốc tế 
VtV sẽ trở lại địa phương mình. 

Văn Quân - hải hưng 

Đội tuyển nữ VN được chào đón nồng nhiệt tại buổi đấu 
giao lưu với đội bóng chuyền xã Thanh Lang, rất đông người dân đã 

đến xem và ủng hộ đội tuyển 

Sự trở lại đội tuyển quốc gia của các nữ tuyển Ngoc Hoa, Kim Huệ.. 
đã tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội

Những khán giả nhiệt thành 
của giải đấu VTV Cup 2017

Các đội bóng đã có cơ hội khám phá nét độc đáo của múa rối nước 
VN tại phường rối nước Hồng Phong, Hải Dương

Nữ tuyển thủ Ngọc Hoa trong vòng vây 
của khán giả hâm mộ
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câu chuyện Truyền hình

mối Quan Tâm đặc biệT 
của diScoVery 

Mới đây, hãng discovery - đơn vị 
sở hữu bản quyền giải bóng đá vô 
địch quốc gia Đức Bundesliga trên 
hệ thống dịch vụ Eurosport player tại 
châu âu đã cáo buộc kênh truyền 
hình trả tiền sky deutschland cố tình 
lừa phỉnh khán giả với tuyên bố “sky 
là ngôi nhà đặc biệt của Bundesliga”. 
discovery networks tại Đức đã kiện 
sky deutschland (nhánh thương mại 
của hãng truyền hình trả tiền sky tại 
Đức) ra tòa án tại thành phố cologne 
với lí do “lừa đảo khán giả”. cụ thể, 
trong clip quảng cáo về mùa giải 
Bundesliga bắt đầu vào tháng 8 này, 
sky deutschland công khai câu kéo 
khán giả trong khi trên thực tế, lần 
đầu tiên trong lịch sử, sky bị mất bản 
quyền giải đấu này. 

Eurosport player là dịch vụ trực 
tuyến cho phép khán giả xem các 
giải đấu thể thao trên máy 
tính và các thiết bị di động. 
hiện nay, phí thuê bao 
Eurosport player tại Đức là 35 
usd/năm, ít hơn nhiều lần so 
với chi phí 11usd/tháng của 
sky. lợi thế duy nhất của sky 
là sở hữu nhiều trận bóng 
đá tại Đức hơn Eurosport, 
với bản quyền cho 572 trận 
đấu trong nửa đầu mùa giải 
2017 và 2018. tuy nhiên, bản 
hợp đồng sở hữu bản quyền 
Bundesliga của discovery 
lại bao gồm các ngày phát 

sóng đặc biệt cho các trận đấu vào 
tối thứ sáu, trưa chủ nhật và tối thứ 
hai hàng tuần. tuy vậy, sky vẫn trắng 
trợn quảng cáo công khai hoàn toàn 
sai sự thật.

thương vụ thâu tóm kênh truyền 
hình Eurosport cách đây 5 năm đã 
đánh dấu việc discovery lấn sân sang 
lĩnh vực kinh doanh truyền hình thể 
thao. năm 2012, hãng này gây xôn 
xao trong giới đầu tư truyền thông khi 
mua lại 20% cổ phần của Eurosport từ 
tập đoàn tF1 (pháp) với giá 222 triệu 
usd, rồi sau đó trở thành cổ đông 
chính từ tháng 1/2014. nhờ chiến lược 
đúng đắn và ăn theo thương hiệu 
của tập đoàn mẹ discovery, giá trị 
số cổ phiếu này nhanh chóng tăng 
lên chỉ sau ba năm với 534 triệu usd. 
nhận thấy tiềm năng béo bở của thị 
phần truyền hình thể thao, trong hai 
năm trở lại đây, discovery đã quan 
tâm một cách đặc biệt với “đứa con” 
sinh sau đẻ muộn Eurosport. trong kế 

hoạch đa dạng hóa thương hiệu, 
discovery đặt mục tiêu đưa Eurosport 
trở thành lá cờ đầu trong ngôi nhà 
chung discovery, đồng thời phấn đấu 
sánh ngang kênh đại thụ thể thao 
Espn tại thị trường châu âu.

QuyếT Tâm bắT kịp xu Thế 
sự thành công ngày càng rõ rệt 

của Eurosport đã phần nào cho thấy 
khả năng đón đầu xu thế đầy sáng 
suốt và táo bạo của hãng discovery 
communication (dc). dc khởi đầu 
từ một kênh truyền hình độc lập 
với tên gọi discovery channel tại 
Maryland (Mỹ) năm 1985, với mục 
đích tạo ra mạng viễn thông cung 
cấp chương trình phim tài liệu hay 
nhất từ khoa học và lịch sử tới thiên 
nhiên, cùng những cuộc phiêu lưu 
của con người, giúp khán giả khám 
phá và thỏa mãn trí tò mò về thế 
giới. Qua hơn 30 năm phát triển, dc 
đã trở thành thương hiệu hàng đầu 

trong lĩnh vực truyền thông 
với khoảng 3 tỉ thuê bao trên 
khắp 220 quốc gia và lãnh 
thổ, được biết đến với thương 
hiệu ngắn gọn là discovery. 
ngày nay, discovery sở hữu 
hàng loạt kênh truyền hình 
ăn khách như: discovery 
channel, tlc, investigation 
discovery, animal planet, 
science and turbo/Velocity, 
hay kênh truyền hình hợp 
tác oprah Winfrey network 
(oWn), mạng truyền hình số 

TronG kế hoạch đa dạnG hóa ThươnG hiệu, hãnG 
Truyền ThônG diScoVery communicaTionS đã đặT 
mục Tiêu đưa euroSporT dẫn đầu TronG lĩnh Vực 
Truyền hình Thể Thao. Theo đó, euroSporT Sẽ phấn 
đấu Trở Thành mộT eSpn Tại châu âu Và mộT 
neTflix Trên nền TảnG cônG nGhệ Số.

discovery
“quả trứng vàng” 

eurosport

&

Eurosport - một thương hiệu của Discovery

Dịch vụ Eurosport Player
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như seeker and sourceFed… Và đặc 
biệt, discovery còn là một nhà cung 
cấp các sản phẩm giáo dục hàng 
đầu, tiêu biểu là series sách giáo khoa 
số nổi tiếng K-12 thông qua hệ thống 
kênh discovery Education.

Mỗi năm thế giới có hàng trăm 
kênh truyền hình mới xuất hiện, song 
chỉ những thương hiệu tầm cỡ, chất 
lượng với lực lượng người xem trung 
thành mới có thể tồn tại và phát triển. 
Và discovery chính là một trong số đó. 
trong đó, các sản phẩm của dicovery 
channel (ngọn cờ đầu của discovery) 
đã trở thành một thương hiệu toàn 
cầu chuyên biệt ở thể loại chương 
trình tài liệu khoa học khám phá. thế 
nhưng, quy luật phát triển đã chỉ ra 
rằng: “dừng lại nghĩa là thụt lùi”. có lẽ 
vì vậy mà với kinh nghiệm và vị thế tầm 
cỡ của mình, discovery không bao giờ 
chịu đứng ngoài cuộc chơi. nhìn vào 
tốc độ phát triển như vũ bão của các 
dịch vụ truyền hình trực tuyến và sự sụt 
giảm trong doanh thu quảng cáo của 
truyền hình truyền thống, discovery 
chắc chắn đã thấy rằng, cần phải làm 
điều gì đó. Và Eurosport - kênh truyền 
hình thể thao hàng đầu tại châu âu và 
châu Á - thái Bình dương chính là một 
nước cờ mới. 

discovery giờ đây không chỉ nổi 
tiếng với nhiều chương trình tài liệu 
ăn khách như: Shark Week (tuần 

lễ cá mập), Gold Rush (tìm vàng), 
Cake Boss (thợ làm bánh), Oprah’s 
Master Class (lớp học siêu việt của 
oprah)…, mà còn được biết đến là 
chủ sở hữu bản quyền những giải đấu 
thể thao danh giá hàng đầu hành 
tinh như: olympics, Bundesliga, tour 
de France… Eurosport hiện sở hữu 
khoảng 241 triệu thuê bao tại 93 quốc 
gia, chủ yếu tại châu âu. 

Kể từ khi chuyển về “mái nhà” 
discovery, Eurosport đã có được 70 
bản hợp đồng bản quyền truyền 
hình. Điều này cũng đồng thời giúp 
discovery trở thành nhà cung cấp 
truyền hình thể thao máu mặt tại khu 
vực châu âu và trên thế giới, góp 
phần đáng kể vào doanh thu chung 
của hãng (6,4 tỉ usd trong năm 2015), 
mà theo phân tích của phố Wall thì 
Eurosport đã thực sự trở thành một 
con gà đẻ trứng vàng cho discovery.

Bên cạnh đó, discovery cũng 
không quên bắt kịp xu thế công nghệ 
khi chuyển hướng mạnh mẽ sang 
nền tảng công nghệ số từ năm 2016. 
thành quả dễ thấy nhất là tỉ lệ người 
xem thông qua các nền tảng công 
nghệ số tại Đan Mạch đã tăng gấp 
đôi nhờ giải cúp Europa league. 
cũng như vậy, Eurosport đạt con số 
tăng trưởng tương tự tại anh nhờ giải 
quần vợt australia mở rộng: australian 
open.

nhà phân tích Eric handler của 
công ty MKM partners cho rằng, với 
nhiều chiến lược lớn, discovery đang 
quyết tâm gây dựng Eurosport dẫn 
đầu trong lĩnh vực truyền hình thể 
thao, trở thành một trong hai quả 
trứng vàng của hãng bên cạnh 
discovery channel. giữa năm 2015, 
discovery đã gây một cú chấn động 
khi giành được bản quyền phát sóng 
olympic từ năm 2018 - 2024 với số 
tiền khủng: 1,45 tỉ usd. năm ngoái, 
Eurosport tại Đức cũng thâu tóm 
gói bản quyền nhiều trận đấu giải 
bóng đá Đức như: Bundesliga, hay 
supercup với số tiền ước tính khoảng 
110 triệu usd mỗi năm. tại khu vực 
scandinavi, bên cạnh việc thu hút 
khán giả nhờ bản quyền Bundesliga, 
Eurosport còn sở hữu quyền phát 
sóng các giải bóng chơi tay quốc gia 
tại thụy Điển và Đan Mạch, bên cạnh 
giải đua motor Motogp tại Đức, pháp 
và hà lan…

trên nền tảng công nghệ số, dịch 
vụ ott của Eurosport player cũng 
cung cấp trực tuyến nhiều nội dung 
hấp dẫn như các trận đấu thuộc giải 
Bundesliga hay australia mở rộng… 
discovery đặt mục tiêu trở thành 
“netflix thể thao” tại châu âu trong 
tương lai không xa.

diệp chi  
(Theo Variety, Discovery.com)

Tour De France

http://discovery.com/


SerieS phim Truyền hình 
mới nhấT được chuyển Thể 
Từ Truyện Tranh của hãnG 

marVel do kênh abc Thực 
hiện manG Tên inhumanS 

(Tạm dịch chủnG Tộc Siêu 
phàm) Sẽ lên SónG Vào 

cuối ThánG 9. nhưnG Trước 
đó, Từ nGày 1/9, khán Giả 

đã có Thể ThưởnG Thức 
các Tập phim đầu Tiên của 
SerieS này ở hệ ThốnG rạp 
chiếu imax Trên Toàn cầu. 

điều Gì đanG xảy ra?

Với chi phí đắt đỏ nhưng 
mang đến những trải 
nghiệm tuyệt vời, đỉnh 
cao về hình ảnh, âm 

thanh… các rạp chiếu iMax được 
xem như phong cách thưởng thức 
phim rất được khán giả ưa chuộng 
còn nhà làm phim thì không bỏ lỡ 
thời cơ để phô diễn tay nghề và 
“hốt bạc”. năm 2015 ghi dấu một 

cột mốc đáng nhớ trong cuộc liên 
minh mang tính đột phá giữa iMax 
và các hãng truyền hình với việc  
2 tập cuối cùng trong mùa thứ tư 
Game of Thrones (GoTs - cuộc 
chiến vương quyền) được tung ra 
hệ thống rạp iMax. Bất chấp việc 
đây là những tập đã cũ, có thể 
xem lại dễ dàng bằng nhiều hình 
thức, tại các thành phố lớn mà 
phim được trình chiếu, một lượng 
đông đảo người hâm mộ đã đổ tới 
để được thưởng thức GoTs bằng 
hình thức hoàn toàn mới. doanh 
thu lên tới gần 2 triệu usd từ hơn 
200 rạp chiếu iMax là kết quả khả 
quan khiến những chuyên gia trong 
lĩnh vực phát hành phim rạp nhận 
định rằng, một tương lai đang hé 
mở từ chính các series phim truyền 
hình ăn khách. cũng phải nhìn 
nhận, GoTs như một trường hợp 
đặc biệt bởi với nguồn đầu tư kinh 
phí đắt đỏ hàng đầu và phong 
cách thực hiện mang đậm chất sử 
thi điện ảnh, GoTs có đủ yếu tố hấp 

dẫn để ra rạp. ngay cả phần âm 
nhạc của bộ phim cũng có thể tạo 
nên những buổi hòa nhạc hoành 
tráng lưu diễn khắp Mỹ và canada 
với doanh thu rất lớn cùng lời ngợi 
ca nồng nhiệt. 

hai bom tấn truyền hình đến 
từ xứ sở sương mù là Doctor Who 
(Bác sĩ vô danh) và Sherlock (thám 
tử sherlock holmes) cũng đã bước 
vào cuộc đua doanh thu ở rạp 
bằng những tập phim đặc biệt. 
Với Doctor Who, mọi việc thậm chí 
còn bắt đầu từ sớm hơn nữa, từ thời 
điểm tháng 11 năm 2013, khi loạt 
phim kinh điển này tung ra tập kỉ 
niệm sinh nhật lần thứ 50. Với định 
dạng 3d, tập phim mang tên The 
Day of the Doctor thu về 10,2 triệu 
usd trong vòng 3 ngày chiếu tại 15 
quốc gia, riêng ở nước Mỹ, doanh 
thu cho tập này đạt tới 4,7 triệu 
usd. những ngày đầu tiên của năm 
mới 2015 cũng là thời điểm công 
chiếu tập phim đặc biệt của series 
Sherlock - The Abominable Bride 

phim truyền hình ra rạp
cuộc đua đã bắt đầu

Các diễn viên chính của Inhumans
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(cô dâu khủng khiếp). Với sự đầu 
tư đặc biệt về hiệu ứng, kèm theo 
những cảnh hậu trường, bổ sung thú 
vị, dù được trình chiếu ở diện hạn 
chế, tập phim kể trên vẫn gây sốt ở 
nhiều thị trường, nhất là các quốc 
gia châu Á, nơi Sherlock là một hiện 
tượng. ước tính, màn ra rạp ngoạn 
mục của Sherlock thu về hơn 38 
triệu usd trên phạm vi quốc tế.

trở lại với câu chuyện mới của 
Inhumans. nhóm siêu anh hùng 
sở hữu cốt truyện và sức mạnh rất 
kì bí, giàu sức hút này vốn dĩ nằm 
trong kế hoạch phát triển điện ảnh 
của hãng Marvel (vũ trụ điện ảnh 
Marvel). nhưng sau nhiều lần cân 

nhắc, Marvel quyết định hợp tác 
cùng kênh truyền hình aBc đưa 
Inhumans lên màn ảnh nhỏ với 
mùa đầu tiên có 8 tập xoay quanh 
chủng tộc với các siêu năng lực 
đứng đầu là người hùng Black Bolt. 
phim được quay với định dạng 
iMax để phù hợp với tiêu chuẩn hệ 
thống rạp, qua đó, người hâm mộ 
dù ngậm ngùi đứng ngoài vũ trụ 
điện ảnh thì vẫn có thể thỏa sức trải 
nghiệm đỉnh cao kĩ xảo mà phim 
sẽ mang lại. Inhumans cũng chính 
thức trở thành series phim truyền 

hình do người đóng đầu tiên ra mắt 
tại rạp iMax và theo đánh giá, đây 
chỉ mới là khởi đầu cho một cuộc 
đua rầm rộ sẽ sớm nổ ra giữa các 
hãng lớn. Bởi lẽ, khi mà ranh giới 
giữa điện ảnh, truyền hình đang 
dần được xóa nhòa bằng các siêu 
bom tấn màn ảnh nhỏ với kinh phí 
khủng, chất lượng nội dung, nghệ 
thuật không hề thua kém thì ra rạp 
trở thành một kênh quảng bá đầy 
triển vọng. nếu may mắn chọn 
được thời điểm phát hành thuận 
lợi như Inhumans với rất ít đối thủ 

mạnh cạnh tranh trực tiếp, có khi 
một tác phẩm truyền hình hoàn 
toàn có cơ hội lọt vào nhóm phim 
ăn khách nhất trong tuần, trong 
tháng - nơi vốn là đặc quyền của 
các sản phẩm điện ảnh. ngoài ra, 
hiệu ứng từ 2 tập phim chiếu sớm ở 
rạp sẽ khiến cho việc lên sóng chính 
thức toàn series vào cuối tháng 9 
trở nên xuôi chèo mát mái hơn. Đây 
là điều hãng Marvel mong đợi bởi 
so với kì phùng địch thủ dc comics, 
các series phim truyền hình chuyển 
thể từ truyện tranh siêu anh hùng 
của họ đang không có được lượng 
khán giả đông đảo như kì vọng. 
Inhumans lại có quá trình khởi động, 
thực hiện khá chật vật và thiếu ngôi 
sao mang tính câu khách.

nếu quá trình hợp tác đưa 
Inhumans ra rạp iMax thành công, 
theo tiết lộ sẽ sớm có 3 dự án phim 
truyền hình nữa được đưa vào cuộc 
đua doanh thu. những người đứng 
đầu hệ thống iMax cho rằng, điện 
ảnh đang để chảy máu chất xám 
nghiêm trọng sang làng truyền hình. 
các sao hạng a giờ đều đã tìm 
đến màn ảnh nhỏ nên iMax cần trở 
thành cầu nối để họ vẫn tiếp tục tỏa 
sáng, duy trì sức hút ở các rạp chiếu. 

thùy an (Theo latimes)
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khởi đầu từ năm 1999, 
School được coi là bộ 
phim kinh điển của thể 
loại phim học đường, xoay 

quanh cuộc sống, học hành, tình 
cảm của các học sinh trung học và 
đề cập thẳng thắn đến những vấn 
đề nóng của tuổi mới lớn. 
Mỗi mùa là một câu 
chuyện riêng biệt, 
mang tính thời sự 
cao nên phim luôn 
được giới trẻ và 
cả các bậc phụ 
huynh háo hức 
đón chờ. sau khi 
kết thúc mùa thứ 4 
vào năm 2002, bộ 
phim tạm ngưng sản 
xuất vì bắt đầu đi vào 
lối mòn, khiến khán giả 
ngán ngẩm. Đến năm 2013, khi 
trào lưu làm phim học đường bắt 
đầu trỗi dậy mạnh mẽ, KBs quyết 
tâm tìm lại thương hiệu đỉnh cao 
của mình khi dốc toàn lực đầu tư 
cho School 2013. Với bộ đôi nhà sản 
xuất tài năng choi gwan yong, đạo 
diễn lee Min hong, người đã tạo ra 
cú nổ lớn với School 1, cùng dàn 

diễn viên trẻ trung, diễn xuất tốt đã 
làm sống lại thời hoàng kim của 
series truyền hình đình đám này. Với 
phương châm “nêu lên những điều 
học sinh giấu mà người lớn không 
biết”, School 2013 như một hồi 
chuông cảnh báo cho xã hội về 

những sự thật khắc nghiệt của 
cuộc sống học đường 

như: bạo lực, sự mất uy 
quyền của giáo viên, 

vấn nạn tự tử của 
học sinh, giáo viên 
tham ô nhận hối lộ 
và những vấn đề 
trong hệ thống 
giáo dục phổ 

thông. các tình tiết 
trong mỗi cảnh của 

bộ phim đều được đoàn 
làm phim đi thực tế nhìn 

nhận rồi đưa vào phim, khiến 
người xem cảm thấy rất sống động 
và chân thật. có thể nói đây là 
phần đình đám nhất của series 
School, bộ phim đạt mức rating lên 
tới 15,8%. 

tuy nhiên, kịch bản của School 
2015 không giữ được phong độ, bị 
đánh giá là phức tạp, rườm rà, thậm 

chí kết phim cũng dở dang khiến 
khán giả tức tối, thậm chí còn đòi tẩy 
chay biên kịch. Điểm sáng duy nhất 
của phim là bộ ba diễn viên chính 
Kim so hyun, nam Joo hyuk và yook 
seung Jae. cả 3 đã hoàn thành rất 
tốt vai trò của mình và ghi được dấu 
ấn trong lòng khán giả. Với thất bại 
này, KBs đã cân nhắc rất nhiều trước 
khi quyết định làm tiếp School 2017. 
nhà đài đã mở cuộc bình chọn xem 
có nên tiếp tục dự án tiếp theo của 
series học đường này hay không. Kết 
quả, có 97% số phiếu đồng tình, chỉ 
3% phản đối. School 2017 kể về câu 
chuyện của những học sinh 18 tuổi 
đang phải trải qua nhiều áp lực từ 
những kì thi cũng như thứ hạng ở 
lớp. Ở nơi trường học nhàm chán 
“hôm nay chẳng khác hôm qua” 
là mấy, họ phải đối mặt với nhiều 
khó khăn để dần trưởng thành hơn. 
Đề tài cũng không quá mới mẻ và 
đặc sắc so với những bộ phim đề 
tài học đường đã rất thành công 
trong thời gian gần đây, vấn đề 
còn lại tùy thuộc vào bàn tay nhào 
nặn của biên kịch lim-soo Mi và 
đạo diễn park Jin suk (đạo diễn của 
school 2015). 

school 2017
có còn sức hút?

đến hẹn lại lên, phần 7 của 
SerieS phim Truyền hình đình 

đám School (học đườnG) do 
kbS Sản xuấT Sẽ chính Thức 

lên SónG Vào TrunG Tuần 
ThánG 7.  Tuy được coi là hiện 

TượnG của Truyền hình hàn 
Quốc, nơi Sản Sinh ra nhữnG 
nGôi Sao lớn, nhưnG School 

Vẫn khônG ThoáT khỏi cái dớp 
“cànG làm cànG đuối” của 

nhữnG SerieS Truyền hình xứ 
kim chi. Sau màn Trở lại đầy 

ấn TượnG Vào năm 2013, 
School 2015 đã Giảm nhiệT 

Thấy rõ Với Tỉ SuấT nGười xem 
chỉ cán mốc 6,3%.

Bộ ba đình đám của schoo 2015: yook seung Jae- Kim so huyn-nam Joo hyuk 

Vai nam chính thuộc về 
Kim Jung huyn
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những gương mặt mà khán giả 
muốn được thấy trong mùa này 
đều không tham gia, thay vao đó là 
dàn diễn viên mới toanh chưa được 
chứng thực về khả năng diễn xuất. 
Kim se Jeong, thành viên nhóm nhạc 
Gugudan sẽ đảm nhận vai nữ chính 
ra Eun ho, một nữ sinh trung học vui 
tươi, có đam mê vẽ truyện tranh. dù 
thành tích học tập kém nhưng ra 
Eun ho vẫn có ước mơ đậu vào một 
trường đại học danh tiếng để được 
hẹn hò với mối tình đầu của mình. 
ra Eun ho là biểu tượng của sự lạc 
quan, tích cực và tươi sáng của tuổi 
trẻ. Đây là vai chính đầu tiên của Kim 
se Jeoong sau sự góp mặt trong The 
Sound of Heart (lắng nghe tiếng lòng) 
năm 2016 của Đài KBs. Không phải 
là một cái tên quá xuất sắc, nhưng 
người hâm mộ cũng tạm thời cảm 
thấy an lòng khi vai nam chính được 
giao cho Kim Jung huyn. sở hữu chiều 
cao ấn tượng 1m83, nam diễn viên 
9x này từng tham gia bộ phim hong 
gil dong của Đài MBc và Muôn kiểu 
ghen tuông của Đài sBs nên cũng ít 
nhiều được thừa nhận về khả năng 

diễn xuất. trong phim, Kim Jung huyn 
vào vai chàng công tử nhà giàu hyun 
tae Woon xấu tính, kiêu ngạo và bất 
trị. trở về hàn Quốc sau khi bị đá khỏi 
trường tại Mỹ, tae Woon lại tiếp tục 
“làm loạn” nhưng do có thế lực gia 
đình “chống lưng” nên không ai dám 
động đến cậu. Đây cũng là vai chính 
đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất 
của Kim Jung huyn. 

chưa có một điểm nhấn nào nổi 
bật ngoài thương hiệu vốn có của 
series phim School, lại phải đối đầu 
với các bộ phim bom tấn quy tụ 
những ngôi sao tên tuổi như: Bride Of 
The Water God (cô dâu thủy thần) 
của tvn với sự góp mặt của bộ đôi 
nam Joo hyuk- shin se Kyung, The 
King Loves (Bệ hạ cũng biết yêu) của 
MBc với bộ đôi hong Jong hyun - 
yoona, While You Were Sleeping (Khi 
nàng say ngủ) của sBs với lee Jong 
suk - suzy, người hâm mộ đang tỏ ra 
lo ngại cho vận mệnh của School 
2017. tuy nhiên, mọi thứ vẫn đang ở 
phía trước, yếu tố bất ngờ luôn làm 
nên sức hút của một bộ phim.

trúc chi

school 2013 - phần xuất sắc nhất của series school

Kim sejeong sẽ đảm nhận vai nữ 
chính của school 2017
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phim ViệT hóa

Việt hóa không phải là khái niệm 
mới mẻ với phim Việt, nhưng sau 
thành công vang dội của Em là bà 
nội của anh, các nhà sản xuất mới 
đặc biệt chú ý tới thể loại này. trong 
năm 2017, có khá nhiều bộ phim 
Việt hóa đã và đang tìm đường ra 
rạp. công chiếu vào đúng ngày 
Valentine, Bạn gái tôi là sếp được làm 
lại từ bộ phim ATM Errak Error của thái 

lan với sự tham gia của bộ đôi Miu 
lê - Đỗ an. tuy không quá xuất sắc 
nhưng bộ phim của đạo diễn hàm 
trần đã mang lại những dư vị ngọt 
ngào cho khán giả trong mùa lễ tình 
nhân. trong tháng 7, hai tác phẩm 
được khán giả mong chờ là Sắc đẹp 
ngàn cân Việt hóa từ bộ phim nổi 
tiếng 200 Pounds Beauty và Yêu đi 
đừng sợ làm lại từ bộ phim Spellbound 
của điện ảnh hàn Quốc. dự án Cô 

nàng ngổ ngáo của đạo diễn Văn 
công Viễn làm lại từ phim My Sassy 
Girl cũng đang trong giai đoạn tìm 
kiếm diễn viên, dự kiến bấm máy vào 
tháng 8. Đạo diễn nguyễn Quang 
dũng tiết lộ, anh đang tuyển diễn 
viên cho phim Ngựa hoang, làm lại 
từ phim hài Sunny đình đám của hàn 
Quốc. hấu hết những bộ phim làm 
lại đều có phiên bản gốc là những 
“bom tấn” đình đám nên việc Việt 
hóa cũng là một áp lực không nhỏ 
với các nhà sản xuất và đạo diễn. dù 
tạo được tiếng vang thì các bộ phim 
được làm lại từ kịch bản nước ngoài 
đều bị đánh giá là hướng đến doanh 
thu hơn là sáng tạo nghệ thuật. nhiều 
nhà sản xuất cho biết, làm phim Việt 
hóa chỉ là giải pháp tạm thời để đối 
phó lại với tình trạng khan hiếm kịch 
bản như hiện nay.

Điện ảnh Việt 2017
nhữnG xu hướnG 

nổi bậT

nhữnG ThánG đầu năm 2017 chứnG kiến nhiều Tín hiệu đánG 
mừnG của điện ảnh ViệT: hài nhảm đã bị khai Tử; các nhà làm 
phim đã chỉn chu hơn Với đứa con Tinh Thần của mình; đã có 
nhữnG bộ phim chạm được Vào Trái Tim của khán Giả, có phim 
đạT kỉ lục Về doanh Thu, có nhữnG Giải ThưởnG Quốc Tế... Tuy 
nhiên, Vấn đề kịch bản Vẫn là điểm yếu của phim ViệT. hơn 60 
bộ phim dự kiến Sẽ ra rạp TronG năm nay nhưnG lại khan hiếm 
kịch bản hay đã Tạo nên nhữnG xu hướnG khá đặc TrưnG của 
điện ảnh ViệT 2017.

Cường Seven trong phim Lôi báo

Thế giới giải Trí
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phim chuyển Thể Từ  
Tác phẩm Văn học

sự tìm về với văn học của điện 
ảnh trong thời gian gần đây cũng là 
tìm đến sự bảo chứng cho một kịch 
bản hay. sức hút từ những nhân vật 
và câu chuyện trong các tác phẩm 
văn học từ xưa đến nay chưa bao giờ 
giảm với công chúng. Đảo của dân 
ngụ cư, bộ phim đầu tay của đạo 
diễn hồng Ánh được chuyển thể từ 
truyện ngắn cùng tên của nhà văn 
Đỗ phước tiến đã mang lại dấu ấn 
lớn cho phim Việt khi giành tới 8 đề cử 
trên tổng số 9 hạng mục chính thức 
của LHP Quốc tế AIFAA 2017. phim 
cũng giành luôn giải thưởng cao nhất 
của lhp này: giải phim hay nhất, 
cùng hai giải quan trọng khác cho 
nam diễn viên xuất sắc nhất (phạm 
hồng phước) và Đạo diễn hình ảnh 
xuất sắc nhất (nsnd lý thái dũng). 
sau phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ 
xanh thắng lớn về cả doanh thu và 
giải thưởng, truyện dài Cô gái đến 
từ hôm qua của nguyễn nhật Ánh 
tiếp tục được đạo diễn phan gia 
nhật linh chuyển thể thành phim. Bộ 
phim hiện đang tham dự lhp Quốc 
tế Bucheon trước khi chính thức ra 
mắt khán giả Việt nam vào ngày 
21/7. Thiên thần nhỏ của tôi, một tác 
phẩm ăn khách nữa của nguyễn 

nhật Ánh cũng đã được hãng phim 
Flamingo mua bản quyền để chuyển 
thể thành phim do nsưt Việt linh làm 
đạo diễn. theo đạo diễn Victor Vũ, 
làm phim chuyển thể từ tác phẩm 
văn học là điểm đúng chỗ mà điện 
ảnh Việt đang rất thiếu trong nhiều 
năm trở lại đây, đó là một thế giới 
nên thơ của dòng phim văn học, 
phim thiếu nhi hay phim về đề tài 
làng quê với những gam trầm nhưng 
đẹp đúng chất phương Đông, điều 
mà cả khán giả Việt lẫn quốc tế 
luôn say mê. Với đặc thù ngôn ngữ 
khác nhau, việc chuyển thể từ tác 
phẩm văn học thành một bộ phim 
điện ảnh không hề dễ dàng, nhưng 
tất cả đều phụ thuộc vào tư duy của 
người thực hiện.

nhữnG Tìm Tòi khám phá mới 
của ekip Sản xuấT

Với doanh thu lên tới 169 tỉ đồng, 
Em chưa 18, bộ phim của đạo diễn 
lê thanh sơn đã vượt mặt cả bom 
tấn Kong: Skull Island để trở thành 
tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất 
từ trước đến nay tại phòng vé Việt 
nam. Không có một kịch bản quá 
xuất sắc, cũng không sở hữu những 
cái tên bảo chứng phòng vé nhưng 
chính tư duy mới mẻ của ekip sản 
xuất đã mang lại chiến thắng vang 

dội cho bộ phim. Với nội dung khá 
tây nhưng Em chưa 18 lại hướng tới 
khán giả Việt. Đóng vai trò biên kịch 
kiêm nhà sản xuất, đạo diễn charlie 
nguyễn cho rằng, phim Việt hoàn 
toàn có khả năng đại thắng phòng 
vé nếu được làm bằng cái tâm. Mỗi 
thành viên trong đoàn làm phim đều 
là một phần của ekip, đều phải có 
trách nhiệm cũng như tự hào vì bộ 
phim mà mình làm ra. charlie nguyễn 
thậm chí còn đến từng thành viên 
trong đoàn để hỏi xem, nếu được sửa 
kịch bản thì sẽ sửa chỗ nào. Đạo diễn 
charlie nguyễn bày tỏ quan điểm: 
“Điện ảnh là mọi người phải đến với 
nhau để kể một câu chuyện làm rung 
động khán giả. tiền bạc chỉ là phần 
thưởng, người làm phim phải bán 
cảm xúc của mình chứ không bán 
một món hàng”.

Đạo diễn Victor Vũ luôn có ngôn 
ngữ điện ảnh và cách thể hiện mới 
mẻ, độc đáo. anh cũng luôn tìm tòi 
và thử sức với nhiều đề tài và thể loại 
khác nhau. sau Tôi thấy hoa vàng 
trên cỏ xanh, sắp tới Victor Vũ sẽ trở 
lại với bộ phim hành động Lôi báo và 
sau đó là bộ phim thuộc thể loại siêu 
nhiên - Người bất tử.

Bảo anh

Phạm Hồng Phước trong phim Đảo của dân ngụ cư Kiều Minh Tuấn và Kaity Nguyễn trong Em chưa 18

Minh Hằng và Rocker Nguyễn
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Thế giới giải Trí

là người có nhiều năm làm 
việc trong các tập đoàn đa 
quốc gia lớn của châu âu nên 

việc Đặng Việt Vân hà tham gia 
nhóm Kẹp hạt dẻ để làm sách khiến 
nhiều người khá lạ. cuốn đầu tiên rồi 
cuốn thứ hai ra đời, phản hồi từ độc 
giả là động lực lôi cuốn chị “cày 
chữ” hàng đêm, dù cho công việc 
chính là trưởng đại diện tại Việt nam 
của một công ty thép đã vô cùng 
bận rộn. Đem thắc mắc, vị trí công 
việc đó cho chị lương “khủng”, tội gì 
phải dịch sách cho mệt óc, chị chỉ 
cười. nó là thứ ma lực mà khi bạn 
bước vào, khi chỉ một mình đối diện 
với trang sách, với con chữ, chị tìm 

thấy một bản ngã khác của mình. 
Đó còn là sự khám phá thế giới tinh 
thần vô cùng phong phú và hấp 
dẫn. Và không thể không nhắc đến 
một nguyên cớ, Vân hà cực kì mê 
văn chương. ngày đi học, Vân hà 
luôn nằm trong danh sách nổi trội 
nhất về môn Văn, bố chị cũng là 
giáo viên dạy Văn: “nhưng làm thơ, 
viết văn thì tôi chẳng có khiếu trong 
khi vốn liếng dịch tiếng anh lại rất 
dày dặn suốt 20 năm qua, tôi có 
“cớ” để mạnh dạn đến với công việc 
dịch sách.

hơn hai mươi năm đi làm, thời 
điểm duy nhất Vân hà “thất nghiệp” 
là khi chị quyết định nghỉ việc để tập 

trung cho việc sinh nở và chăm 
sóc con nhỏ. hai năm sau, được mời 
trở lại “đường đua”, người phụ nữ đó 
tạm chấp nhận giảm tải công việc 
để có thời gian chăm chút cho cậu 
con trai nhỏ thêm cứng cáp. Bây giờ, 
“một chốn hai nơi”, vừa là trưởng 
đại diện văn phòng nước ngoài, Vân 
hà vừa háo hức trong vai trò người 
truyền cảm hứng tình yêu sách cho 
các độc giả nhỏ tuổi. 

nhớ về Kazan - tác phẩm văn 
dịch thuật đầu tay, chị cười bảo, là 
do “điếc không sợ súng”. dịch giả Vũ 
danh tuấn, thủ lĩnh của nhóm Kẹp 
hạt dẻ đề nghị Vân hà thử sức với kì 
vọng, bản dịch từ nguyên gốc tiếng 

dịch giả Vân hà
hướnG đến ý nGhĩa 

cônG Việc 

ẩn Sau Vẻ nGoài xuề xòa, đơn Giản là mộT nGười 
QuyếT liệT Và Say mê Với cônG Việc, nhưnG khi Trải 
lònG mình Qua nhữnG TranG Sách dịch, đặnG ViệT 
Vân hà lại Vô cùnG Thủ Thỉ, Tình cảm. Sau ba cuốn 
Sách dịch đầu Tiên, nGười phụ nữ ấy lại cànG Thêm 
Tự Tin Với mục đích ban đầu: “cái Gì bền Với Trẻ con 
nhấT? đó phải là chấT lượnG của cuốn Sách. đây 
cũnG là ưu Tiên hànG đầu của chúnG Tôi”. 

Ba cuốn sách do Vân Hà dịch
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anh sẽ được làm mới. Vốn dĩ, bản 
dịch Kazan từ tiếng pháp của hoàng 
lâm xuất hiện khá lâu và rất thành 
công. Một độc giả đã nhận xét rằng, 
so hai cuốn sách dịch, phần nội tâm 
trong bản của Vân hà làm tốt hơn, 
trong khi bản của hoàng lâm lại có 
sự khoáng đạt, mạnh mẽ. “cũng là 
bám sát tác phẩm gốc, nhưng giới 
tính của người dịch phần nào ảnh 
hưởng. tôi cảm nhận gần gũi hơn với 
sói xám (sói cái) - bạn đời của Kazan, 
có thể hơi khác với dịch giả hoàng 
lâm khi đứng trên vị thế của con sói 
đực - Kazan”, Vân hà bày tỏ. 

Khi bước vào thế giới văn chương 
bằng cảm nhận của riêng mình, Vân 

hà thừa nhận là rất vất vả, nhiều nỗi 
khó khăn. ngoại ngữ là ưu thế lớn 
nhưng chưa đủ. dịch sách văn học 
đòi hỏi sự tỉ mỉ, vốn sống phong phú 
và sự cẩn trọng. chị chia sẻ: “ngay 
cách sử dụng tính từ cũng có nhiều 
“tông” khác nhau. Khi người dịch đặt 
cảm xúc hay đặt hoàn cảnh vào 
đâu thì cái “tông” chọn sẽ mang 
dấu ấn của chính họ”. cuốn đầu 
tiên, dẫu khó nhưng chị không bị sức 
ép nào cả, chỉ có sự háo hức của lần 
đầu dịch sách văn học. nhưng Lad 
2, chị phải đối mặt với thành công 
của bản dịch Lad - Câu chuyện về 
phẩm giá của một con chó (lad 1), 
của dịch giả Vũ danh tuấn. có lúc 
chị đã nản. Vốn tính hiếu thắng, đã 
làm gì phải làm đến cùng giúp chị 
không chịu bỏ cuộc. Khi bế tắc, 
chị để mình nghỉ ngơi nhưng khi đã 
“nằm lòng”, chị lấy lại phong độ rất 
nhanh, dịch một mạch trơn tru. có 
lúc, để kịp tiến độ, chị phải xin nghỉ 
làm không lương chỉ tập trung hoàn 
toàn cho dịch sách. 

Vân hà kể rằng, mỗi khi căng 
thẳng trong công việc, chị thường 
đọc truyện tranh và cười sằng sặc 
một mình. nói chị lao vào sách vì yêu 
là chưa đủ. Đó còn là vì chị muốn 
hướng tới một giá trị sống lớn hơn, 
tốt đẹp hơn. Khi giữ chân độc giả từ 
những trang sách đầu tiên đến trang 
cuối cùng, sự lan tỏa của câu chuyện 
văn học sẽ truyền cảm hứng cho 
chính người dịch. Vân hà cho rằng, 
công việc chính của chị dù cho thu 
nhập cao nhưng không vì thế mà chị 
lao mình không có điểm dừng. 

những ngày phát hành bộ sách 
Giọt mật ngọt ngào, bộ sách mới 
trình làng của Kẹp hạt dẻ, dù huy 
động khá nhiều người nhưng để 
đóng gói, giao chuyển sách kịp với sự 
mong đợi của gần 10 nghìn độc giả 
không hề đơn giản. Đặng Việt Vân hà 
bị sụt 3 kg nhưng chị vẫn rất vui: “tôi 

thấy vinh dự và cảm động khi đọc 
những phản hồi của độc giả nhiều 
lứa tuổi dành cho các tác phẩm dịch 
đó. tôi sẽ giữ mọi lời chia sẻ đó như là 
khoảng riêng của mình”. 

thời dịch Lad 2, Vân hà đứng 
trước một lời mời hấp dẫn ra nước 
ngoài làm việc và sinh sống. “tôi chọn 
ở lại và thật may vì quyết định “ngược 
đời” đó, tôi mới có những cuốn sách 
của riêng mình”, Vân hà cười. Vẫn 
còn nhiều ý tưởng mới, chân trời mới 
muốn được chinh phục, vì thế Vân 
hà chọn đi đường dài với sách: “tôi 
thích một tác phẩm chuyển ngữ mà 
khi đọc mình cảm nhận trọn vẹn đó 
là một tác phẩm văn học, phải mượt, 
không vấp. Văn là phải đẹp. Đó cũng 
là mục tiêu hướng tới của tôi trong 
công việc này”. 

thục Miên

Để cân bằng cuộc sống, có 
người tập yoga, người đi làm từ 
thiện, đi du lịch, chăm sóc gia 
đình… thì Vân hà chọn dịch sách. 
“tôi hướng đến ý nghĩa của công 
việc đang làm hơn là thu nhập. 
hiện tại, thu nhập chính của tôi 
vẫn là mảng kinh doanh. tôi chỉ 
phải làm thế nào để cân đối thời 
gian cho hai công việc đó nhịp 
nhàng hơn, hiệu quả hơn”, chị 
chia sẻ. 
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đầu năm 2016, Hậu duệ 
mặt trời, bộ phim của Đài 
KBs đã khuấy đảo toàn 

châu Á với tình yêu vừa lãng mạn 
vừa hài hước, lại có phần sóng 
gió của chàng quân nhân yoo shi 
Jin và nàng bác sĩ xinh đẹp Kang 
Mo yeon. Đại úy yoo cũng là một 
nhân vật “trong mơ” của khán 
giả nữ. anh là một quân nhân 
tràn đầy lí tưởng, mạnh mẽ cả về 

thể chất lẫn tinh thần, có một 
dung mạo hoàn hảo, một tình 
yêu mạnh mẽ, mãnh liệt, sẵn 
sàng hi sinh bản thân để cứu 
người yêu. tình yêu giữa đại úy 
yoo và bác sĩ Kang cũng là tình 
yêu lí tưởng, khi hai con người 
luôn một lòng hướng về nhau, sẵn 
sàng hi sinh cho nhau. ngoài kịch 
bản thú vị thì sự kết hợp của song 
Joong Ki và song hye Kyo chính là 

một trong những nguyên nhân 
khiến bộ phim có tỉ suất người 
xem lên tới 40%. song Joong Ki và 
song hye Kyo luôn xuất hiện ngọt 
ngào từ trong phim lẫn ngoài đời, 
tương xứng từ ngoại hình đến tính 
cách nên không biết bao lần 
khiến người hâm mộ hi vọng rồi lại 
thất vọng khi họ liên tục phủ nhận 
tin đồn hẹn hò. hai năm trôi qua, 
dư âm của Hậu duệ mặt trời đã 
bắt đầu nhạt dần, niềm hi vọng 
về một “cái kết có hậu” cho cặp 
đôi song-song cũng đã trở nên 
mong manh, thì bất ngờ hai ngôi 
sao lại tuyên bố kết hôn. Điều này 
dường như vượt quá mong đợi 
của người hâm mộ. thông tin về 
cặp đôi này phủ sóng khắp các 
trang mạng xã hội và các kênh 

ViếT Tiếp 
giấc Mơ Màn ảnh

khônG phải nGẫu nhiên mà phim Truyền hình hàn Quốc lại 
khiến cả Thế Giới mê mẩn, các nhà làm phim xứ kim chi luôn 
biếT cách Tạo ra nhữnG Giấc mơ Tình yêu nGọT nGào cho 
khán Giả. khi Tình yêu nGoài đời Thực nGày cànG monG manh 
Thì nhữnG Giấc mơ Trên màn ảnh lại cànG Trở nên đánG Giá. 
nếu cặp đôi chính bước ra Từ các bộ phim nGôn Tình lại Tiếp 
Tục yêu nhau nGoài màn ảnh Thì cànG khiến nGười xem phấn 
khích, GiốnG như Giấc mơ đã Trở Thành hiện Thực.

Song Joong Ki - Song Kye Hyo

Thế giới giải Trí
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truyền hình toàn châu Á. thậm 
chí Đài truyền hình KBs còn ngưng 
phát sóng tất cả các chương 
trình theo dự kiến trong hai ngày 
để phát lại toàn bộ 16 tập Hậu 
duệ mặt trời, bộ phim đã se 
duyên cho song Joong Ki và 
song hye Kyo. 

năm nay quả là một năm đại 
hỉ của showbiz hàn khi rất nhiều 
cặp đôi màn ảnh đã nên duyên 
ngoài đời. trước cặp đôi  

song - song, người hâm mộ cũng 
vô cùng mãn nguyện khi nam 
Joo huyk và lee sung Kyung xác 
nhận hẹn hò sau nhiều lần khẳng 
định “chỉ coi nhau như chị em 
thân thiết”. cặp đôi từng góp mặt 
vào hai bộ phim truyền hình ăn 
khách là Bẫy tình yêu và Tiên nữ 
cử tạ Kim Bok Joo. dù chênh nhau 
đến 4 tuổi nhưng hai người đã 
vẽ nên câu chuyện tình yêu lãng 
mạn, ngọt ngào giữa chàng 
hotboy bơi lội điển trai với cô 
nàng vận động viên cử tạ khỏe 
khoắn, tốt bụng. sự tung hứng 
của nam Joo hyuk và lee sung 
Kyung ăn ý đến mức sau khi 
phim kết thúc, đông đảo khán 
giả đã bày tỏ mong muốn hai 
người thành đôi ngoài đời thực. 
ngoài song Joong Ki - song Kye 

hyo, nam Joo huyk - lee sung 
Kyung còn khá nhiều các cặp 
đôi đẹp đang được người hâm 
mộ trông đợi có một cái kết viên 
mãn như: park Bo young - park 
hyung sik trong phim Cô nàng 
mạnh mẽ Do Bong Soon, park 
Bo-gum và Kim yoo-Jung trong 
phim Mây họa ánh trăng, park 
seo Joon - Kim Ji Won trong 
Thanh xuân vật vã. Không chỉ 
khiến người hâm mộ “đau tim” 
vì những màn tình cảm mùi mẫn 
trong phim, các cặp đôi này 
còn liên tục dành cho nhau 

những cử chỉ và lời nói ngọt 
ngào phía sau màn hình. 

các biên kịch hàn Quốc rất 
giỏi trong việc dệt lên những 
câu chuyện tình đẹp, mang lại 
rất nhiều cảm xúc cho khán giả. 
thêm vào đó, không ít cặp đôi 
nên duyên từ màn ảnh đang 
sống rất hạnh phúc như: han ga 
in - yun Jung hoon, si Jung - lee 
Bo young, Jang dong gun - go 
so young, lee Jae ryong - yoo ho 
Jeong… càng khiến người hâm 
mộ có niềm tin để viết tiếp “giấc 
mơ màn ảnh”.

trúc chi

Nam Joo Huyk - Lee Sung Kyung

Park Seo Joon- Kim Ji Won Park Bo Young - Park Hyung Sik

Park Bo-Gum - Kim Yoo Jung
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Thế giới giải Trí

kiệT Tác Trinh Thám 
trở lại màn ảnh nhỏ

án mạnG Trên chuyến Tàu 
Tốc hành phươnG đônG 
(murder on The orienT 
expreSS) là mộT TronG nhữnG 
cuốn Tiểu ThuyếT Trinh Thám, 
hình Sự nổi TiếnG nhấT của nữ 
nhà Văn aGaTha chriSTie. 
năm 2017 này, hãnG fox QuyếT 
định đưa Tác phẩm Tái nGộ 
Với khán Giả Truyền hình 
SonG SonG Với mộT phiên bản 
đặc biệT dành riênG cho  
điện ảnh.

Án mạng trên chuyến tàu tốc 
hành Phương Đông (Murder 
on the Orient Express) dựa 

theo một trong những tiểu thuyết 
trinh thám nổi tiếng nhất của nữ nhà 
văn người anh agatha christie. trong 
quá khứ, cuốn sách đã hai lần được 
chuyển thể thành phim. Bộ phim đầu 
tiên ra mắt năm 1974 đã đem lại giải 
oscar danh giá cho nữ diễn viên 
ingrid Bergman. năm 2001, tác phẩm 
tiếp tục được đạo diễn philip Martin 
chuyển thể thành phim truyền hình. 
nửa thế kỉ là quãng thời gian đủ dài 
để nhiều khán giả hiện đại “xa lạ” với 

tác phẩm. Bởi vậy, hãng Fox đã quyết 
định đưa kiệt tác trinh thám này trở lại 
màn ảnh nhỏ cùng với một phiên bản 
đặc biệt cho màn ảnh rộng với sự 
góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng 
như: Kenneth Branagh, Johnny depp, 
penélope cruz, Judi dench…

tiểu thuyết của agatha christie kể 
về vụ án kì lạ xảy ra trên con tàu tốc 
hành phương Đông chạy từ istambul 
về calais mà vị thám tử người Bỉ 
hercule poirot tình cờ có mặt. trong 
một đêm bão tuyết, một thương nhân 
người Mỹ cũng là một hành khách 
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trên tàu tên là samuel ratchett bị 
giết chết bởi 12 nhát dao đâm khác 
nhau. trên chuyến tàu có 12 vị khách 
bí ẩn, ai cũng có những bí mật riêng 
của mình và ai cũng có thể là hung 
thủ của vụ án.

trailer đầu tiên của phim vừa được 
tung ra quả không phụ lòng người 
hâm mộ. nó giống như manh mối 
đầu tiên mở ra cả một vụ án phức 
tạp với những tình tiết tinh vi nhưng 
ẩn giấu ý nghĩa sâu xa. Mở đầu là 
khung cảnh yên bình trên chuyến tàu 
tốc hành mang tên phương Đông, 
đưa các du khách đến thăm thú 
thành phố istambul cổ kính. những 
người trên tàu với khuôn mặt, tầng 
lớp, tính cách khác nhau, dường như 
không ai liên quan đến ai. nhưng 
qua những ánh mắt ưu tư, nụ cười 
bí ẩn… ta có thể thấy họ đang cất 
giấu những bí mật khó hiểu. Bất ngờ, 
một tiếng kêu thảm thiết vang lên xen 
lẫn với âm thanh rú gầm của đoàn 
tàu chạy trên đường ray. Án mạng 
đã xảy ra với samuel ratchett - nhân 
vật do Johnny depp thủ vai. hắn ta 
xuất hiện chỉ vài giây trước, với khuôn 
mặt ánh lên sự gian xảo và hung 
ác. nhưng ai là kẻ đã ra tay hạ sát 
ratchett? tiếp theo đó, người xem 
được dẫn dắt vào một cuộc điều tra 
dồn dập, gay cấn. 13 nghi phạm ngồi 
với nhau trong cùng một toa tàu, mỗi 
người được đặt biệt danh khác nhau, 
mỗi người có phản ứng khác nhau 
trước sự kiện bi thảm vừa qua và cả 
sự nghi vấn được đặt lên họ. trách 
nhiệm tháo gỡ vụ án được đặt lên vai 
thám tử hercule poirot - người có mặt 
cuối cùng trên chuyến tàu.

chắc chắn rất nhiều độc giả đã 
đọc qua tác phẩm Án mạng trên 
chuyến tàu tốc hành Phương Đông 
bản sách và biết được toàn bộ kết 
thúc, thế nhưng, các nhà sản xuất 
hứa hẹn rằng, họ sẽ đem lại dung 
mạo hoàn toàn mới cho bộ phim, 
thậm chí không ngại chỉnh sửa vài chi 
tiết để hợp tình, hợp lí hơn. Với cách 
làm sáng tạo cùng dàn diễn viên mới 
toanh, khán giả có quyền hi vọng 
Án mạng trên chuyến tàu tốc hành 
Phương Đông 2017 sẽ mang lại cảm 

giác gay cấn, hồi hộp như lần đầu 
tiên đọc bản sách gốc. Với phiên bản 
truyền hình mới lần này, sẽ có một số 
tình tiết được cải biên để đem lại sự 
bất ngờ cho người xem, thêm vào đó 
là nhiều hiệu ứng kĩ xảo hình ảnh, đặc 
biệt là một dàn diễn viên toàn những 
ngôi sao nổi tiếng.

Án mạng trên tàu tốc hành 
Phương Đông phiên bản điện ảnh 
dự kiến sẽ được ra mắt khán giả vào 
tháng 11 trước khi phiên bản truyền 

hình lên sóng vào năm 2018. dù hiện 
tại kinh phí đầu tư cho dự án phim 
chưa được công bố nhưng với một 
dàn sao như thế này, chắc chắn đây 
không phải một phim kinh phí thấp. 
Ekip sản xuất của bộ phim cũng tiết 
lộ, nếu bộ phim thành công, họ sẽ 
cân nhắc chuyển thể các tác phẩm 
trinh thám khác của nữ nhà văn 
agatha christie.

huyền Đỗ  
(Theo Hollywood Reporter)



ariana Grande
Bước tiến 
ngoạn Mục
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Kênh truyền hình dành 
cho thiếu nhi và giới trẻ 
nickelodeon được xem như 

bệ phóng cho tài năng của ariana 
grande khi năm 2009 chọn lựa cô 
bé không mấy nổi bật về ngoại hình 
ấy vào vai thứ chính trong bộ phim 
truyền hình ca nhạc Victorious. từ chỗ 
chỉ làm nền cho ngôi sao con cưng 
Victoria Justice vốn vượt trội về độ 
nổi tiếng cũng như nhan sắc, bằng 
giọng hát cao vút trời phú gợi nhớ 
đến Mariah carey, ariana grande đã 
tỏa sáng, thu hút đông đảo khán giả 
hâm mộ đến nỗi hãng nickelodeon 
phải nhanh tay sản xuất loạt phim 
ăn theo xoay quanh cô gái trẻ mang 
tên Sam & Cat. con đường diễn xuất 
của ariana grande khá sáng lạn, đầy 
triển vọng với nhiều vai diễn tiếp nối, 
tuy nhiên, đam mê và cơ hội bứt phá 
quá lớn đến từ âm nhạc khiến cô khó 
có thể chối từ. từ một ca sĩ chuyên 
hát những bản hát nhạc phim truyền 
hình bước ra sân khấu lớn, từ cách 
hát mang nhiều ảnh hưởng kiểu diva, 
phô diễn những nốt cao đẹp hiếm 
có, qua từng album thành công, hiện 
giờ ariana grande đã trở thành một 
nghệ sĩ thần tượng hàng đầu thế giới 
với lối trình diễn gợi cảm, cuốn hút. 

trong số rất nhiều thành tích mà 
ariana grande từng chạm tới, không 
thể kể đến giải Nghệ sĩ của năm mà 
cô được vinh danh tại lễ trao giải âm 
nhạc thường niên hàng đầu nước 
Mỹ aMa (american Music awards) 
diễn ra cuối tháng 11 năm 2016, 
được truyền hình trực tiếp tới hàng 
triệu khán giả. ariana đã làm nên 
cú sốc lớn khi vượt qua các đàn 
chị lừng lẫy nhất như: adele, 
Beyonce Knowles lẫn các tên 
tuổi hàng đầu trên mạng xã hội 
như: Justin Bieber, selena gomez, 
rihanna… để ẵm giải. Kết quả 
này có phần bất ngờ nhưng 
nếu xâu chuỗi lại các hoạt động 
thành công đáng kinh ngạc của 

ariana grande trong suốt thời gian 
qua thì lại rất thuyết phục. Không 
những thế, chuyến lưu diễn vòng 
quanh thế giới mang tên dangerous 
Woman liên tục cháy vé. sau một thời 
gian tìm kiếm định hướng hình ảnh với 
không ít lần trở thành chủ đề châm 
chọc, chế giễu, ariana grande đã 
hóa giải những hạn chế về vóc dáng 
(chiều cao khiêm tốn khoảng 1,50m) 
để trở nên nổi bật với những vũ đạo 
hớp hồn, độc đáo (ví dụ như vũ điệu 
với những chiếc xe đạp khỏe khoắn 
mà cực kì gợi cảm trong MV Side to 
Side thu hút hơn 900 triệu lượt xem 
trên youtube). Vẻ quê mùa thuở mới 
chập chững bước vào showbiz, cách 
ăn mặc lạc mốt cũng không còn 
vương lại ở ariana grande khi cô biết 
cách khai thác nét đẹp sắc sảo trên 
gương mặt, lối cột 
tóc đuôi ngựa 
đặc trưng giúp 
ăn gian chiều 
cao cùng 
nỗ lực giảm 
cân để có 
thân hình 
săn chắc, 
vòng eo 
thon thả. 

ariana cũng biết cách phối hợp ăn ý 
với nhiều ngôi sao đang nổi khác như: 
nicki Minaj, Jessie J, iggy azalea để 
tạo nên những sản phẩm âm nhạc 
vừa bắt tai vừa không thể rời mắt 
như Problem (hơn 1 tỉ lượt xem) hay 
Bang Bang (hơn 900 triệu lượt xem). 
Vẫn có nhiều người tỏ ra tiếc nuối 
khi một ca sĩ trời phú cho chất giọng 
hơn người như ariana grande lại 
chạy theo phong cách nhạc mang 
đậm chất trình diễn, giải trí, thay vì 
đi theo con đường âm nhạc thuần 
khiết nơi giọng ca được đặt lên trên 
hết, nơi cô có thể hàn gắn, kết nối 
mọi con tim bằng những bản tình ca 
đích thực. ariana hẳn đã rất nhiều lần 
nghe những ý kiến như vậy nhưng với 
lựa chọn của tuổi đôi mươi, cô muốn 
sống hết mình, là một cô gái vui vẻ, 
hạnh phúc với những thành quả đạt 
được và tránh xa những cuộc tranh 
cãi. 

Vụ đánh bom đẫm máu tại thành 
phố Manchester trong đêm diễn của 
ariana grande tại sân vận động hồi 
cuối tháng 5 vừa qua khiến hơn 20 
người chết cùng cả trăm người bị 
thương đã phủ một màu đen tối lên 

con đường thẳng tiến chóng 
mặt, khiến nữ ca sĩ trẻ lâm vào 
tình trạng bị khủng hoảng tâm 
lí nặng nề. Vượt lên trên nỗi 
đau, ariana được xem là đã 
có cách ứng xử phù hợp, 
tích cực để chia sẻ cùng gia 
đình các nạn nhân với đêm 
nhạc tưởng niệm quy tụ 
nhiều ngôi sao trẻ hay những 
động thái thiết thực để xoa 
dịu phần nào mất mát. 
nhờ đó, thương hiệu, sức 

hút của chuyến lưu diễn 
Dangerous Woman 

được ủng hộ,  làn 
sóng hâm mộ 
cuồng nhiệt từ 
khắp các quốc 
gia đang chờ đợi 

ariana grande 
ghé tới (trong đó 

có Việt nam) cũng 
cho thấy sự ủng hộ 

mạnh mẽ của công 
chúng với nghệ sĩ trẻ tài 

năng, quyến rũ này.
Bảo châu

ariana Grande - nGôi Sao ca nhạc đến Từ nước mỹ hiện đanG 
được Giới Trẻ hâm mộ, chủ nhân của nhữnG mV Với hànG Trăm 
Triệu lượT xem cùnG phonG cách Gợi cảm đã chọn ViệT nam 
là mộT điểm đến TronG chuyến lưu diễn VònG Quanh Thế Giới. 
cô ca Sĩ có Thân hình nhỏ bé nhưnG Sở hữu nội lực phi 
ThườnG ấy là mộT nhân VậT Thú Vị được pháT hiện, bồi đắp 
Tài nănG Từ các chươnG Trình Truyền hình dành cho  
Tuổi Teen.
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khônG Thể Quên kỉ niệm  
hồn nhiên nhữnG nGày  

đầu đi háT
Xin chào chị Hồng Nhung. 

Được biết chị đi hát rất sớm, từ 
khi còn nhỏ, chắc hẳn chị vẫn 
nhớ những kỉ niệm của buổi đầu 
đứng trên sân khấu biểu diễn?

tôi không thể nào quên những 
kỉ niệm tuổi thơ, những ngày đầu 
đi hát bởi đó là những kỉ niệm thật 
trong trẻo, hồn nhiên. 

năm 11 tuổi, tôi có kỉ niệm rất 
đẹp với ca khúc Lời chào của em, 
đây cũng là bản thu đầu tiên được 
thu ở một phòng rất đẹp, sau đó 
phát trên sóng Đài tiếng nói Việt 
nam. thời đó, hát và dàn nhạc 
chơi trực tiếp, một người sai thì cả 
dàn nhạc phải chơi lại từ đầu. ca 
khúc phải thu đi, thu lại vì tôi cứ 
buồn cười khi nhìn chú cao Việt 
Bách chỉ huy dàn nhạc. chú đứng 
ở bục lớn, chỉ huy bằng cả tay, 
cả chân, thậm chí cả… hông, cả 
ngực. Đối với một đứa trẻ 11 tuổi 

ca sĩ hồng nhung
con Tôi Thích háT nhạc 

Thiếu nhi ViệT nam

ca Sĩ hồnG nhunG hé lộ nhiều 
kí ức Tuổi Thơ TronG Trẻo 
của mình, đồnG Thời, chị cũnG 
chia Sẻ Về Việc nuôi dưỡnG 
Tâm hồn Tuổi Thơ cho các 
con của chị: “hai con Tôi biếT 
cả TiếnG anh Và TiếnG ViệT 
nên chúnG Thuộc hếT nhữnG 
ca khúc Thiếu nhi của ViệT 
nam Và nước nGoài. Tuy 
nhiên, mộT cách Vô Thức, mỗi 
khi chơi đàn piano Thì hai bé 
chọn các bài háT của ViệT 
nam Vì Giai điệu hay. 

sao: phim & Đời 
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như tôi thì trông chú rất buồn 
cười, như một nhân vật trong 
phim hoạt hình. 

Các em nhỏ hiện giờ đi hát 
có catse, thậm chí rất cao, còn 
thời chị đi hát có được trả thù 
lao không?

Với chúng tôi khi ấy, được hát là 
hạnh phúc nhất vì đó là niềm vui 
chứ không phải vì điều gì khác cả. 
hồi đó, hồng nhung ở trong hoàn 
cảnh không phải sung sướng gì, ở 
với dì “ghẻ”, chứ không được ở với 
mẹ, bố thì đi làm xa. 

tất cả niềm hạnh phúc của 
hồng nhung là được đi bộ từ số 
11 đường Điện Biên phủ đến cung 
Văn hóa thiếu nhi. Một tuần được 
đi bộ đến đó 3 lần, được tập hát, 
tập huấn để đi biểu diễn. năm 
hồng nhung 10 tuổi cũng là năm 
bà ngoại qua đời, khi đó dường 
như chỉ có một mình hồng nhung 
và những bài hát thôi, những 
bài hát đã thắp cho nhung 
ngọn lửa hạnh phúc duy 
nhất thời niên thiếu.

thật may mắn khi 
chúng tôi được sống ở 
thời âm nhạc thiếu nhi 
đang là điểm sáng, với rất 
nhiều ca khúc hay như: 
Em đi giữa biển vàng, Đi 
học, Em là bông hồng 
nhỏ…

Đi hát mất 
nhiều thời gian 
nhưng lại không 
kiếm được tiền, 
bố và dì của  
chị có phản  
đối không?

từ tuổi 15 
hồng nhung 
đã kiếm ra tiền 
vì đi hát cho các 
trường và hát các 
dịp lễ, thường được 
trả khoảng 30 - 40 
nghìn đồng, nhung 
đã tự lo được tiền 
mua sách vở và 

đóng tiền ăn cho dì. còn bố thì đi 
công tác suốt để kiếm tiền nuôi 
các con, không có thời gian ở nhà 
nên không có ý kiến gì. 

con Tôi Thích chọn bài 
háT Thiếu nhi  

ViệT nam
So sánh ca sĩ nhí và 

khán giả nhí trước đây và 
bây giờ, chị thấy có điểm 
khác biệt nào?

các cháu giờ tự tin, độc 
lập và được trang bị nhiều 

thứ. các cháu đi hát 
với tâm lí của một 

ngôi sao, khán giả 
nhí xem biểu diễn 
cũng với mong 
muốn đó. còn 
trước đây tôi đi 
hát đơn thuần 
chỉ là những hoạt 
động văn nghệ.

ngày xưa 
vật chất không 
đủ đầy nhưng 
chúng tôi được 
nâng niu nhiều về 

mặt tâm hồn với 
những rung động 

trong sáng. giá trị 
văn hóa bắt nguồn 

từ những điều giản dị nhất. chính 
vì thế mà ngày nay chúng tôi đặt 
ra cho người lớn câu hỏi là, phải 
làm thế nào để nuôi dưỡng tâm 
hồn trẻ thơ, giúp ích các em trên 
con đường xây dựng cốt cách 
con người. xem chương trình Tuổi 
thơ tôi, các cháu sẽ có cơ hội biết 
được phần nào tuổi thơ của các 
thế hệ đi trước, cảm nhận được 
những giá trị nhân văn của các 
tác phẩm thời kì trước.

Chị có dạy cho các con hát 
ca khúc thiếu nhi Việt Nam?

tôi thường xuyên dạy hai con 
chơi đàn, học hát những ca khúc 
thiếu nhi Việt nam như: Chị ong 
nâu và em bé, Đi học... Khi hát đến 
câu Hôm nay mẹ lên nương, hai bé 
không hiểu “nương” là gì nên tôi 
phải giải thích rất cặn kẽ bằng hình 
ảnh. Khi hiểu được ý nghĩa của lời 
bài hát thì các cháu rất thích. 

hai bé lai tây, biết cả tiếng anh 
và tiếng Việt nên chúng thuộc hết 
những ca khúc thiếu nhi của Việt 
nam và nước ngoài. tuy nhiên, một 
cách vô thức, mỗi khi chơi đàn 
piano thì hai bé chọn các bài hát 
của Việt nam vì giai điệu hay. 

Cảm ơn chị về những chia sẻ!
ngọc Mai (Thực hiện)

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Hồng Nhung trên sân khấu
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sao: phim & Đời 

Đây là mùa thứ hai Thanh Vân 
nhận lời tham gia chương trình 
ngôi sao Bi Bi, Thanh Vân có thể 
chia sẻ đôi chút cảm nhận của 
mình về sân chơi này?

lần thứ hai đến với chương trình, 
tôi rất tự tin và thoải mái khi tiếp tục 
làm giám khảo của Ngôi sao BiBi. 
năm nay chương trình có những thay 
đổi về nội dung, các bé được trổ 
tài dẫn chương trình nên càng gần 
gũi với tôi. theo cảm nhận của tôi, 
chương trình ngày càng có chất lượng 
tốt hơn, là sân chơi lí thú trong 
dịp hè, giúp các em có 
thể bộc lộ năng khiếu 
của mình.

Thanh Vân 
có thể tiết lộ một 
chút về đêm 
chung kết của 
ngôi sao BiBi 
chuẩn bị  
diễn ra?

Ngôi sao BiBi 
mang lại rất nhiều 
điều bổ ích cho các 
con, vì các con được gặp 
gỡ những người có cùng 
sở thích với mình. Đến với 
chương trình này các con sẽ 
có những kỉ niệm đẹp, việc thắng hay 
thua không quan trọng. Đêm chung 

thanh Vân hugo 
cuộc SốnG của Tôi 

bình lặnG Và hạnh phúc
là mc của nhiều chươnG 
Trình dành cho Thiếu nhi, 
nhưnG lần này Thanh Vân 
huGo lại đến Với các bạn nhỏ 
TronG Vai Trò khác - Giám 
khảo mùa Thứ 4 của cuộc Thi 
nGôi Sao bibi (đanG pháT SónG 
Trên VTVcab). cô đã có nhữnG 
chia Sẻ Thú Vị Về cuộc Thi 
cũnG như cuộc SốnG  
đời ThườnG.

Thanh Vân Hugo
và con trai
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kết sắp tới sẽ là một đêm khá gay 
cấn, bởi hội tụ các bạn thí sinh cực 
kì giỏi. sẽ có một bạn duy nhất trở 
thành “ngôi sao bibi”, kết quả được 
công bố ngay sẽ khiến các con thất 
vọng, nhưng có lẽ sẽ là một bài học 
trong hành trang của các con.

ngôi sao BiBi 2017 mang đến 
cho các em cơ hội thể hiện khả 
năng dẫn chương trình nhưng vẫn 
là một cuộc thi với sự cạnh tranh 
cao, theo Thanh Vân, điều này có 
tác động đến suy nghĩ của các bạn 
nhỏ hay không?

Điều này không xảy ra với Ngôi sao 
BiBi, bởi tất cả các giám khảo không 
biết gì về thông tin cá nhân của thí 
sinh. chúng tôi chấm theo khả năng 
thực sự của các con, sau đó giám 
khảo ngồi lại với nhau cộng điểm, 
đánh giá một cách công tâm để lựa 
chọn người thực sự xứng đáng. tôi 
không biết với các cuộc thi nhí khác 
thì thế nào, nhưng với chương trình 
này thì thực sự rất công bằng. Mùa 
Ngôi sao BiBi này cũng vậy, người 
chiến thắng phải là người thuyết 
phục được tất cả các giám khảo và 
kết quả phải có được sự đồng thuận 
cao nhất từ phía giám khảo. Kể cả 
nếu có sự ganh đua thì các con cũng 
hoàn toàn tâm phục khẩu phục với 
kết quả cuối cùng.

Từng là MC tuổi teen thành 
công, Thanh Vân đã hỗ trợ các  
bé ra sao về kĩ năng dẫn  
chương trình?

Ở vòng loại, sau mỗi bài thi tôi 
thường chỉ ra những khuyết điểm của 
các bé như: nói nhanh quá, nói chậm 
hoặc nói ngọng… để các bé có thể 
khắc phục trong lần thi sau được tốt 
hơn. Đối với những bé được lựa chọn 
vào đêm chung kết thì hầu như rất 
ít khuyết điểm vì các con được bố 
mẹ đầu tư cho đi học thêm ở những 
trung tâm đào tạo Mc nhí. tôi tin rằng 
Ngôi sao BiBi năm nay sẽ là một mùa 
thành công. 

Dưới góc nhìn của một giám 
khảo, chắc chắn bạn có rất nhiều 
câu chuyện thú vị với các thí  
sinh nhí?

trong mùa năm nay, có một cô 
bé chỉ mới 5 tuổi nhưng rất tự tin. Khi 
lên bốc thăm chủ đề về con vật, bạn 

ấy nhận được chủ đề về con kiến, 
nhưng có lẽ do trước đó đã chuẩn 
bị chủ đề về con thỏ nên bạn ấy nói 
về thỏ trước, sau đó “bịa” thêm một 
chút là cái đảo đó ngoài thỏ thì còn 
cả kiến nữa và kết thúc bài thi ngay. 
giám khảo phải gợi ý thêm về con 
kiến để bạn ấy có thể hoàn thành 
bài thi. tất nhiên, ban giám khảo chỉ 
chấm điểm cho bạn ấy về độ đáng 
yêu thôi vì lứa tuổi ấy không thể đòi 
hỏi quá nhiều kiến thức được. nhưng 
với tôi, đây là kỉ niệm rất thú vị. 

Thanh Vân có ý định cho con 
mình trở thành một MC trong tương 
lai không?

hiện tôi cũng cho bé nhà mình 
học dẫn chương trình, vì đây là môi 
trường tốt để học giao tiếp. Việc các 
con có thành Mc hay không thì còn 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng 
trước mắt, những kĩ năng đó rất tốt 
cho các bé hoàn thiện bản thân, 
chẳng hạn như chữa ngọng. Bé nhà 
tôi mới 8 tuổi, sau khi tham gia khóa 
đào tạo Mc, phát hiện thêm khả năng 
làm đạo diễn, biên tập được một 
đoạn phim ngắn. Điều đó khiến tôi rất 
vui. Kinh nghiệm của tôi là muốn các 
con phát triển tốt kĩ năng giao tiếp, 
ngoài việc học thì các bậc phụ huynh 
nên cho con đi chơi, tiếp xúc nhiều 
với các bạn nhỏ và người lớn để trải 
nghiệm.

Thanh Vân từng chia sẻ những 
bí mật của bản thân khi tham gia 
chương trình ghế không tựa và sau 
đó nhận được khá nhiều ý kiến trái 
chiều. Sau chương trình, Thanh Vân 
rút ra cho mình điều gì?

tôi là người khá đơn giản, nghĩ 
sao thì nói vậy và luôn tâm niệm rằng 
những điều chân thành thì luôn đến 
được với số đông. trong câu chuyện 
của tôi không có điều gì là dối trá 
nên sẽ đi vào trái tim những người 
có hoàn cảnh như mình. còn đối với 
những người lúc nào cũng nhìn nhận 
mọi việc với ánh mắt nghi ngờ và 
chiều hướng xấu thì mình có nói như 
thế nào họ vẫn nghĩ thế. câu chuyện 
tôi đã chia sẻ đơn giản là thông qua 
truyền thông cảnh báo cho mọi 
người hãy cẩn thận với sức khoẻ của 
chính mình. tôi rất mừng là vẫn có rất 
nhiều người có cái nhìn khách quan 
và đúng bản chất của vấn đề. 

Được xem là bà mẹ đơn thân 
tự chủ và hiện đại, Thanh Vân có 
thể chia sẻ đôi chút về công việc 
cũng như cuộc sống hiện tại 
của mình?

hiện tại, ngoài việc kinh doanh 
tôi vẫn tham gia dẫn những chương 
trình bên ngoài và cộng tác với VtV. 
chương trình mới nhất mà tôi tham 
gia là Cuốn sách của em trên VtV7. 
Đây là chương trình mà tôi thấy rất 
thú vị vì bản thân mình cũng thích 
đọc sách, thích hướng các bé đến 
với những giá trị nhân văn thông qua 
các cuốn sách. Với chương trình này, 
tôi có thêm nhiều kinh nghiệm để 
mua được những cuốn sách hay cho 
con trai và khiến bạn ấy thích thú. Với 
tôi, đây là cuộc sống khá bình lặng 
và hạnh phúc.

 thu huệ (Thực hiện)  
Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thanh Vân Hugo (váy trắng) 
trong chương trình ngôi sao Bibi
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mộT nGhệ Sĩ Giải Trí  
Thành cônG

Vũ cát tường là một trong 
những nghệ sĩ đa tài thành danh từ 
chương trình Giọng hát Việt mùa 2, 
không chỉ có giọng hát hay mà còn 
có khả năng sáng tác tốt. những 
sáng tác của Vũ cát tường thể hiện 
sự văn minh, tìm tòi khá mới mẻ với 
tư duy viết nhạc hiện đại. Không chỉ 
sáng tác cho mình, cát tường còn 
tạo ra nhiều cú hích cho các ca 
sĩ khác. Không chỉ có lượng người 
hâm mộ đông đảo, Vũ cát tường 
còn được giới chuyên môn đánh 
giá cao khi tham gia cống hiến 
và liên tiếp đoạt được những giải 
thưởng cao quý từ các chương 
trình âm nhạc uy tín. sau những 
thành công nhất định, không hề 
ngủ quên trên chiến thắng, Vũ 
cát tường cho rằng, giải thưởng 

là nguồn động viên, khích lệ to 
lớn, đồng thời cũng là cảm hứng 
để cô tiếp tục lao động nghệ 
thuật miệt mài.

Vũ cát tường là một trong số 
hiếm hoi những nghệ sĩ trẻ đầu tiên 
được 3 lần vinh danh liên tiếp ở 
chương trình Bài hát Việt và lần lượt 
ẵm các giải Bài hát được yêu thích 
nhất do khán giả bình chọn, giải Bài 
hát do Hội đồng báo chí bình chọn. 
Bên cạnh đó, Vũ cát tường còn 
nhận được giải Đam mê và sáng 
tạo với những nỗ lực khẳng định 
mình không ngừng nghỉ trong sự 
nghiệp. trong chương trình Bài hát 
Việt 2016, ca khúc Phai đã mang 
về chiến thắng cho Vũ cát tường 
với giải thưởng Bài hát của tháng 
5. Phai là bài hát nằm trong album 
đầu tay mang tên Giải mã của Vũ 
cát tường. album này mang tới 

Vũ cát tường
những bước tiến trên  
con đường nghệ thuật

là mộT ca Sĩ, nhạc Sĩ Trẻ 
bước ra Từ cuộc Thi GiọnG 

háT ViệT 2013, Vũ cáT TườnG 
đanG nGày cànG chứnG minh 

nội lực mạnh mẽ của mình khi 
liên Tục Ghi dấu ấn TronG 

nhiều Vai Trò khác nhau. Sự 
Trở lại của Vũ cáT TườnG 

TronG Vai Trò huấn luyện 
Viên Tại The Voice kidS 2017 

hứa hẹn Sẽ manG đến cho 
cuộc Thi này Thêm Sự  hấp 

dẫn Và màu Sắc.
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một khía cạnh mới mẻ không chỉ 
là pop Ballad quen thuộc mà cô 
còn làm mới mình ở thể loại pop 
rock, r&B và Electronic. ngoài khả 
năng sáng tác, hát, nữ ca sĩ trẻ có 
thể nhảy một cách điêu luyện khi 
thể hiện ca khúc chủ đề Phai, làm 
khấy động không khí của liveshow 
Bài hát Việt. nói về bài hát này, Vũ 
cát tường chia sẻ: “Phai là một 
sáng tác mà tường viết trước 
cả Vết Mưa và Đông. tuy 
nhiên, mãi đến 3 năm 
sau tường mới hoàn 
thiện được nó ở 
mức tốt nhất trong 
khả năng của 
mình và tự tin giới 
thiệu đến công 
chúng. Điều đặc 
biệt ở Phai, đây 
là ca khúc mở 
đường cho sự trở 
thành nghệ sĩ biểu 

diễn thực thụ của tường, là bài hát 
đầu tiên tường kết hợp nhảy lyrical 
contemporary và hát live. rất may 
mắn cho tường khi Phai ra mắt tại 
chương trình Bài hát Việt đã được 
nhiều khán giả yêu mến”.

Một năm kể từ sau album đầu 
tay Giải mã, Vũ cát tường tung ra 
MV mới mang tên Mơ, đánh dấu sự 
trở lại với âm nhạc sau thời gian tập 
trung làm khóa luận tốt nghiệp đại 
học. ca khúc Mơ được viết theo 
phong cách soul pha trộn r&B với 
câu chuyện chính là tâm sự riêng tư 
của tác giả Vết mưa. ca khúc này 
đã đoạt giải Bài hát ấn tượng tháng 
12 do khán giả bình chọn trong live-
show Bài hát Việt 2016. Đó chính là 
nguồn động lực lớn lao để Vũ cát 

tường đầu 
tư mạnh 
mẽ cho 

ca khúc 
này thành 

một MV hoàn 
chỉnh. Mơ vẫn giữ 

đúng chất của cát 
tường với giai điệu buông 

lơi, câu chuyện dẫu có buồn đến 
đâu vẫn để lại sự lạc quan. MV Mơ 
được Vũ cát tường và ekip chăm 
chút từ bối cảnh quay ở trong rừng 
và nhiều bối cảnh “đẹp như mơ” 
khác đến kịch bản câu chuyện. 
Và đây cũng là ca khúc đoạt giải 
thưởng MV Vàng của chương trình 
VTV - Bài hát tôi yêu. 

Tự Tin TronG Vai Trò huấn 
luyện Viên

Với những bước tiến vững chắc 
trong nghệ thuật, Vũ cát tường là 
cái tên được nhà sản xuất chọn 
lựa để “nhắm” vào vị trí huấn luyện 
viên của The Voice Kids mùa thứ 4 
bên cạnh cặp đôi Đông nhi - Ông 
cao thắng và noo phước thịnh. 
trong lần đầu tiên ngồi ghế huấn 
luyện viên, Vũ cát tường được xem 
là gương mặt mang đến nhiều bất 
ngờ khi cô ngồi ghế giám khảo. 
dưới góc nhìn của một nhạc sĩ trẻ, 
cô đã có đường hướng cho các thí 
sinh của đội mình một cách chuyên 
nghiệp, văn minh. ngoài ra, việc 
từng là Á quân bước ra từ cuộc thi 
Giọng hát Việt cũng phần nào giúp 

cô khẳng định được giọng hát của 
mình có thể biến hóa ở nhiều thể 
loại nhạc khác nhau. tại mùa giải 
này, Vũ cát tường đã nhận được sự 
cổ vũ nồng nhiệt và yêu thích của 
đông đảo khán giả khi đưa thụy 
Bình trở thành Á quân Giọng hát 
Việt nhí 2016. 

Khi cuộc thi này rục rịch quay trở 
lại, Vũ cát tường vẫn là nhân vật 
được mong đợi cho sự trở lại trên 
ghế nóng. chia sẻ lí do tiếp tục nhận 
lời mời tham gia The Voice Kids 2017, 
Vũ cát tường cho biết: “Đơn giản là 
mình có tư duy mới hơn khi tiếp xúc 
với các em nhỏ, đó cũng chính là 
những gì mà tường học được ở năm 
ngoái. Qua một thời gian làm việc 
với các em nhỏ, chẳng những các 
bé lớn mà tường cũng lớn, tường 
cảm thấy mình tự tin hơn rất nhiều, 
không còn khép kín như xưa mà cởi 
mở hơn với khán giả “. sở dĩ Vũ cát 
tường có những thay đổi như vậy vì 
mỗi khi tiếp xúc, trẻ em thường mang 
đến cho cô cảm giác không phải đề 
phòng. Mặt khác, việc tạo nên dấu 
ấn cho các học trò tại cuộc thi cũng 
là thành công mà Vũ cát tường  
tự hào. 

sự trở lại của Vũ cát tường lần 
này sẽ giúp The Voice Kids 2017 thêm 
sự hấp dẫn và màu sắc. Với kinh 
nghiệm đã có, cô chắc chắn sẽ là 
huấn luyện viên truyền đạt và hướng 
dẫn thí sinh tốt mùa giải năm nay. 

Đức dương

những bước tiến trên  
con đường nghệ thuật

Vũ Cát Tường nhận giải
 trong CT Bài hát Việt

Vũ Cát Tường trên ghế nóng
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sao: phim & Đời 

Vai diễn đầu tiên của công 
dũng bắt đầu khá sớm, 
ngay năm đầu tiên đại 

học, anh vào vai cậu ấm con nhà 
giàu được nuông chiều, sống 
buông thả, bị “nàng tiên áo trắng” 
quyến rũ trong phim Ảo ảnh trắng. 
Để hóa thân vào số phận nhân vật 
khác xa với cuộc đời thật, nhất là 
những cảnh vật vã vì thiếu thuốc, 
cậu sinh viên công dũng đã phải 
nhờ bạn bè dẫn đi thực tế và cố 
gắng quan sát một cách tỉ mỉ từng 
chi tiết, cử chỉ, thái độ của con 
nghiện để nhập vai. Với vóc dáng 

cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, liên 
tiếp sau đó công dũng được lựa 
chọn vai công tử có xe đẹp, tiền 
đầy túi, biết nhảy đầm, uống rượu 
và nhìn đời bằng nửa con mắt như 
trong các phim: Tình yêu đến từ 
bao giờ, Dưới tán lá rợp, Mùa sen, 
Cha và con, Tình xa, Hoa cỏ may, 
Sóng ngầm... toàn trong Giao mùa 
phần nào trẻ hơn so với tuổi đời 
của công dũng. Một thiếu gia hà 
thành đích thực, giàu có với lối 
sống phóng khoáng, luôn dùng tiền 
để giải quyết vấn đề. tuy vậy, điểm 
sáng của nhân vật này là trái tim 

nhân hậu, cởi mở và đặc biệt rất 
có hiếu với bà và các cô chú. 

công dũng tâm sự, anh cũng có 
lúc cảm thấy nhàm chán với những 
vai diễn bóng bẩy như vậy. Được 
đào tạo chuyên nghiệp, anh muốn 
nhận được những vai diễn có chiều 
sâu hơn, sáng tạo và đa dạng 
diễn xuất hơn. Ở những cơ hội đó, 
công dũng đã nỗ lực và nhận 
được phản hồi tích cực, sự khen 
ngợi của đồng nghiệp và các đạo 
diễn. Đó là vai diễn cô đồng thuý 
gây sốc trong bộ phim Trò chơi trời 
cho với những cảnh lên đồng đầy 
ma mị. trong bộ sưu tập vai diễn, 
dũng cũng từng tham gia thể hiện 
dạng vai giám đốc, công an, bộ 
đội nhưng vẫn chưa vượt ra khỏi 
dấu ấn hình ảnh công tử hào hoa. 
tuy nhiên, có một vai diễn đặc biệt 
khó quên với công dũng - vai Vua 
lý công uẩn trong bộ phim về đề 
tài lịch sử Huyền sử Thiên đô. anh 

công dũng
Vẫn chưa “ThoáT” 
khỏi Vai cônG Tử

cônG dũnG đến Với nGhề diễn khá Sớm Và nhanh chónG có 
được nhữnG Vai diễn ấn TượnG. nhưnG có lẽ, anh còn Thiếu 
chúT may mắn, mộT Vai diễn đủ Sức bậT để Tạo nên cơn SốT 
mà anh xứnG đánG có được. Gần đây, hóa Thân Thành anh 
chànG cônG Tử hà nội TronG phim Giao mùa, cônG dũnG diễn 
như “nằm lònG” bởi Từ Vẻ nGoài đến Số phận đều khá Gần Gũi 
Với nhữnG hình ảnh anh TừnG đảm nhận Trước đây.
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tự hào đã dành nhiều công sức và 
tâm huyết cho hình ảnh nhân vật 
khó “nhằn” này. 

nhớ lại thời điểm mới bước vào 
nghề diễn chuyên nghiệp, công 
dũng vẫn còn khá bất ngờ với 
chính mình. nhiều người biết anh 

lúc đó cứ ngỡ công dũng 
sẽ trở thành một vận động 
viên thể thao đỉnh cao, nối 
nghiệp bố anh, vốn là một 
huấn luyện viên thể dục 
dụng cụ của sở tdtt hà nội. 
Bố anh cũng chính là người 
đã phát hiện ra năng khiếu 
thể thao tiềm ẩn của cậu 
con trai để rồi sau đó có 
một công dũng với nhiều 
huy chương tại các giải đấu của 
học sinh, sinh viên hà nội cũng như 
các giải đấu toàn quốc. dũng đã 
đạt danh hiệu vận động viên cấp 
một quốc gia môn thể dục dụng 
cụ và từng được chọn đi thi đấu 
và học tập tại trung Quốc, được 
đánh giá là một vận động viên có 
nhiều triển vọng nhất. tuy vậy, khi 
tốt nghiệp phổ thông trung học, 
công dũng lại quyết định nộp đơn 
thi vào trường Đại học sân khấu 
và Điện ảnh. anh chia sẻ: “lúc đó, 
tôi cũng không hình dung được 
làm nghề diễn viên sẽ như thế nào 
nhưng cảm thấy rất muốn trở thành 
diễn viên. hồi đó còn trẻ, bạn bè 
động viên, đặc biệt diễn viên tuấn 
Quang, một người bạn của anh trai 
đã chỉ dẫn nên tôi mới tự tin nộp hồ 

sơ dự thi. Với số điểm khá cao, tôi 
đã bước vào nghiệp diễn”. 

nhiều năm gần đây, ngoài đóng 
phim, công dũng kết hợp với một 
số người anh kinh doanh quán cà 
phê. công dũng cho biết, sau một 
đợt làm phim, anh chỉ tập trung 
cho việc kinh doanh chứ không 
muốn tham gia những chốn xô bồ, 
ồn ào. dù ngoại hình ăn khách, 
không ít lời mời ở các sự kiện nhưng 
hầu hết anh đều từ chối.  Quán cà 
phê ngoài việc mang đến nguồn 
thu nhập, cũng là chỗ lí tưởng để 
anh được gặp gỡ bạn bè, đồng 
nghiệp và khán giả yêu nghệ thuật, 
cùng họ đàm đạo về điện ảnh. nổi 
tiếng với vai công tử hào hoa, đẹp 
trai trên phim bao nhiêu, ngoài đời 
công dũng lại trầm tính bấy nhiêu: 

“Đó chỉ là phim ảnh thôi, 
ngoài đời tôi cũng giống 
như mọi người bình thường. 
tôi có cuộc sống bình dị, 
một gia đình yên ấm. tôi 
nghĩ, điều đó vô cùng quan 
trọng”, anh bày tỏ.  

làm nghề gần 15 năm, 
công dũng ít khi câu nệ 
vai chính - phụ, cát sê cao - 
thấp miễn là nhân vật mang 
đến cảm hứng sáng tạo để 
anh dồn hết tâm sức. anh 
cũng không phải người đầu 
tư cho việc pr hình ảnh 

cá nhân mà chỉ chuyên tâm hoạt 
động nghề. Đạo diễn mời, anh thấy 
hợp thì tham gia chứ không ồn ào 
khi xuất hiện. công dũng tâm sự: 
“tôi chỉ sợ mình không được cống 
hiến, không có những phim phù 
hợp cho mình thôi. Vì thế, tôi cũng 
mong càng ngày sẽ có nhiều kịch 
bản hay với đa dạng đề tài hơn để 
diễn viên như tôi có thể tham gia 
dù ở bất cứ giai đoạn nào của tuổi 
nghề”.

lập gia đình muộn nên 35 tuổi, 
công dũng mới có cậu con trai 
hơn một tuổi. cuộc sống khá giản 
dị với một người vợ tin yêu và chăm 
sóc gia đình để anh có thể yên tâm 
làm nghề, với công dũng, thế là 
đầy đủ và hạnh phúc.  

KhÔi nguyên 

Công Dũng trong 
phim giao mùa
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Sau khi đồng hành cùng các 
em nhỏ Thần tượng âm nhạc nhí 
hơn nửa chặng đường, chị có hài 
lòng với vai trò giám khảo của 
mình không? 

Đây là lần đầu tiên tôi ngồi vào vị 
trí giám khảo của một chương trình 
âm nhạc. Ban đầu, tôi không hi vọng 
gì nhiều, chỉ mong có thể thể hiện 
tốt vai trò của mình thôi. nhưng càng 
vào sâu các vòng trong và tiếp xúc 
nhiều với các em nhỏ thì tôi càng 
yêu mến các em. tôi cũng bất ngờ 
với khả năng của các bé. Qua từng 
vòng thi, không chỉ giám khảo mà 
khán giả cũng nhận thấy các bé 
đều tiến bộ rất nhanh. Vì vậy, bên 
cạnh cảm giác yêu thương thì còn 
có cảm giác tự hào nữa. chưa có 
bé nào làm cho tôi thất vọng. 

Cách đây bảy năm, khi dự thi 
Vietnam idol 2010, Bích Phương 
nhút nhát và không có nhiều tự tin 
về tương lai. Giờ đây, khi trở lại 
“mái nhà xưa” chị có cảm xúc gì?

thời gian trôi qua, con người ai 
cũng sẽ thay đổi. tôi may mắn khi 
được cuộc thi Thần tượng âm nhạc 
biến đổi thành con người hoàn toàn 
khác. cách đây bảy năm, tôi chỉ là 
một cô bé ở tỉnh lên, còn nhiều bỡ 
ngỡ. thậm chí, khi trả lời phỏng vấn 

bích phương
lạc Quan hơn từ Khi 

ngồi ghế nóng
bích phươnG là mộT TronG 
nhữnG ca Sĩ chăm chỉ Và có 
nhiều Sản phẩm âm nhạc 
Thành cônG Thời Gian Gần 
đây Với các ca khúc được Giới 
Trẻ Thuộc lònG như: Gửi anh 
xa nhớ, bao Giờ lấy chồnG... 
khônG còn là cô bé nhúT 
nháT như khi Tham Gia cuộc 
Thi Thần TượnG âm nhạc 2010, 
bích phươnG Giờ đây đã Trở 
nên hoạT báT, Sôi nổi hơn.  

sao: phim & Đời 
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hay máy quay chĩa vào mình thì rất 
bối rối. nhưng nhờ có cuộc thi đó 
mà tôi thấy mình bản lĩnh hơn, bớt bị 
động hơn mà chủ động nhiều việc 
trong cuộc sống. trước đó, tôi chưa 
có mục tiêu gì lớn trong cuộc sống 
của mình. Khi tham gia cuộc thi, tôi 
xác định mình sẽ trở thành ca sĩ. 

May mắn là sau nhiều năm, tôi 
lại có dịp quay trở về đây với vai trò 
hoàn toàn mới. tôi rất cám ơn mọi 
người đã cho cơ hội để thử sức. tôi 
nghĩ, tôi được rất nhiều sau khi ngồi 
vào ghế giám khảo Thần tượng âm 
nhạc nhí. ngoài việc thường xuất 
hiện trên truyền hình, tôi có cái nhìn 
vui vẻ và lạc quan hơn về cuộc sống 
vì đây là chương trình dành cho trẻ 
em. tiếp xúc nhiều với các em bé, 
tôi thấy mình trẻ trung và có trách 
nhiệm với mọi người hơn. 

Chỉ dừng chân ở top 7 Thần 
tượng âm nhạc 2010 nhưng bây 
giờ, tên tuổi Bích Phương còn nổi 
bật hơn nhiều thí sinh đạt thứ hạng 
cao hơn chị vào thời điểm đó. Chị 
có lấy câu chuyện của mình để 
động viên các em nhỏ phải sớm 
rời khỏi cuộc thi Thần tượng âm 
nhạc nhí 2017 không?

tôi và hai giám khảo isaac, Văn 
Mai hương đều biết rằng vị trí cao 
trong một cuộc thi âm nhạc chỉ là  
bước đệm tốt nhưng không phải là 
tất cả. ngay việc có thể tham gia 
đã là một xuất phát điểm tốt hơn 
người khác rồi. tôi vẫn luôn động 
viên các bé rằng, cuộc thi chỉ là nơi 
các em được trải qua một mùa hè ý 
nghĩa, được thỏa sức với đam mê ca 
hát của mình. tôi nghĩ, những bé xác 
định được tình yêu với âm nhạc và 
sẽ đi theo đến cùng đều biết cuộc 
thi là cơ hội để thể hiện bản thân. 
Bị loại khỏi cuộc thi không có nghĩa 
là cánh cửa đến với ca nhạc đóng 
lại, chỉ đơn giản là các em ít may 
mắn hơn bạn bè một chút. tôi luôn 
hi vọng, sau cuộc thi này, các em cố 
gắng hơn với đam mê âm nhạc của 
mình trong tương lai. 

Một số giám khảo của các 
cuộc thi nhí hay quá lời khi khen 
ngợi các bé. Theo chị, việc tiết chế 
lời khen có quan trọng không? 

Ba giám khảo Thần tượng âm 
nhạc nhí 2017 đều là những người 
cầu thị trong nghề nghiệp cũng như 

vai trò giám khảo. những góp ý, 
khen chê của khán giả đều được 
chúng tôi tiếp thu. còn việc cân 
đối giữa lời khen và chê thì cần 
phải có quá trình, hiện tại chúng tôi 
chưa thể làm tốt ngay được. Với 
các chương trình có thí sinh là người 
lớn thì giám khảo có thể thẳng 
thắn góp ý. nhưng vì các em nhỏ 
dễ bị tổn thương nên mình phải có 
những lời lẽ tế nhị. nếu các bé làm 
tốt thì phải động viên cho các bé 
phấn khởi để có thể làm tốt hơn ở 
những vòng sau. nếu chúng tôi có 
khen quá lời thì sẵn sàng tiếp thu ý 
kiến khán giả và sẽ điều chỉnh trong 
những vòng sau. 

Khi làm việc với các em nhỏ 
thì không thể quá bóng bẩy và 
phải cập nhật nhiều từ phù hợp. 
Chị có tự tin với vốn từ “tuổi teen” 
của mình không? 

tôi cũng không rõ (cười). theo 
mọi người nhận xét, tôi chỉ đang gặp 
vấn đề là nói nhanh quá. tôi nghĩ 
là mình sẽ tiết chế điều này trước 
khi quan tâm đến vốn từ vựng của 
mình. tôi sẽ cố gắng nói chậm hơn 
để các bé có thể hiểu những điều 
mình truyền đạt. 

Lần đầu tiên ngồi ghế nóng 
với hai ca sĩ Isaac, Văn Mai 
Hương đã để lại cho chị những  
kỉ niệm gì?

lời mời vào vị trí giám khảo đến 
đúng lúc tôi đang muốn bước ra 
khỏi vùng an toàn của mình. Ban 
đầu tôi cũng lo lắng nhưng càng 
tham gia thì càng cảm thấy công 
việc rất thú vị. tôi có hai người bạn 
ngồi ghế giám khảo rất vui. tôi với 

hương đã quen nhau từ hồi thi 
chung Thần tượng âm nhạc 2010, 
giờ có dịp cùng làm việc nên yêu 
quý nhau hơn. 

Ngoài chuyện làm giám 
khảo, chị có bỏ quên công việc 
chính là ca hát không?

chắc chắn là không đâu.  
tôi vừa cho ra mắt sản phẩm đầu 
tiên trong dự án mang tên Việt Nam, 
Việt Nam của tôi. dự án này gồm 
ba ca khúc mang âm hưởng Việt 
nam và những hình ảnh đặc trưng 
của Việt nam. tôi rất tâm huyết và hi 
vọng được ủng hộ. 

Gần đây, những sản phẩm 
âm nhạc thường được ca sĩ gắn 
với các nhãn hàng. Điều này khiến 
một số khán giả thấy phản cảm. 
Chị nghĩ sao về điều này?

tôi không phản đối chuyện này 
vì để làm được một sản phẩm âm 
nhạc tốt thì phải tốn kém về vật chất 
lẫn tinh thần. nếu phù hợp, tôi không 
từ chối hợp tác với nhãn hàng. thế 
nhưng, với sản phẩm sắp tới thì tôi 
muốn là của riêng mình nên không 
nhận tài trợ. tôi cố gắng vận động 
nguồn vốn cá nhân. Đây thật sự là 
lựa chọn khó khăn. 

Chị có dự định lấn sân sang 
lĩnh vực khác ngoài âm nhạc 
không?

Ở thời điểm hiện tại thì tôi muốn 
tập trung vào chuyên môn của mình 
và cố gắng làm tốt nhất có thể. sau 
này, khi có nhiều thời gian hơn, đã 
hài lòng với sự nghiệp âm nhạc thì tôi 
sẽ nghĩ đến những lĩnh vực khác. 

Cảm ơn Bích Phương!
lưu phương (Thực hiện) 

Bích Phương (trái) làm giám khảo
trong Thần thượng âm nhạc nhí 2017
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miu lê
cứ hồn nhiên 

như thế 

bao nhiêu năm bước chân 
Vào Showbiz nhưnG chưa 

bao Giờ miu lê SốT ruộT khi 
nhìn Thấy nGười khác Thành 
cônG, Thậm chí cũnG chả Vội 
VànG khi nGhe mọi nGười nói 
“Thời của miu lê đã đến”. cô 
Thừa nhận, mình khônG phải 

là nGười có nhiều Tham 
VọnG Và cố SốnG chếT Vì 

nGhệ ThuậT. nhưnG cho đến 
Giờ phúT này, cô luôn dặn 

bản Thân phải nỗ lực Vì Tình 
yêu của khán Giả dành cho 

mình Quá lớn. 

Tình yêu của khán giả cũng là 
lí do Miu lê phá bỏ nguyên 
tắc mỗi năm chỉ đóng một 

phim. năm 2017 này cô xuất hiện 
trong 3 bộ phim điện ảnh: Bạn gái tôi 
là sếp đã công chiếu hồi đầu năm, 
Cô gái đến từ hôm qua và Nắng 2 
dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới. 
“Đây là 3 vai diễn tôi đã chọn lọc 
rất kĩ từ gần 20 kịch bản gửi đến sau 

Em là bà nội của anh. từ cô nàng 
lạnh lùng nhưng giàu tình yêu trong 
Bạn gái tôi là sếp, nữ tài xế can đảm 
trong Nắng, tới cô nữ sinh trong sáng, 
nghịch ngợm của Cô gái đến từ hôm 
qua, tất cả đều mang tới cho tôi 
những thử thách thú vị. tôi luôn cố 
gắng để mỗi vai diễn của mình đều 
mới mẻ và khác biệt” - nữ diễn viên 
chia sẻ.  

Đạo diễn lê hoàng từng nhận xét, 
Miu lê có nhiều tố chất của một ngôi 
sao nhưng cần những vai diễn lớn để 
cất cánh. thế nhưng, Miu lê lại không 
nhận mình là một diễn viên giỏi, cô 
luôn dùng từ “may mắn” để nói về 
những thành quả của mình. May mắn 
vì gặp được những ekip giỏi, giúp cô 
khám phá ra giới hạn của bản thân. 
May mắn vì được sống nhiều cuộc 

sao: phim & Đời 
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đời khác biệt, từ một cụ già đến cô 
nữ sinh 18 tuổi. “tôi theo nghề đúng 
nghĩa tay ngang, mọi thứ tôi diễn 
hoàn toàn theo bản năng. tôi cảm 
thấy bản thân mình còn nhiều cái 
phải học lắm và tôi học bằng cách 
cọ xát qua mỗi bộ phim. có một 
điều chắc chắn rằng, với mỗi vai 
diễn, tôi đều nghiêm túc, dốc hết cả 
tâm huyết, cháy hết mình” - Miu lê 
chia sẻ.

Với vẻ ngoài khá hiện đại, giờ 
lại thêm mái tóc đúng kiểu tomboy, 
khiến nhiều người nghĩ Miu lê thuộc 
tuýp thích nổi loạn. thế nhưng, cô gái 

này lại sinh ra trong một gia đình nặng 
về truyền thống và có những suy 
nghĩ rất cổ điển. cả trong cuộc sống 
lẫn trong nghệ thuật, Miu lê đều nói 
không với scandal, không đóng cảnh 
nóng và cũng không đóng vai ác. 
ai nói Miu lê nhàm chán hay thiếu 
chuyên nghiệp cô cũng chấp nhận 
vì không muốn phá bỏ những nguyên 
tắc của mình. Miu lê thổ lộ: “gia đình 
tôi đã sang nước ngoài định cư, một 
mình tôi ở lại đây, lại hoạt động trong 
môi trường khá nhạy cảm nên cần 
giữ nguyên tắc để tự bảo vệ mình”. 
người hâm mộ cũng hiếm khi thấy 

Miu lê xuất hiện ở những sự kiện sang 
trọng của làng giải trí, kể cả trong thời 
điểm tên tuổi cô đang rất hot.  ngôi 
sao của Em là bà nội của anh thừa 
nhận, mình không có nhiều bạn bè 
trong showbiz, hầu hết những người 
bạn thân đều là nam giới như: ngô 
Kiến huy, hứa Vĩ Văn, trúc nhân… 
có lẽ bản tính thẳng thắn, phóng 
khoáng, không màu mè của cô hợp 
với đàn ông hơn. 

Cô gái đến từ hôm qua được 
chuyển thế từ một trong những cuốn 
sách ăn khách nhất của nhà văn 
nguyễn nhật Ánh, đồng thời đánh 
dấu sự trở lại của ekip phan gia nhật 
linh - Miu lê - ngô Kiến huy. trong 
phim, Miu lê vào vai  “nàng thơ” 
Việt an với đôi mắt biết nói, dịu dàng 
khác hẳn với tính cách của cô ngoài 
đời. ngô Kiến huy hóa thân thành 
anh chàng thư thơ thẩn say đắm 
nhan sắc của cô bạn cùng lớp. nhiều 
người cho rằng, Miu lê và ngô Kiến 
huy quá già để vào vai 18 tuổi. nữ 
diễn viên cũng thừa nhận, khó khăn 
nhất đối với cô khi thể hiện vai diễn 
này là phải gồng mình để… trẻ lại 
cả chục tuổi. tuy nhiên, cô tin vào tài 
năng của đạo diễn phan gia nhật 
linh và sự chuyên nghiệp của cả 
ekip.  Việt an không phải là trung tâm 
của bộ phim, cũng không quá thú vị 
và có nhiều đất diễn như trong Em là 
bà nội của anh nhưng lại mang đến 
cho Miu lê nhiều cảm xúc, cho cô cơ 
hội được sống lại những ngày tháng 
học trò hồn nhiên, đầy mơ mộng.

Không ít người tiếc dùm cho Miu 
lê bởi họ cho rằng, nếu cô biết tận 
dụng tất cả những cơ hội thì có lẽ 
bây giờ đã ở một vị trí khác. nhưng 
cô gái này lại không nghĩ như vậy, 
trong nghệ thuật, tính toán quá cũng 
mất hay, cứ hồn nhiên, sống theo 
cảm xúc và đón chờ mọi thứ đến với 
mình một cách tự nhiên nhất. chia 
sẻ về vai diễn trong mơ, Miu lê bảo, 
cô muốn thử thách bản thân với vai 
một người phụ nữ tâm thần, vai này 
cực kì khó, đòi hỏi mình phải dụng 
công rất nhiều. “nghe có vẻ hơi “dị” 
nhưng không “khùng” không phải Miu 
lê” - nữ diễn viên chia sẻ với nụ cười 
giòn tan.

trúc chi



34
pay TV

được đánh giá là mĩ nhân 
nổi bật nhất của làng giải 
trí xứ hàn, sulli sở hữu vẻ 
đẹp đầy mâu thuẫn, đôi 

khi rất thuần khiết, ngây thơ nhưng 
thỉnh thoảng lại cực kì quyến rũ. từ 
nhỏ, cô đã được mẹ cho theo học 
diễn xuất tại các trường học danh 
tiếng. năm 2004, lần đầu sulli tham 
gia diễn xuất với vai công chúa 
sunhwa trong dự án phim cổ trang 
đình đám Bài ca Seodong. sau đó cô 
tiếp tục náo loạn màn ảnh qua một 
loạt vai diễn trong các bộ phim Love 
Needs a Miracle (phép lạ tình yêu), 

Vacation (Kỳ nghỉ), Punch Lady (cú 
đấm phụ nữ), và Babo (chuyện tình 
anh khờ). ngoại hình trong sáng, diễn 
xuất đầy biểu cảm, cô bé 11 tuổi 
nhanh chóng trở thành hiện tượng 
của màn ảnh hàn, năm 2009, cô trở 
thành thành viên nhóm nhạc nữ f(x) 
đồng thời vẫn duy trì hình tượng nữ 
diễn viên xinh đẹp, quyến rũ. cô 
cũng từng được trao giải thưởng 
nghệ thuật Baeksang cho nữ diễn 
viên điện ảnh được yêu thích nhất. 
sau nhiều đợt quảng bá với nhóm, 
đến ngày 25/7/2014, sM 
Entertainment tuyên bố sulli sẽ tạm 

thời rút lui khỏi làng giải trí do áp lực 
về thể chất và tinh thần liên quan 
đến những rắc rối trong sự nghiệp. 
Đúng một năm sau, vào tháng 
8/2015, sM Entertainment một lần 
nữa đưa ra thông báo về sulli, xác 
nhận cô chính thức rời khỏi nhóm f(x) 
để tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. 

sau khi rời nhóm, sulli cũng giã từ 
luôn hình ảnh nàng công chúa trong 
sáng, thuần khiết. cô thoải mái bộc lộ 
bản thân, thậm chí liên tục đăng tải 
những hình ảnh thân mật với bạn trai, 
chụp những bức ảnh hở hang và nổi 
loạn trên mạng xã hội mà không cần 
quan tâm đến những người không 
thích cô nói gì. Và tất nhiên, sulli cũng 
không thoát khỏi búa rìu dư luận. thế 
nhưng, điều đó chẳng hề mảy may 
ảnh hưởng đến niềm hạnh phúc 
được là chính mình, sau nhiều năm 
sống như một thần tượng. “Khi tôi có 
thể làm những gì mà tôi thực sự muốn 
làm có lẽ đây là điều đẹp nhất mà 
tôi có. Muốn ăn mặc, chụp hình thế 
nào cũng được, tôi là người sống cần 

nàng công chúa nổi loạn
có Thể nói, Sulli là mộT “ca lạ” của lànG Giải Trí hàn, nơi mà 
các nGôi Sao luôn phải ra Sức Giữ Gìn hình ảnh, Vì chỉ mộT 
chúT Sơ Sảy cũnG khiến Sự nGhiệp của họ chao đảo. nhưnG có 
Vẻ như cônG Thức này khônG đúnG Với “Gà cưnG” nhà Sm 
enTerTaimenT, dù liên Tục bị chỉ Trích Vì lối SốnG phónG 
TúnG, Sulli Vẫn xuấT hiện đều đặn Trên TranG bìa của các 
Tạp chí hànG đầu xứ kim chi, nhận được rấT nhiều lời mời 
đónG phim Và Trở Thành nànG Thơ cho nhữnG ThươnG hiệu 
đẳnG cấp.

sao: phim & Đời 
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phải làm những điều mình muốn”, sulli 
thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

Bên cạnh những lời chỉ trích, vẫn 
có những người đồng cảm, thậm 
chí còn thấy thú vị với sự táo bạo, 
đầy cá tính của “gà cưng” nhà sM. 
Và ở một góc độ nào đó, hình ảnh 
của sulli đã trở thành niềm mơ ước 
cho rất nhiều thần tượng đang sống 
trong sự tù túng của vỏ bọc ngôi sao 
nhưng không dám đi ngược lại đám 
đông. nhìn lại 12 năm ép mình theo 
nguyên tắc nghiêm ngặt của công 
nghệ đào tạo hà khắc, sulli cho rằng, 
mình đã sống với tâm thế của một 
đứa trẻ, thậm chí còn không biết bản 
thân muốn gì. hai năm vừa qua là 
hành trình khám phá chính mình, dù 
có những nông nổi, ngông cuồng và 
vấp ngã nhưng cô lại cảm thấy tự 
hào khi đang trưởng thành từng ngày. 
Khán giả hàn Quốc vô cùng nghiêm 
khắc, luôn tỏ thái độ quyết liệt với 
những scandal của nghệ sĩ nhưng lại 
có sự nhẫn nại và bao dung với sulli, 
có lẽ họ nhìn thấy đằng sau sự nổi 
loạn ấy là một cô gái tốt. 

Ở thời điểm hiện tại, sulli thực sự là 
cái tên “nóng” nhất làng giải trí hàn 

khi thể hiện nhiều cảnh 

táo bạo trong Real (sự 
thật), bộ phim điện ảnh 

có kinh phí lên tới 11 triệu 
usd. Mĩ nhân 23 tuổi thừa 

nhận, những cảnh nóng là 
một thử thách cam go đối 

với cô, nhưng khi nhận ra 
nó rất cần thiết để chuyển 

tải thông điệp của bộ phim 
thì cô đã cố gắng để hoàn 

thành. cũng nhờ bộ phim này 
mà cô nhận ra mình có rất 

nhiều đam mê và kì vọng với bộ 
môn nghệ thuật thứ Bảy. sau khi 

chia tay bạn trai, sulli dường như 
đã bớt nổi loạn hơn. dù vẫn thoải 

mái thể hiện bản thân, nhưng trên 
trang cá nhân của sulli đã không 

còn những hình ảnh hở hang, phản 

cảm, thay vào đó là những bức ảnh 
ghi lại khoảnh khắc rất bình dị, đời 
thường, thậm chí cả khi không trang 
điểm. Đặc biệt, trong thời gian quảng 
bá cho Real, khán giả lại được thấy 
sulli với gu thời trang vô cùng tinh tế, 
thanh lịch mang hơi hướng cổ điển 
đã làm tôn lên nét đẹp quyến rũ, ngọt 
ngào của cô. người hâm mộ đang 
rất kì vọng cô công chúa nổi loạn 
này sẽ thật sự trưởng thành và chín  
chắn hơn, như những gì cô từng chia 
sẻ: “nếu bạn không thể lên tiếng hay 
hành động theo cách mình muốn chỉ 
vì sợ phạm sai lầm thì thật đáng tiếc. 
Điều quan trọng nhất là phải nhận ra 
những sai lầm của mình để cố gắng 
sống tốt hơn từng ngày”.

Bảo anh



siêu mẫu Minh tú
luôn vững 
tinh thần 

“chiến đấu”

năm nay có Thể nói là 
năm của minh Tú, nhữnG 

nỗ lực khônG nGưnG nGhỉ 
của cô TronG nGhề 

nGhiệp đã được khán Giả 
Và Giới chuyên môn cônG 
nhận. Sau khi Trở Thành 

á Quân của aSia’S nexT 
Top model, minh Tú Tiếp 

Tục Thể hiện Sự QuyếT 
liệT của mình khi đảm 

nhận Vị Trí hlV The face - 
GươnG mặT ThươnG hiệu 

2017. Siêu mẫu cá Tính 
này cho biếT, cô Sẽ chơi 
hếT mình Và khônG nGại 

“đụnG chạm” để bảo Vệ 
Quyền lợi cho các  
Thí Sinh của mình. 

sao: phim & Đời 
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Hành trình đầy vinh quang với 
asia’s next Top model đã cho bạn 
những trải nghiệm gì?

Asia’s Next Top Model đã cho tú 
rất nhiều trải nghiệm quý giá, đặc 
biệt là được học hỏi, rèn luyện bản 
lĩnh, vượt qua được những thử thách, 
khó khăn mà bản thân chưa bao giờ 
dám nghĩ tới. Đặc biệt là rèn luyện 
được ý chí không từ bỏ, hay bị khuất 
phục trước khó khăn, thử thách. sân 
chơi này cũng là cơ hội để tú khẳng 
định được chuyên môn cũng như 
đam mê nghề nghiệp mình đã theo 
đuổi suốt thời gian vừa qua. Điều 
hạnh phúc nhất là mình đã đi đến 
tận cùng đam mê của tuổi trẻ và 
đóng góp được một chút gì đó cho 
nền thời trang nước nhà.

Thời gian gần đây, hình ảnh 
của Minh Tú phủ sóng liên tục khi 
tham gia hai chương trình lớn là 
asia’s next Top model và sắp tới là 
The Face. Cơ hội luôn đi kèm với áp 
lực, bạn đã chuẩn bị những gì để 
đối mặt với những áp lực đó?

Áp lực luôn song hành với cơ hội, 
đó cũng là điều không thể tránh khỏi 
cho những bước tiến trong sự nghiệp. 
càng ngày bạn càng phải mạnh mẽ, 
chứng tỏ năng lực và phải có một 
tinh thần thép để chiến đấu cũng 
như chống trọi lại những tác động từ 
xung quanh bất kể vì lí do chủ quan 
hay khách quan. tú luôn cố gắng tự 
rèn luyện cũng như thử thách bản 
thân để có đủ bản lĩnh đối mặt với 
những khó khăn, áp lực trong mọi 
hoàn cảnh.

Được biết, với cả hai cuộc 
thi này Minh Tú đều không phải 
lựa chọn đầu tiên, điều đó có 
ảnh hưởng tới tâm lí và sự chuẩn 
bị của bạn không?

lựa chọn đầu hay lựa chọn 
cuối không phải là điều quan 
trọng, mà quan trọng là bạn làm 
được gì và bước đi bao xa trong 
cuộc thi đó. Bạn được lựa chọn 
chính là bản thân đã được công 
nhận về tài năng, bản lĩnh cũng 
như vị thế trong nghề. sự lựa 
chọn không quyết định tất cả, 
tất cả nằm trong tầm tay cũng 

như kinh nghiệm bản thân để tự mình 
toả sáng.

Với The Face năm nay, bạn 
nghĩ thế mạnh của mình là gì?

Với The Face, tú có thể trau dồi 
cho thí sinh những bước đi catwalk 
chuyên nghiệp, kinh nghiệm “chiến 
đấu” trong và ngoài nước, đặc biệt 
chính là thần thái tự tin, toả sáng.

The Face không chỉ cần 
chuyên môn, kĩ năng mà yếu tố kịch 
tính cũng rất nhiều. Ở mùa trước, 
Phạm Hương thậm chí còn phải hi 
sinh danh hiệu “Hoa hậu quốc dân” 
của mình. Năm nay, Minh Tú sẵn 
sàng chơi đến mức nào?

Đã chấp nhận chơi là phải chơi 
đến cùng để quyền lợi cũng như cơ 
hội thí sinh mình được đảm bảo tuyệt 
đối. nếu có khó khăn, tú sẵng sàng hi 
sinh, nếu có bất kì điều gì tác động, 
tú sẵn sàng lăn xả để chiến đấu, và 
nếu có bất kì khúc mắc nào, tú sẵn 
sàng đối mặt. tú là vậy, không sợ bấy 
kì điều gì tác động, luôn vững tinh 
thần để “chiến đấu” hết mình.

Hình ảnh bạn muốn mang tới 
The Face mùa thứ 2 là gì?

Một huấn luyện viên năng động, 

quyến rũ, tự tin, toả sáng theo cách 
riêng và đặc biệt cá tính và có chút 
đặc trưng cá nhân.

Hai lần liên tiếp dành chiến 
thắng, bạn có tự tin vào chiến 
thắng chung cuộc của team mình 
không?

xuất phát điểm của team Minh tú 
không phải là đội mạnh, đặc biệt là 
phần catwalk vì chưa ai từng đi cat-
walk bao giờ. tuy nhiên các em lại có 
sự quyết tâm, tinh thần cầu thị rất lớn. 
tranh thủ tập mọi lúc mọi nơi, nhiều 
khi đến 2 - 3h sáng. chiến thắng là 
minh chứng cho những nỗ lực từ 
chính tài năng, đồng thời là đòn bẩy 
bắt buộc các em phải quyết liệt hơn 
cho những thử thách sau đó. Khi đã 
chiến đấu hết mình rồi thì cho dù kết 
quả thế nào chúng ta cũng hoàn 
toàn có quyền tự hào về hành trình 
mà mình đã đi. 

Bạn có thể chia sẻ về vai diễn 
của mình trong bộ phim người tình 
của đạo diễn Lưu Huỳnh?

Đây là một vai nữ chính đầy nội 
tâm mà đạo diễn lưu huỳnh đặc biệt 
dành riêng cho tú. Bộ phim đánh dấu 
sự trở lại của đạo diễn lưu huỳnh với 
điện ảnh nên anh ấy đặt rất nhiều 
tâm huyết. tú cảm thấy rất may mắn 

khi được đạo diễn chọn mặt gửi 
vàng cho dự án lần này. hi vọng, 
khi ra mắt, bộ phim sẽ được mọi 
người đón nhận.

Nghệ thuật thứ Bảy có phải 
cái đích tiếp theo mà bạn muốn 
chinh phục không?

Đó là một lĩnh vực khá thú vị mà 
tú mới thử sức. nếu có cơ hội, tú 
sẽ không ngần ngại để chinh phục 
cũng như khẳng định bản thân 
mình. Điều gì cũng vậy, cần đến 
chữ duyên để bén nghề, chỉ cần 
tin tưởng, cố gắng, chắc chắn mọi 
điều tốt đẹp sẽ đến.

Có nhiều nguồn tin cho 
rằng, Minh Tú sẽ dự thi Hoa hậu 
Hoàn Vũ 2018?

tôi xin phép không trả lời câu 
hỏi này, vì không muốn nói quá 
nhiều về những điều mình chưa 
thực sự chắc chắn.

Cảm ơn Minh Tú và chúc 
bạn luôn thành công!

thu trang (Thực hiện)
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Thời Trang

Ngọt ngào 
  trong ngày nắng
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 Gu Thời TranG nhẹ nhànG, nữ Tính luôn là 
xu hướnG được các cô nànG yêu Thời TranG 
hướnG Tới. mộT chúT cổ điển Với họa TiếT kẻ 
caro Trên nền của nhữnG Sắc màu Tươi Trẻ 
cùnG kiểu dánG Thanh lịch Và Trẻ TrunG 
manG Tính ứnG dụnG cao chắc chắn Sẽ Tạo 
nên mộT diện mạo mới cho bạn TronG nhữnG 
nGày hè đầy nắnG.

Họa tiết kẻ caro là xu 
hướng chưa bao giờ 
hết hot trong giới trẻ. 

Với thời trang caro, bạn có thể 
đa dạng phong cách, từ dịu 
dàng đến cá tính khi dạo phố 
hoặc tinh tế và ngọt ngào, bay 
bổng và lãng mạn. hướng tới 
những cô nàng thích sự ngọt 
ngào, trẻ trung, các thiết kế của 
Everluxe trong Bst này tương 
đối đơn giản, không quá cầu kì. 
Một chút nhấn nhá nhún bèo ở 

tay áo hay cách xếp bèo tầng 
mang lại sự nữ tính. lựa chọn 
màu sắc cũng vô cùng trẻ trung 
với gam màu nổi bật của hồng 
baby hay màu xanh dương mát 
mắt. hai gam màu hồng, xanh 
dương đang là những màu 
được yêu thích trong mùa hè 
này, vì vậy các bạn hãy đừng 
quên cập nhật chúng vào bộ 
sưu tập thời trang của mình nhé!

Fashion & photo: 
EVErluxE
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điểm đến Thú Vị
Với diện tích xấp xỉ 600 km2 ,  

phú Quốc cùng 21 hòn đảo khác 
tạo thành huyện đảo phú Quốc, trực 
thuộc tỉnh Kiên giang. Với khí hậu 
nhiệt đới gió mùa, chia thành hai 
mùa rõ rệt (mùa khô - từ tháng 11 đến 
tháng 4 năm sau và mùa mưa - từ 
tháng 5 đến tháng 10), nhiệt độ trung 
bình chỉ khoảng 28oc, du khách có 
thể thưởng thức vẻ đẹp mê hồn của 
phú Quốc vào bất cứ thời điểm nào 
trong năm, với thời tiết luôn mát mẻ, 
dễ chịu.

Đến với đảo ngọc phú Quốc, bạn 
sẽ thấy được nét hoang sơ và bầu 

không khí tươi mát, trong lành dù 
lượng du khách ghé thăm ngày một 
thêm đông đảo. Không chỉ hút hồn 
khách du lịch bởi những Bãi sao, Bãi 
dài, Bãi Khem, mũi gành dầu, dinh 
cậu, suối tranh, suối Đá Bàn, suối Đá 
ngọn…, hòn đảo yên bình này còn 
sở hữu Vườn quốc gia phú Quốc, 
làng chài cổ hàm ninh, các nhà 
thùng sản xuất nước mắm, xưởng 
chế tác ngọc trai hay những vườn hồ 
tiêu xanh bạt ngàn… 

Đến phú Quốc, người đam mê du 
lịch khám phá không thể nào bỏ qua 
Bãi sao - bãi biển đẹp nhất đảo có 
chiều dài hơn bảy cây số, với dáng 

cong cong, thoai thoải hình mảnh 
trăng khuyết. Được đắm mình cùng 
biển xanh, cát trắng, nắng vàng ở 
Bãi dài - một trong 10 bãi biển hoang 
sơ đẹp nhất thế giới (theo bình chọn 
của BBc), thả mình dưới bóng rợp 
của hàng dương xanh cao to, mọc 
thành hàng thẳng tắp, du khách sẽ 
có cảm giác như đang lạc vào thiên 
đường nơi trần thế. 

Không chỉ vậy, ngắm nhìn hoàng 
hôn từ Mũi dinh cậu, chiêm ngưỡng 
vầng mặt trời đỏ ối từ từ chìm xuống 
lòng biển là cảnh tượng kì thú cũng 
là một điều hấp dẫn của phú Quốc. 
Bên ghềnh đá thiên tạo như trái núi 
hình thù lạ mắt với ba bề sóng vỗ, 
được viền quanh bởi bãi đá lô xô kề 
bên cây đèn biển sừng sững, dinh 
cậu là ngôi miếu cổ, mái ngói thẫm 
mầu rêu phong. Bên phải là Bãi 
trường cát vàng rực, bên trái là xóm 

xu hướng du lịch 
phú Quốc Kiểu Mới

Đi Là Đến

phú Quốc luôn được Gắn Với cụm Từ “Thiên đườnG đảo nGọc”. 
đó là lí do Vì Sao phú Quốc luôn nằm TronG danh Sách 10 điểm 
đến hấp dẫn nhấT mà du khách Quốc Tế chọn lựa khi có cơ hội 
đặT chân lên dải đấT hình chữ S xinh đẹp của chúnG Ta.
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cồn gành gió với rặng dừa xanh 
mướt. Mũi gành dầu được xem như 
miệng cá, khi ví von hòn đảo xinh đẹp 
như một chú cá lớn đang vẫy đuôi. 
Không khí trong lành, sóng biển êm 
ái vỗ về, làn nước trong vắt nhìn thấu 
tận đáy. cảng biển sầm uất, tàu cá 
giăng hàng nằm nghỉ ngơi sau những 
chặng hành trình dài đánh bắt xa 
bờ. Đây cũng là cái gạch nối biển với 
rừng, với từng tán cây cổ thụ cao vút 
ăn lan tới tận mép nước. 

những con suối trên đảo cũng thu 
hút rất nhiều khách ghé thăm. suối 
tranh bắt nguồn từ dãy núi hàm ninh, 
đổ thành ngọn thác ba tầng, nước 
tung bọt trắng xóa rồi hiền hòa len 
lỏi qua những rừng cây, khe núi trước 
khi hòa vào dòng chính để tạo nên 
con suối dài tới 15 km. suối Đá Bàn sở 
hữu những tảng đá lớn, phẳng lì, tầng 
tầng lớp lớp đổ dài, quanh co uốn 
lượn về phía thượng nguồn. suối Đá 
ngọn với bảy ngọn thác hùng vĩ, đẹp 
mê hồn, quanh năm nguồn nước dồi 
dào tạo nên cảnh quan hữu tình.

Vườn quốc gia phú Quốc ôm ấp 
trong mình một khu rừng nguyên sinh 
rộng tới 370 km2 , với hệ sinh thái tự 
nhiên nguyên vẹn nhất trong vùng 
khí hậu ôn hòa, sở hữu 929 loài thực 
vật, 144 loài động vật có mức độ đa 

dạng sinh học rất cao. Với ưu thế 
tập trung toàn bộ hệ sinh cảnh trên 
cả nước: rừng ngập mặn, rừng tràm, 
rừng cỏ tranh, rừng nguyên sinh… 
nơi đây đã trở thành một bảo tàng 
động thực vật hiếm có của Việt nam. 
Đây cũng là địa chỉ đầy hứa hẹn cho 
những ai đam mê du lịch sinh thái 
khi có thể chọn lựa những tour đi bộ, 
trekking, chèo thuyền… để khám phá 
vẻ đẹp bí ẩn nơi rừng già sâu thẳm - 
mạch nguồn cảm hứng vô tận cho 
những tín đồ yêu vẻ đẹp thiên nhiên 
hoang dã.

khách Sạn mini 
trong hành trình khám phá thiên 

đường đảo ngọc, du khách còn 
có thể khám phá một loại hình nghỉ 
dưỡng mới: khách sạn mini. Với không 
gian vừa đủ, giá rẻ và có nhiều cơ hội 
giao lưu, khách sạn mini hay hostel 
đang dần trở thành mô hình nhà nghỉ 
thu hút các bạn trẻ thích đi du lịch, 
khám phá. Khác biệt hẳn với loại hình 
lưu trú truyền thống là khách sạn, nơi 
mà du khách được phục vụ tận tình 
với nhiều tiện nghi và dịch vụ đi kèm, 
hostel (hay còn gọi là dorm) là mô 
hình lưu trú rất phổ biến tại các quốc 
gia phương tây dành cho giới trẻ 
thích đi du lịch, khám phá với ngân 
sách khiêm tốn.

nói đến hostel là nói đến nhà nghỉ 
kiểu mới với những chiếc giường 
tầng đặc trưng. Khi nghỉ tại đây, du 
khách sẽ được ở chung phòng với 
nhiều bạn bè từ khắp nơi trên thế giới. 
thông thường hostel có đủ các loại 
phòng, từ phòng 4 giường đến phòng 
10 giường. có phòng dành riêng cho 
nữ hoặc có phòng ở chung cả nam 
và nữ. Đây là một dạng khách sạn 
giá rẻ, chỉ từ 95.000- 120.000 đồng/
một ngày. Mỗi phòng có 6 - 8 giường 
được thiết kế theo các tầng như thời 
sinh viên. trên mỗi giường sẽ có số 
hiệu và bảng chữ viết tên khách đến 
thuê. dưới các giường có tủ để đồ 
dùng cá nhân, mỗi khách sẽ được 
cấp ổ khóa riêng. nếu đi theo nhóm, 
các bạn có thể thuê nhiều giường để 
ở chung phòng. 

ngay từ những ngày mới mở cửa, 
khu nhà nghỉ nhỏ gọn đã đón nhận 
hàng trăm du khách mỗi ngày, thậm 
chí vào những ngày cuối tuần, chủ 
khách sạn còn phải “từ chối mỏi 
miệng”, vì đã kín phòng. ưu điểm 
của hostel tại phú Quốc là giá rẻ, vị trí 
gần trung tâm thành phố nhưng du 
khách vẫn được gần thiên nhiên để 
tận hưởng cảm giác thư thái, thoải 
mái nhất.

trần trung

Không gian của 1 khách sạn mini ở Phú Quốc



06g00 chương trình giải trí  
  thứ 2 sao thế giới
  thứ 3 chuyện khó đỡ
  thứ 4 Khi ta 16 
  thứ 5 2 ngày 1 đêm
  thứ 6 sao thế giới
  thứ 7 là vợ phải thế
  từ ngày 26/8 siêu bất ngờ
  chủ nhật sao và sự kiện
6g30 chương trình giải trí  
  thứ 2 sao và sự kiện
  thứ 4 sao và sự kiện
  thứ 6 Khi ta 16 
  chủ nhật sao thế giới
07g00 phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  Mẹ, con gái và những chàng rể - 

hQ
09g00 chương trình giải trí  
  thứ 2 2 ngày 1 đêm
  thứ 3 là vợ phải thế
  từ 22/8 siêu bất ngờ
  thứ 4 chuyện khó đỡ
  thứ 5 Khi ta 16 
  thứ 6 2 ngày 1 đêm
  thứ 7 sao thế giới
  chủ nhật chuyện khó đỡ
09g30 chương trình giải trí  
  thứ 5 sao thế giới
  thứ 7 sao và sự kiện
09g55 chương trình giải trí  
  chủ nhật Mái ấm yêu thương 
10g00 phim truyện  
  thứ 2 - t6 Em thật tuyệt vời - hQ
  từ ngày 22/8 số phận kẻ đa tình - hQ
  chương trình giải trí  
  thứ 7 - chủ nhật là vợ phải thế
  từ ngày 20/8 siêu bất ngờ
11g00 phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  thiên thần biết yêu - hQ
  từ ngày 14/8 hậu duệ mặt trời - hQ
12g00 phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  Mặt nạ công tố viên - hQ
  từ ngày 5/8 cám dỗ - hQ
13g00  phim truyện  
  thứ 2 - thứ 5 cạm bẫy tình thù - tQ
  từ ngày 17/8  cuộc chiến với nhân tình - tl
  chương trình giải trí  
  thứ 6 là vợ phải thế
  từ ngày 25/8 siêu bất ngờ
  thứ 7 Khi ta 16 
  chủ nhật 2 ngày 1 đêm
14g00 phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  hận thù in dấu - philippines
  từ ngày 30/8 Đổi mặt - philippines
15g00 phim truyện  
  thứ 2 - thứ 6 Em thật tuyệt vời - hQ
  từ ngày 22/8 số phận kẻ đa tình - hQ

  chương trình giải trí  
  thứ 7  sao thế giới
  chủ nhật chuyện khó đỡ
15g45 chương trình giải trí  
  thứ 2 Khi ta 16
  thứ 3 sao thế giới
  thứ 4 sao và sự kiện
  thứ 5 Khi ta 16
  thứ 6 sao thế giới
  thứ 7 Đàn ông phải thế
  chủ nhật Bí mật đêm chủ nhật
16g15 phim truyện  
  thứ 2 - thứ 6 thiên thần báo thù - hQ
  chương trình giải trí  
  thứ 7 Đàn ông phải thế
  chủ nhật Bí mật đêm chủ nhật
17g00 phim truyện  
  thứ 2 -  chủ nhật Mẹ, con gái và những chàng rể -  

hQ
18g30 chương trình giải trí  
  thứ 7 sao và sự kiện
  chủ nhật sao thế giới
19g00 phim truyện  
  thứ 2 - thứ 6 Em thật tuyệt vời - hQ
  từ ngày 21/8 số phận kẻ đa tình - hQ
  chương trình giải trí  
  thứ 7 là vợ phải thế
  từ ngày 19/8 siêu bất ngờ
  chủ nhật nhà có xinê Việt
20g00 phim truyện  
  thứ 2 - thứ 7 Quả báo - tl
  chủ nhật nhà có xinê Việt (tt)
21g00 phim truyện  
  thứ 2 - thứ 6 tình trong biển hận - tQ
  chương trình giải trí  
  thứ 7  Đàn ông phải thế 
  chủ nhật Bí mật đêm chủ nhật
22g00 phim truyện  
  thứ 2 - thứ 5 cạm bẫy tình thù - tQ
  từ ngày 16/8 cuộc chiến với nhân tình - tl
  thứ 6 nhà có xinê Việt 
22g30 chương trình giải trí  
  thứ 7 sao âm nhạc
  chủ nhật là vợ phải thế
  từ ngày 20/8 siêu bất ngờ
23g00 chương trình giải trí  
  thứ 2 2 ngày 1 đêm
  thứ 3 chuyện khó đỡ
  thứ 4 là vợ phải thế
  từ ngày 23/8 siêu bất ngờ
  thứ 5 Khi ta 16
  thứ 7 2 ngày 1 đêm
23g30 chương trình giải trí  
  thứ 5 sao và sự kiện
  thứ 6 sao thế giới
  chủ nhật  sao thế giới

lịch phát sóng tháng 8
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Sở hữu ngoại hình đầy sức hút cùng tài 
năng diễn xuất được đánh giá cao, 

ngôi sao hàn Quốc - Bi rain đã để lại ấn 
tượng sâu sắc trong lòng khán giả Việt 
qua rất nhiều tác phẩm truyền hình, đặc 
biệt, phải kể đến cơn sốt Ngôi nhà hạnh 
phúc. Vậy nên, sự trở lại với hình tượng 
lịch lãm, chín chắn nhưng vẫn đầy quyến rũ của Bi rain trong bộ 
phim Em thật tuyệt vời sau khoảng thời gian dài tạm xa màn ảnh nhỏ 
để tập trung cho lĩnh vực âm nhạc đã khiến người hâm mộ náo nức 
chờ đợi. Bên cạnh sự tái xuất của Bi rain, Em thật tuyệt vời còn gây 
tiếng vang ngay khi vừa ra mắt bởi sự xuất hiện của những ca sĩ thần 
tượng đang gây bão như: Krystal Jung (nhóm Fx), Myung soo - l và 
hoya (nhóm inFinitE), na hae Kyung (nhóm Bestie). 

trong khi Bi rain khiến người hâm mộ thích thú với hình ảnh chàng 
nhạc sĩ hyun Wook tài năng, chung tình, lịch lãm với nhiều bản hit 
đình đám, đồng thời còn là người duy nhất thừa kế công ty giải trí có 
tiếng nhất nhì hàn Quốc, thì Krystal Jung - thành viên nổi tiếng nhất 
nhóm Fx lại chiếm trọn sự quan tâm của các “mọt” phim hàn lẫn hầu 
hết fan Kpop bởi khả năng diễn xuất “ngọt” đến không ngờ trong vai 
nữ chính se na... 

Phát sóng trên kênh Giải Trí TV lúc 19h từ thứ Hai đến thứ Bảy  
từ 14/8.

EM thật tuyệt VỜi

cÁM dỗ

lâm vào cảnh khốn đốn vì người 
bạn thân ôm hết vốn liếng của 

công ty bỏ trốn, suk hoon bất ngờ 
nhận được tin anh ta sẽ trả lại món 
tiền lớn cho mình. những tưởng có 
được lối thoát cho tình cảnh trắng 
tay và nguy cơ bị chủ nợ tống vào 
tù, suk hoon vội tìm đến chỗ hẹn, 
nào ngờ bạn anh tự tử và chỉ để lại 
3.000usd như sự hối lỗi cuối cùng. 
Đau xót nhưng không còn cách nào 
khác, suk hoon quyết định dùng số 
tiền ấy cùng vợ hong Joo tận hưởng 
cuộc sống xa hoa trong những ngày 
tự do ít ỏi còn lại. Với trái tim tràn 
đầy tình yêu và đức hy sinh vì chồng, 
hong Joo đã âm thầm quyết định tự 
sát nhằm lấy tiền bảo hiểm giúp suk 
hoon trả nợ. May mắn là bi kịch đau 
lòng đã không xảy ra nhờ sự phát 
hiện kịp thời của chủ tịch se young, 
nữ đại gia giàu có, chỉ quan tâm đến 
công việc. 

Biết được hoàn cảnh khó khăn 
của suk hoon, se young bất ngờ đưa 
ra đề nghị “mua” 3 ngày của anh với 
giá 1 tỉ usd. tức giận vì nghĩ se young 
đùa giỡn, suk hoon ban đầu từ chối 
quyết liệt nhưng anh chưa hề biết 
rằng, se young thực chất chỉ cần 
năng lực của anh để giúp cô hoàn 
thành một dự án. cũng từ đó đã gây 
ra sự hiểu lầm...

Phát sóng trên kênh Giải Trí TV lúc 
12h hàng ngày, từ 5/8.
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cuộc gặp gỡ tình cờ đã 
khiến đại úy điển trai yoo 

shi Jin trúng tiếng sét ái tình với 
bác sĩ xinh đẹp Kang Mo yeon. 
sở hữu tính cách quyết đoán, 
mạnh mẽ, shi Jin lập tức lên kế 
hoạch chinh phục người đẹp. 
thế nhưng, loạt nhiệm vụ bất 

ngờ của shi Jin không chỉ làm những lần hẹn hò liên tục dang dở mà 
còn để lại sự hụt hẫng trong lòng Mo yeon, khiến cô quyết định kết 
thúc mối tình chớm nở.

Bẵng đi gần một năm, Mo yeon nhận nhiệm vụ dẫn dắt đoàn bác 
sĩ làm công tác tình nguyện tại uruk - quốc gia xa xôi, bất ổn về an 
ninh chính trị. Mặc dù phải làm việc nơi điều kiện thiếu thốn nhưng 
chính vùng đất khắc nghiệt này đã mang đến cho nữ bác sĩ những 
trải nghiệm quý giá. tại uruk, cô tái ngộ shi Jin khi anh đang thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ hòa bình nơi đây, đồng thời gặp gỡ trung úy yoon 
Myung Joo và thượng sĩ seo dae young với tình yêu đầy trắc trở. 

Ở xứ sở này, không chỉ có tình người, lòng nhân ái, y đức của bác 
sĩ, tinh thần quả cảm của người lính “nở hoa” trên thiên tai, dịch bệnh, 
khói lửa, bom đạn... mà tình yêu đôi lứa cũng trở thành bản tình ca 
ngọt ngào lãng mạn giữa bối cảnh khó khăn...

Phát sóng trên kênh Giải Trí TV lúc 11h từ thứ Hai đến thứ Bảy, từ 14/8.

hậu duệ MẶt trỜi
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lịch phát sóng tháng 8

00:02 từ 1- 21/8: huyền thoại tím 
 từ 22- 31/8: yêu trong thù hận
01:00 từ 1- 13/8: con nhà giàu
 từ 14- 31/8: săn vàng 
02:00 phận đàn bà
03:00 từ 1- 5/8: oan gia khó tránh
 từ 6- 31/8: dâu trăm họ
04:00 từ 1- 23/8: giá phải trả
 từ 24- 31/8: Biệt thự pensee 
05:00 từ 1- 22/8: nhà chung
 từ 23- 31/8: huyền thoại 1c
06:02 từ 1- 20/8: huyền thoại tím 
 từ 21- 31/8: yêu trong thù hận
07:00 từ 1- 12/8: con nhà giàu
 từ 13- 31/8: săn vàng
08:00 phận đàn bà
08:50 góc thư giãn
09:00 từ 1- 4/8: oan gia khó tránh
 từ 5- 31/8: dâu trăm họ
10:00 từ 1- 22/8: giá phải trả
 từ 23- 31/8: Biệt thự pensee
11:00 từ 1- 21/8: nhà chung
 từ 22- 31/8: huyền thoại 1c

12:02 từ 1- 19/8: huyền thoại tím 
 từ 20- 31/8: yêu trong thù hận
13:00 từ 1- 11/8: con nhà giàu
 từ 12- 31/8: săn vàng
14:00 phận đàn bà
15:00 từ 1- 3/8: oan gia khó tránh
 từ 4- 31/8: dâu trăm họ
16:00 từ 1- 21/8: giá phải trả
 từ 22- 31/8: Biệt thự pensee
17:00 từ 1- 20/8: nhà chung
 từ 21- 31/8: huyền thoại 1c
18:00 từ 1- 18/8: huyền thoại tím 
 từ 19- 31/8: yêu trong thù hận
19:00 từ 1- 10/8: con nhà giàu
 từ 11- 31/8: săn vàng
20:00 phận đàn bà
21:00 từ 1- 2/8: oan gia khó tránh
 từ 3- 31/8: dâu trăm họ
22:00 từ 1- 20/8: giá phải trả
 từ 21- 31/8: Biệt thự pensee
23:00 từ 1- 19/8: nhà chung
 từ 20- 31/8: huyền thoại 1c
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Năm 1975, Đà lạt giải 
phóng, ông sang - 

chủ nhân của ngôi biệt 
thự pensée phải đi cải 
tạo, vợ con của ông là bà 
thảo và Vinh được đưa 
lên vùng kinh tế mới. ngôi 
biệt thự pensée bỏ hoang. Ông sửu - một đại tá QĐnd 
Việt nam, trước đây là người cắt cỏ chăn ngựa cho 
gia đình ông sang - trở về tìm vợ con, xin được cấp 
chính ngôi biệt thự pensée để ở. Không lâu sau mẹ con 
bà thảo được trở về, nhưng họ ngậm ngùi xuống ở 
căn nhà ngang - nơi ở trước đây của gia đình ông sửu. 
từ một thiếu gia nay gia đình sa sút, lại bị thiện - con 
trai ông sửu cậy quyền cha ăn hiếp đủ điều nên Vinh 
nuôi mối hận trong lòng. Khi ông sang đi cải tạo về, cả 
gia đình tìm cách trốn đi vượt biên sang pháp. hơn 10 
năm sau, ông sang đưa gia đình trở lại Đà lạt và được 
nhà nước chấp thuận cho lấy lại ngôi biệt thự pensée. 
gia đình ông sửu vẫn chưa có nhà ở nên đành dọn ra 
căn nhà ngang theo lời đề nghị của ông sang…

Phim phát sóng vào lúc 22h ngày 21/8.

Biệt thự pEnséE

Trước khi “rửa tay gác kiếm” và đưa vợ con ra nước 
ngoài sinh sống, Đông thực hiện phi vụ cuối cùng: 

cướp tiệm vàng hoàng sính. nhưng vào phút cuối, hắn 
bất ngờ bị đồng bọn phản bội. Vốn là người thâm sâu 
cơ trí, Đông đoán trước hành tung của đồng bọn và 
“phỗng tay trên” nửa số vàng cướp được. trong khi ấy, 

đồng bọn của 
Đông đã sát hại 
dã man cả gia 
đình chủ tiệm 
vàng, chỉ có 
sính - người con 
trai đi vắng nên 
thoát chết. 

công an nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ thảm án. 
Biết không thể trốn thoát, bọn cướp đưa một tên đồng 
bọn ra nhận tội thế mạng. Đông cũng bị cài bẫy và mất 
mạng trong tù mang theo bí mật về nơi giấu nửa số 
vàng... 13 năm sau, con gái của Đông là thoại Khanh lọt 
vào mắt xanh của sính - lúc bấy giờ trở thành ông trùm 
khét tiếng trong giới buôn lậu vàng... 

Phim phát sóng 19h00 ngày 19/8.

săn Vàng

Những sóng gió 
trong cuộc 

đời của những 
người giúp việc 
là hội tụ điển hình 
của số phận người 
phụ nữ lao động 
vốn luôn khó nhọc 
và chịu nhiều thiệt 
thòi. Với tuyến nhân vật có xuất thân, hoàn cảnh 
và tính cách khác nhau, Dâu trăm họ đã mang đến 
những tình tiết xung đột, mâu thuẫn, hiểu lầm giữa 
những người giúp việc và các chủ nhà khó tính. 
Không có nhiều bối cảnh công phu tốn kém, cũng 
không có những lời thoại triết lí sáo rỗng, bộ phim 
chiếm trọn tình cảm của khán giả bằng tình tiết gần 
gũi, câu chuyện bình dị. thông qua câu chuyện 
cuộc đời của người phụ nữ giúp việc, phim mang 
đến nhiều thông điệp về niềm tin, nghị lực sống và 
tình yêu.

Phim phát sóng 21h00 ngày 3/8.

dâu trăM họ

H uyền thoại 
1C là câu 

chuyện về tập 
thể 800 chàng 
trai, cô gái đã 
từng khai thêm 
tuổi, trốn gia 
đình, tòng quân 
thực hiện nhiệm 

vụ cấp bách là chuyển hàng ra mặt trận. tất cả 
đều tin vào chiến thắng và họ đã sống chết với 
niềm tin ấy. sau hơn 8 năm làm nhiệm vụ, 399 đồng 
chí đã hi sinh. Đơn vị giải tán, có người vào quân 
chủ lực, người lại về địa phương cùng lao động và 
chiến đấu. Để rồi sau 30 năm đất nước thống nhất, 
họ gặp lại nhau trong ngày họp mặt đón nhận 
phần thưởng cao quý…

Mỗi  tập phim Huyền thoại 1C là những bài học 
lịch sử, mang đến nội dung khác nhau. từ việc vận 
chuyển hàng trong đêm tối bằng xuồng ba lá, mùa 
khô bằng xe thồ trâu, kề vai khuân vác, băng rừng 
vượt sông trong đêm tối hay chuyện đụng độ với 
giặc từng trận khốc liệt...

Phim phát sóng vào lúc 23h00 ngày 20/8.

huyền thoại 1c
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06g00 phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  Đổi mặt - philippines
  từ ngày 7/8 Mãi mãi bên em - philippines
07g00 phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  tân lộc đỉnh ký - tQ
  từ ngày 26/8 Vân trung ca - tQ
08g00 phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  Ván bài tội lỗi - hQ
  từ ngày 29/8 Vòng tay gia đình - hQ
09g00 phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  cái giá của tội ác - hQ
  từ ngày 10/8 Mây họa ánh trăng - hQ
10g00 phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  tân lộc đỉnh ký - tQ
  từ ngày 25/8 Vân trung ca - tQ
11g00 phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  hạnh phúc là nhà - hQ
12g00 phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  Ván bài tội lỗi - hQ
  từ ngày 28/8 Vòng tay gia đình - hQ
13g00  phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  cái giá của tội ác - hQ
  từ ngày 9/8 Mây họa ánh trăng - hQ
14g00 phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật  học đường 2015 - hQ
  từ ngày 8/8 thiên thần biết yêu - hQ
15g00 phim truyện  

  thứ 2 - chủ nhật  Đổi mặt - philippines
  từ ngày 6/8 Mãi mãi bên em - philippines
16g00 phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật cái giá của tội ác - hQ
  từ ngày 8/8 Mây họa ánh trăng - hQ
17g00 phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật hạnh phúc là nhà - hQ
18g00 phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật Đổi mặt - philippines
  từ ngày 5/8 Mãi mãi bên em - philippines
19g00 phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật tân lộc đỉnh ký - tQ
  từ ngày 23/8 Vân trung ca - tQ
20g00 phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật hạnh phúc là nhà - hQ
21g00 phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật cái giá của tội ác - hQ
  từ ngày 7/8 Mây họa ánh trăng - hQ
22g00 phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật học đường 2015 - hQ
  từ ngày 7/8 thiên thần biết yêu - hQ
  từ ngày 31/8  Kẻ thế mạng - hQ
22:30 phim truyện  
  chủ nhật Khi ta 16 - Vn
23g00 phim truyện  
  thứ 2 - chủ nhật sống trong oan nghiệt - hQ
  từ ngày 10/8  Mãi mãi bên em - philippines



Vân trung ca

Tình cờ gặp gỡ giữa 
đại mạc và trải qua 

nhiều hoạn nạn, cô 
bé Vân ca và tiểu 
hoàng đế lưu phất 
lăng đã ước hẹn cùng 
nhau, dùng vòng cổ 
và giày thêu làm vật 
định tình. 9 năm sau, Vân ca rời quê hương đại mạc 
đến thành trường an tìm lại ý trung nhân. tại đây, dù 
nhiều lần chạm mặt nhưng đôi tình nhân vẫn không 
nhận ra nhau. trong khi phất lăng vẫn đau đáu tìm 
kiếm Vân ca, thì nàng lại hiểu lầm người khác là 
“lăng ca ca” và đành phải rút lui vì anh đã ước hẹn 
cùng cô gái khác. rời xa kinh đô, Vân ca cố gắng 
quên đi mối tình đầu ngang trái để mở lòng với Mạnh 
giác. nào ngờ Mạnh giác chỉ muốn lợi dụng tình yêu 
của cô để thực hiện mưu đồ tranh quyền đoạt vị. sự 
lạnh lùng nhẫn tâm của Mạnh giác đã đẩy Vân ca 
đến bờ vực của đau khổ và tuyệt vọng tột cùng.

Vân ca chịu tổn thương sâu nặng đến mức 
không còn thiết sống. chính vào thời khắc tự tay kết 
liễu, cô bất ngờ được gặp phất lăng thực sự. Khi 
được làm hồng nhan bên cạnh quân vương, Vân ca 
cũng đồng thời trở thành cái gai trong mắt những kẻ 
nuôi mộng vinh hoa và bị cuốn vào cuộc phân tranh 
quyền lực ở cả chính trường, lẫn hậu cung. cũng 
trong lúc đó, phất lăng lại gặp bạo bệnh và đành 
cố tình xa lánh Vân ca để tránh cho nàng nỗi đau 
sinh li tử biệt.

Phát sóng lúc 19h, từ ngày 23/08.

Vòng tay gia ĐÌnh

Bất mãn vì bị mẹ ruột hắt hủi, Kang dong suk bỏ nhà 
đi biệt xứ 15 năm trời. sau khi trở thành công tố viên 

xuất sắc, vì một vụ trọng án, anh bất đắc dĩ quay về 
vùng quê nghèo. tại đây anh phải đối mặt cùng đại 
gia đình phức tạp, phải vượt qua những khoảng cách 
vô hình với chị gái song sinh dong ok khờ khạo, em trai 
dong hae lông bông, quậy phá, người ông tật nguyền, 
hai người chú sinh đôi khó tính… 

nhờ sự ấm áp, chân thành của mối tình đầu cha 
hae Won, dong suk bắt đầu vượt qua những khúc 
mắc, dần mở lòng đón nhận người thân của mình. thế 
nhưng, anh lại phải gồng mình bảo vệ hae Won khi cô 
lao vào nguy hiểm điều tra về cái chết của cha. trong 
quá trình đó, dong suk cũng đồng thời khám phá hàng 
loạt bí mật khủng khiếp về cha bạn gái và gia đình 
mình. Điều đó không chỉ khiến mối tình của cặp đôi có 
nguy cơ tan rã, mà còn đẩy họ vào nguy hiểm khi kẻ 
thù trong bóng tối luôn dùng mọi thủ đoạn hòng che 
giấu tội ác năm xưa. 

Phát sóng lúc 12h, từ ngày 28/08.

lớn lên trong viện mồ côi, cô bé 
princess lanh lợi nhanh chóng 

làm thân cùng niccolo - cậu bé 
tinh nghịch nhưng mang mặc cảm 
bị mẹ bỏ rơi. nhờ có sự quan tâm, 
an ủi của princess, niccolo dần hòa 
nhập và cả hai trở nên thân thiết 
từ đó. thế nhưng, đôi bạn sớm phải 
chia xa khi niccolo bất ngờ được 
cha ruột đến đón. hai đứa trẻ dần 
mất liên lạc từ đấy.

Đến khi trưởng thành, princess 
lấy tên là cess và rời khỏi cô nhi 
viện, mở một sạp quần áo ở khu 
chợ trời. tại đây, cô bất ngờ gặp lại 
niccolo - giờ đây đã là cậu công 

tử nick của nhà tài phiệt grande 
khi vô tình làm đổ sơn lên người anh 
trong lúc đẩy sạp chạy trốn cảnh 
sát. tuy nhiên, cả hai chẳng những 
không nhận ra nhau, mà còn liên 
tiếp đụng độ trong những hiểu lầm 
không đáng có. sự bất đồng càng 

gia tăng khi nick lại chạm trán cess 
lúc cô tình cờ cứu được luis - anh 
trai cùng cha khác mẹ của nick - 
trong một vụ tai nạn giao thông. Khi 
tình cảm giữa cess và luis bắt đầu 
nảy nở, cũng là lúc nick phát hiện 
cô nàng oan gia chính là princess 
mà anh vẫn luôn tìm kiếm. éo le 
thay, một mặt vì lòng kính trọng luis, 
nick không thể mở lời cùng cess, 
mặt khác, chính anh lại tự đẩy mình 
rơi vào đau khổ vì mối tình câm 
lặng và sự hiểu lầm ngày càng lớn 
từ người con gái anh yêu… 

Phát sóng lúc 18h, từ ngày 5/8.

MÃi MÃi Bên EM
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chƯƠng tRÌnh ĐẶc sẮc tRÊn 
tRUYỀn hÌnh K+ tháng 8/ 2017

Tháng 8 này, khung phim Việt 
độc quyền của truyền hình K+ 

sẽ mang đến khán giả một tác 
phẩm 16+ đậm tính giải trí với đủ 
cung bậc cảm xúc, từ hài hước, 
tếu táo đến sâu lắng - Chạy đi rồi 
tính. tác phẩm điện ảnh tiếp theo 
của bộ đôi namcito - Bảo nhân 
kể về cuộc đào tẩu khỏi sự săn 
lùng từ băng cướp của vợ chồng 
phương trinh  khi cô mong muốn 
thoát nghèo bằng việc đem nữ 
trang đi bán nhưng bất ngờ  
bị cướp.

ra rạp vào tháng 1 năm nay, Chạy đi rồi tính ghi điểm 
trong lòng người xem bằng sự hài hước, kịch tính của kịch 
bản, kết hợp với nét duyên dáng từ dàn diễn viên đồng 
đều về diễn xuất. ngoài diễm My 9x, khán giả sẽ gặp lại 
các gương mặt quen thuộc như Việt hương, hứa Vĩ Văn, 
diệu nhi và bé trọng Khang. 

Phát sóng 20h thứ Sáu, ngày 25/8 trên K+1.

chạy Đi rỒi Tính

Sau chuỗi 
bom tấn 

truyền hình 
hàn Quốc 
đình đám 
suốt hai 
tháng qua, 
truyền hình 
K+ sẽ “đổi 
gió” khán giả 
bằng một 
series châu 

Á mới mang tên Vẫn tin vào tình yêu. thuộc thể loại hài, 
tình cảm, lãng mạn, tác phẩm xoay quanh cặp đôi oan 
gia ngõ hẹp, lần đầu gặp mặt đã cãi nhau ỏm tỏi và tới 
đồn cảnh sát để phân giải. Không ngờ cả hai lại là đồng 
nghiệp và thậm chí còn được sếp giao làm chung dự án. 
Mọi chuyện rối ren kể từ khi chàng trai có tình cảm với cô 
gái nhưng vì kiêu nên không chịu thừa nhận.

Bộ phim mang đến những cảm xúc nhẹ nhàng, trong 
sáng mà bất cứ ai đã đi qua thời tuổi trẻ nồng nhiệt với 
cuộc sống cũng đều từng nếm trải. Vai chính trong phim 
do bộ đôi chu Á Văn - trần nghiên hy đảm nhiệm và 
nhận nhiều đánh giá cao về khả năng diễn xuất, tạo nên 
dấu ấn cho series này.

Phim phát sóng lúc 20h thứ Tư, Năm, Sáu từ 17/8.

VẪn Tin Vào Tình yÊu

Tháng 8 này, 
hàng loạt bom 

tấn châu Á chất 
lượng cao sẽ lên 
sóng K+, trong đó 
có Nhiệt huyết 
thanh xuân (hot 
young Bloods), 
Lớp học kiến trúc 
101 (architecture 
101) và Thời gian 
biến mất: Chuyện 
về cậu bé trở lại (Vanishing time: a Boy Who 
returned). Đây là những tác phẩm được chuyên 
trang bình chọn phim ảnh uy tín nhất thế giới 
iMdB đánh giá cao, từ 6.9 đến 7.4/10 điểm.

Với nhiệt huyết thanh xuân, khán giả được 
gặp park Bo young trong vai young sook - kẻ 
đứng đầu băng đảng nữ sinh ở trường trung 
học, cô giúp bộ phim gây sốt và được giới 
chuyên môn gọi là biểu tượng đáng yêu của đất 
nước kim chi.

Phát sóng 20h00 thứ 6 hàng tuần trên K+1.

Bom TẤn châu á

Architecture 101

Vanishing Time: A Boy Who Returned

Hot Young Bloods
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*Duy nhất trên K+

sự Kiện thể thao phÁt sóng trực tiếp 
trong thÁng 8/2017

Thể Thao Tháng 8 TrÊn K+: các giải Bóng Đá hàng Đầu châu âu ĐỒng LoạT Trở Lại

Trong mùa thứ 8 liên tiếp đưa giải ngoại hạng anh 
đến với khán giả Việt nam, truyền hình K+ hân hạnh 

mang tới người hâm mộ bóng đá trọn vẹn 380 trận 
đấu, bao gồm trận đấu sớm ngày thứ 7, một trận đấu 
trong khung 21h và trận đấu muộn ngày chủ nhật sẽ 
được phát sóng độc quyền và duy nhất trên K+, ứng 
dụng myK+ và gói myK+noW. Đội bóng nào sẽ cản 
đường chelsea trên con đường bảo vệ ngôi vương? 
Bất ngờ cũng có thể đến từ những đội bóng “ngựa ô” 
của giải như Everton, leicester city hay cả Westham 
united. cuộc đua tranh hấp dẫn và kịch tính của các 
đội trong top 6 ngoại hạng anh (chelsea, tottenham, 
Man city, liverpool, arsenal và Man united) sẽ trở lại 
bắt đầu từ ngày 12/8.

cũng trong tháng 8, giải đấu cao nhất của “xứ 
sở bò tót” la liga cũng sẽ khởi tranh trở lại. các ngôi 
sao hàng đầu thế giới như Messi, ronaldo, neymar, 
griezmann sẽ quay trở lại với khán giả và người hâm 
mộ trong các trận đấu độc quyền trên K+. la liga 
mùa tới vẫn sẽ là cuộc cạnh tranh danh hiệu của 

Barcelona - real Madrid hay sẽ là cuộc trỗi dậy của 
những atletico, Valencia hay sevilla. cùng đón xem la 
liga sẽ trở lại vào 12/8.

hãy đăng ký ngay K+ để không bỏ lỡ các trận đấu 
hấp dẫn của 2 giải đấu hàng đầu châu âu là ngoại 
hạng anh và la liga khởi tranh trở lại vào đầu tháng 8. 
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bên cạnh bộ phim truyền 
hình hấp dẫn Doctor 
Romantic (người thầy y 

đức) đang được phát sóng, khán 
giả Việt nam sẽ tiếp tục được 
thưởng thức series bom tấn 
Defendant (Bị cáo), lần đầu tiên và 
độc quyền tại Việt nam trên kênh 
K+ns từ ngày 10/7.

Defendant là sản phẩm mới của 
kênh sBs. phim do Jo young-kwang 
và Jung dong-yoon đồng đạo diễn 
với phần kịch bản do choi soo-jin và 
choi chang hwang chấp bút. hai 
vai chính trong defendant - Bị cáo 
thuộc về hai ngôi sao Ji sung và um 
Ki-joon. ngoài ra, tác phẩm này còn 
có sự tham gia của Kwon yu-ri, thành 
viên ban nhạc snsd nổi danh.

trước thời điểm Defendant ra mắt, 
sBs đứng trước nhiều thách thức khi 
quyết tâm thay đổi “khẩu vị” của 
khán giả bằng việc mang tới một 
series có không khí u tối hơn. tuy vậy, 
chỉ sau hai tập đầu, bộ phim đã phá 
vỡ mọi kỉ lục trước đó của nhà đài khi 
tỉ lệ người xem tăng dần đều. từng có 
thời điểm, một tập của phim đạt gần 
30% số khán giả theo dõi, trở thành 
tác phẩm truyền hình ăn khách nhất 
hàn Quốc đầu năm 2017.

nhân vật chính trong phim là park 
Jung Woo (Ji sung) hành nghề kiểm 
sát viên, được xem là một ngôi sao 
đang lên trong ngành và có mái ấm 
vững chắc, vô cùng hạnh phúc bên 
vợ cùng cô con gái nhỏ. Một ngày 
nọ, sau giấc ngủ say, anh tỉnh dậy 
và hốt hoảng nhận ra mình đang 
bị giam với tội danh sát nhân. nạn 
nhân không ai khác chính là toàn bộ 
gia đình anh. Jung Woo cũng không 
tài nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy 

ra do trí nhớ bị xóa sạch kí ức trong 
vòng 4 tháng trở lại.

những gì mà anh nhớ được chỉ 
còn là một số chi tiết về vụ án kì lạ, 
liên quan đến hai anh em sinh đôi 
của tập đoàn cha Myung, có tên 
cha Min ho và cha sun ho (đều 
do uhm Ki Joon thủ vai). người anh 
trai cha sun ho thành đạt và điềm 
đạm trong khi đứa em trai sinh đôi 
giống nhau như hai giọt nước - cha 
Min ho - lại có tính tình hoàn toàn 
khác biệt. Một lần bị dính dáng vào 
vụ điều tra giết người, cha Min ho 
đã ra tay hạ sát anh trai để đóng 
giả cha sun ho, hòng chạy tội. thủ 
đoạn độc ác này đã bị kiểm sát 
viên park Jung Woo nhìn thấu và 
năm lần bảy lượt tìm cách vạch trần.

Khác với những bộ phim truyền 
hình từng gây tiếng vang trong năm 
qua, Defendant ghi điểm trong lòng 
công chúng nhờ sự đột phá về kịch 

bản khi nội dung không chỉ có ngôn 
tình và những yếu tố hư cấu. toàn bộ 
series mang đậm âm hưởng li kì pha 
chút đen tối nhưng vẫn tràn đầy tính 
nhân văn.

Với một cốt truyện phức tạp 
và li kì như vậy, các vai diễn của 
Defendant ngay từ đầu đã luôn được 
khán giả quan tâm. giới chuyên môn 
và người xem đều cho rằng, tác 
phẩm này như thể “đo ni đóng giày” 
cho Ji sung và um Ki-Joon khi bộ đôi 
này phối hợp với nhau hoàn hảo tới 
từng chi tiết. cả hai làm chủ rất tốt 
vai diễn của mình và tự tỏa ra được 
những nét bí ẩn riêng, cuốn hút khán 
giả từ đầu tới cuối.

Bộ phim vừa kết thúc tại hàn 
Quốc vào tháng 3/2017 và sẽ lên 
sóng độc quyền trên truyền hình K+ 
lúc 20h thứ hai, Ba hàng tuần trên 
kênh K+ns, từ ngày 10/7.

pV

Bộ phim phá vỡ mọi kỉ lục  
của truyền hình hàn Quốc
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Năm 1942, trong 
quá trình thực hiện 

nhiệm vụ ám sát một 
đại sứ người Đức, Max 
Vatan gặp và quen biết 
Marianne Beausejour 
đến từ quân kháng chiến 
pháp. cùng sánh vai nhau 
trong những thời khắc 
sống còn, tình cảm giữa 
hai người đã nảy sinh và 
họ đã quyết định tiến tới 
hôn nhân. Mọi chuyện rắc 
rối xảy ra khi Max nhận 
được tin tức tình báo, nghi 
ngờ vợ anh là một gián 
điệp Đức. giữa vận mệnh 
của đất nước và tình cảm 
cá nhân, anh sẽ nghiêng 
về bên nào?

Phát sóng: 21h thứ Bảy, 
ngày 19/8.

Bộ phim tiếp tục 
dựa trên một 

trong 10 ngàn hồ 
sơ điều tra của cặp 
vợ chồng Warren. 
chuyện phim là vụ 
án kì bí nhất được 
ghi nhận trong lịch 
sử siêu nhiên. lấy bối 
cảnh vào cuối thập 
niên 70 tại vùng 
Enfield nước anh, 
nơi mà người mẹ 
đơn thân hodgson 
sống cùng bốn đứa 
con gái. Bọn trẻ bị 
các thế lực siêu 
nhiên tà ác quấy 
nhiễu liên tục. Bà 
mẹ đành phải nhờ 
đến sự giúp đỡ của hai nhà ngoại cảm Ed và lorraine 
Warren đến điều tra để giải cứu con mình. liệu họ có 
thành công?

Phát sóng 21h thứ Bảy, ngày 12/8.

câu chuyện 
xảy ra nhiều 

năm kể từ khi 
người đàn ông 
từng được biết 
đến như tarzan 
rời khu rừng ở 
châu phi, bước 
vào cuộc sống 
của một quý tộc 
với tên gọi John 
clayton  
iii -  lãnh chúa 
vùng greystoke. 
cùng với người vợ 
yêu quý Jane luôn 
túc trực bên cạnh, 
anh được mời 
trở lại congo với 
vai trò sứ giả của 
Quốc hội. chàng 
người rừng năm 
xưa không hề biết 
rằng mình chính là 

con tốt trong một âm mưu chết người của leon rom. 
liệu anh có thoát khỏi bàn tay của những kẻ gian ác?

Phát sóng 21h thứ Bảy, ngày 5/8.

ThE LEgEnD oF TarZan
huyền thoại người rừng

aLLiED
Liên minh sát thủ

ThE conJuring 2
ám ảnh kinh hoàng 2

phim được 
chuyển thể 

từ phần thứ 18 
trong cuốn tiểu 
thuyết của tác giả 
lee child. Jack 
reacher đã trở lại 
sau thời gian dài 
ẩn danh để tìm 
kiếm sếp cũ - thiếu 
úy susan turner. 
tuy nhiên, anh 
phát hiện ra cô 
đã bị gài bẫy và 
đang chịu cảnh 
tù tội. Vấn đề 
chính là ở cách 
giải quyết của 
Jack reacher: 
“các người nghĩ 
mình đứng trên 
luật pháp. nhưng 
tôi không phải là 
luật pháp. Vì thế 
các người liệu 
mà chạy đi trước 
khi tôi bắt đầu 

chuyến đi săn này. Khi tôi tìm thấy các người, tôi sẽ tiêu 
diệt tất cả!”.

Phát sóng: 21h thứ Bảy, ngày 26/8.

JacK rEachEr: 
nEVEr go BacK

Jack reacher - Không bao 
giờ trở lại
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ngày 01/8

10:30 EntouragE (2015) -   
 coMEdy
12:05 Misconduct -   
 horror-thrillEr
13:50 thE BournE idEntity -  
 action-adVEnturE
15:45 thE MExican - coMEdy
17:45 honEy 3 - draMa
19:20 posEidon -   
 action-adVEnturE
21:00 thE purgE: ElEction  
 yEar - horror-thrillEr
22:50 rocK oF agEs -   
 coMEdy

ngày 02/8

13:20 hEllo, My naME is   
 doris - coMEdy
14:50 posEidon -   
 action-adVEnturE
16:25 MurdEr, shE BaKEd:   
 a chocolatE chip   
 cooKiE MystEry -draMa
17:50 aEonFlux -   
 action-adVEnturE
19:25 MonEy MonstEr -   
 draMa
21:00 thE ForEst -   
 horror-thrillEr
22:35 gaME oF thronEs   
 s703 - draMa
23:35 thE intErVEntion -   
 coMEdy

ngày 03/8

14:40 gaME oF thronEs   
 s703 - draMa
15:40 approaching thE   
 unKnoWn  - sci-Fi
17:10 thE constant   
 gardEnEr - draMa
19:15 sing strEEt - draMa
21:00 thE taKing oF pElhaM  
 1 2 3 - action-  
 adVEnturE
22:45 BallErs  s302 - coMEdy
23:15 insEcurE  s202 -   
 coMEdy
23:45 surrogatEs -   
 action-adVEnturE

ngày 04/8

15:00 BallErs  s302 - coMEdy
15:30 insEcurE  s202 -   
 coMEdy

16:00 Must loVE dogs -   
 coMEdy
17:35 JEM and thE   
 holograMs - draMa
19:30 Kung Fu panda - FaMily
21:00 Mad Max: Fury road -  
 action-adVEnturE
23:00 EyE in thE sKy - draMa

ngày 05/8

16:00 102 dalMatians - FaMily
17:40 Kung Fu panda - FaMily
19:15 goosEBuMps - FaMily
21:00 thE lEgEnd oF tarZan -  
 action-adVEnturE
22:50 gaME oF thronEs   
 s703 - draMa
23:50 WhisKEy tango   
 Foxtrot - coMEdy

ngày 06/8

11:35 harry pottEr and thE  
 goBlEt oF FirE - action- 
 adVEnturE
14:10 thE lEgEnd oF tarZan -  
 action-adVEnturE
16:00 FroZEn (2013) - FaMily
17:40 MonstErs uniVErsity -  
 FaMily
19:25 hancocK -   
 action-adVEnturE
21:00 toMorroWland -   
 action-adVEnturE
23:10 thE purgE: ElEction  
 yEar - horror-thrillEr

ngày 07/8

12:40 rocK thE KasBah -   
 coMEdy
14:25 hancocK -   
 action-adVEnturE
15:55 BaBE: pig in thE   
 city - FaMily
17:30 cEntEr stagE:   
 on pointE - draMa
19:00 BlacK Mass - draMa
21:00 gaME oF thronEs   
 s704 - draMa
22:00 BallErs  s303 - coMEdy
22:30 insEcurE  s203 -   
 coMEdy
23:00 laKEViEW tErracE -   
 draMa

ngày 08/8

13:00 BlacK Mass - draMa

15:00 dEFinitEly, MayBE -   
 coMEdy
16:50 laKEViEW tErracE -   
 draMa
18:40 aVEngErs: agE oF   
 ultron - action-  
 adVEnturE
21:00 thE lEgEnd oF tarZan -  
 action-adVEnturE
22:50 Bad nEighBours 2 -   
 coMEdy

ngày 09/8

13:20 toMorroWland -   
 action-adVEnturE
15:30 Wall.E - FaMily
17:10 FroZEn (2013) - FaMily
18:50 Van hElsing -   
 horror-thrillEr
21:00 cEntral intElligEncE -  
 coMEdy
22:45 gaME oF thronEs s704 -  
 draMa
23:45 Ed tV - coMEdy

ngày 10/8

15:00 gaME oF thronEs   
 s704 - draMa
16:00 thE pErFEct scorE -  
 coMEdy
17:30 102 dalMatians -   
 FaMily
19:10 pan - FaMily
21:00 Misconduct -   
 horror-thrillEr
22:45 BallErs  s303 - coMEdy
23:15 insEcurE  s203 -   
 coMEdy
23:45 thE ExorcisM oF EMily  
 rosE - horror-thrillEr

ngày 11/8

14:55 BallErs  s303 - coMEdy
15:25 insEcurE  s203 -   
 coMEdy
15:55 thE rooKiE (2002) -   
 draMa
18:00 BEVErly hills   
 chihuahua - FaMily
19:30 Madagascar: EscapE  
 2 aFrica - FaMily
21:00 star trEK BEyond - sci-Fi
23:00 thE purgE: ElEction  
 yEar - horror-thrillEr

ngày 12/8

13:45 star trEK BEyond - sci-Fi
15:45 Madagascar: EscapE 2  
 aFrica - FaMily
17:15 MonstErs Vs. aliEns -  
 FaMily
18:50 toMorroWland -   
 action-adVEnturE
21:00 thE conJuring 2 -   
 horror-thrillEr
23:10 gaME oF thronEs s704 -  
 draMa

ngày 13/8

12:50 toMorroWland -   
 action-adVEnturE
15:00 you’VE got Mail -   
 roMancE
16:55 Wall.E - FaMily
18:35 posEidon -   
 action-adVEnturE
20:10 thE lEgEnd oF tarZan -  
 action-adVEnturE
22:00 War dogs - coMEdy
23:50 Mad Max: Fury road -  
 action-adVEnturE

ngày 14/8

16:00 posEidon -   
 action-adVEnturE
17:40 Must loVE dogs -   
 coMEdy
19:15 Fast & Furious -   
 action-adVEnturE
21:00 gaME oF thronEs s705 -  
 draMa
22:00 BallErs  s304 - coMEdy
22:30 insEcurE  s204 -   
 coMEdy
23:00 thE darKnEss -   
 horror-thrillEr

ngày 15/8

13:55 EntouragE (2015) -   
 coMEdy
15:30 KindErgartEn cop -  
 action-adVEnturE
17:20 hollyWood on   
 sEt 714 - spEcial
17:45 Bright lights - spEcial
19:20 KEanu - coMEdy
21:00 thE conJuring 2 -   
 horror-thrillEr
23:10 inglourious BastErds -  
 action-adVEnturE

ngày 16/8

lịch phát sóng tháng 8
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11:55 rEd dragon - draMa
13:55 KEanu - coMEdy
15:35 Kit KittrEdgE: an   
 aMErican girl  - FaMily
17:15 Ed tV - coMEdy
19:15 goosEBuMps - FaMily
21:00 pan - FaMily
22:50 gaME oF thronEs   
 s705 - draMa
23:50 War dogs - coMEdy

ngày 17/8

15:50 drillBit taylor -   
 coMEdy
17:30 rEVolutionary road -  
 draMa
19:25 MastEr oF thE   
 drunKEn Fist: BEggar  
 so - action-adVEnturE
21:00 BlacK Mass - draMa
23:00 BallErs  s304 - coMEdy
23:30 insEcurE  s204 -   
 coMEdy

ngày 18/8

15:00 BallErs  s304 - coMEdy
15:30 insEcurE  s204 -   
 coMEdy
16:00 thE pErFEct scorE -  
 coMEdy
17:35 MonstErs uniVErsity -  
 FaMily
19:15 10 cloVErFiEld   
 lanE - sci-Fi
21:00 ghostBustErs (2016) -  
 action-adVEnturE
22:55 thE lEgEnd oF tarZan -  
 action-adVEnturE

ngày 19/8

13:45 ghostBustErs (2016) -  
 action-adVEnturE
15:40 dEFinitEly, MayBE -   
 coMEdy
17:30 Fast & Furious -   
 action-adVEnturE
19:15 cEntral intElligEncE -  
 coMEdy
21:00 alliEd - draMa
23:05 gaME oF thronEs   
 s705 - draMa

ngày 20/8

15:30 strangE Magic - FaMily
17:10 FroZEn (2013) - FaMily
18:50 Van hElsing -   

 horror-thrillEr
21:00 aVEngErs: agE oF   
 ultron - action-  
 adVEnturE
23:20 thE conJuring 2 -   
 horror-thrillEr

ngày 21/8

17:30 thE MExican - coMEdy
19:30 hancocK -   
 action-adVEnturE
21:00 gaME oF thronEs   
 s706 - draMa
22:00 BallErs  s305 - coMEdy
22:30 insEcurE  s205 -   
 coMEdy
23:00 Bad nEighBours 2 -   
 coMEdy

ngày 22/8

15:45 hollyWood on   
 sEt 715 - spEcial
16:10 hancocK -   
 action-adVEnturE
17:40 Must loVE dogs -   
 coMEdy
19:15 our Brand is crisis -  
 coMEdy
21:00 alliEd - draMa
23:05 tErrordactyl -   
 action-adVEnturE

ngày 23/8

14:00 our Brand is   
 crisis - coMEdy
15:45 JEM and thE   
 holograMs - draMa
17:40 aEonFlux -   
 action-adVEnturE
19:10 WhisKEy tango   
 Foxtrot - coMEdy
21:00 thE 5th WaVE -   
  action-adVEnturE
22:50 gaME oF thronEs   
 s706 - draMa
23:50 thE BrothErs griMsBy -  
 coMEdy

ngày 24/8

14:45 gaME oF thronEs   
 s706 - draMa
15:45 duMB & duMBEr -   
 coMEdy
17:30 dEFinitEly, MayBE -   
 coMEdy
19:20 MastEr oF thE shad  

 oWlEss KicK: Wong  
 KEi-ying - action-  
 adVEnturE
21:00 daddy’s hoME -   
 coMEdy
22:35 BallErs  s305 - coMEdy
23:05 insEcurE  s205 -   
 coMEdy
23:35 goat  - draMa

ngày 25/8

15:15 insEcurE  s205 -   
 coMEdy
15:45 honEy 3 - draMa
17:20 you’VE got Mail -   
 roMancE
19:15 thE taKing oF pElhaM  
 1 2 3 - action-  
 adVEnturE
21:00 thE conJuring 2 -   
 horror-thrillEr
23:10 War dogs - coMEdy

ngày 26/8

13:40 rocK oF agEs -   
 coMEdy
15:40 Kung Fu panda - FaMily
17:15 alicE in WondErland  
 (2010) - FaMily
19:00 star trEK BEyond - sci-Fi
21:00 JacK rEachEr: nEVEr  
 go BacK - action-  
 adVEnturE
23:00 gaME oF thronEs s706 -  
 draMa

ngày 27/8

12:25 MonEy MonstEr -   
 draMa
14:00 JacK rEachEr:   
 nEVEr go BacK -   
 action-adVEnturE
15:55 BEE MoViE - FaMily
17:25 Madagascar: EscapE  
 2 aFrica - FaMily
18:55 alliEd - draMa
21:00 Jason BournE -   
 action-adVEnturE
23:00 laKEViEW tErracE -   
 draMa

ngày 28/8

15:30 KindErgartEn cop -  
 action-adVEnturE
17:20 laKEViEW tErracE -   
 draMa

19:10 alicE in WondErland  
 (2010) - FaMily
21:00 gaME oF thronEs   
 s707 - draMa
22:00 BallErs  s306 - coMEdy
22:30 insEcurE  s206 -   
 coMEdy
23:00 i saW thE light - draMa

ngày 29/8

13:50 MastEr oF thE shad  
 oWlEss KicK: Wong  
 KEi-ying - action-  
 adVEnturE
15:30 BaBE: pig in thE city -  
 FaMily
17:05 rEVolutionary road -  
 draMa
19:00 stEVE JoBs - draMa
21:00 JacK rEachEr:   
 nEVEr go BacK -   
 action-adVEnturE
22:55 surrogatEs -   
 action-adVEnturE

ngày 30/8

15:35 stEVE JoBs - draMa
17:35 MonstErs uniVErsity -  
 FaMily
19:15 Fast & Furious -   
 action-adVEnturE
21:00 thE transportEr   
 rEFuElEd -    
 action-adVEnturE
22:35 gaME oF thronEs s707 -  
 draMa
23:35 thE count oF   
 MontE cristo -   
 action-adVEnturE

ngày 31/8

14:45 gaME oF thronEs   
 s707 - draMa
15:45 Fast & Furious -   
 action-adVEnturE
17:25 MonstErs Vs.   
 aliEns - FaMily
19:00 WarcraFt -   
 action-adVEnturE
21:00 intErchangE -   
 horror-thrillEr
22:40 BallErs  s306 - coMEdy
23:10 insEcurE  s206 -   
 coMEdy
23:40 thE 5th WaVE -   
 action-adVEnturE

lịch phát sóng tháng 8
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ngày 1/8
06:00 you don’t KnoW   
 JacK - draMa
08:25 aFtErBurn - draMa
17:40 highlandEr -  
  action-adVEnturE
19:45 gaME oF thronEs s703  
 - draMa
21:00 WicKEr parK - draMa
23:05 BoardWalK EMpirE  
 s404: all in - draMa

ngày 2/8
06:05 alWays outnuMBErEd -  
 draMa
12:00 Big littlE liEs s101:   
 soMEBody’s dEad -  
 draMa
18:55 WicKEr parK - draMa
21:00 thE pinK panthEr 2 -  
 coMEdy
22:40 BoardWalK EMpirE  
 s406: thE north star -  
 draMa
23:45 BoardWalK EMpirE 
s407: WilliaM Wilson - draMa
00:45 BanshEE  s207: Ways  
 to Bury a Man -   
 action-adVEnturE

ngày 3/8
06:00 thE WholE ninE yards -  
 coMEdy
12:00 Big littlE liEs s102:   
 sErious MothEring -  
 draMa
19:20 thE pinK panthEr 2 -  
 coMEdy
21:00 rEd 2 - action-  
 adVEnturE
23:05 BoardWalK EMpirE  
 s408: thE old ship   
 oF Zion - draMa

ngày 4/8
06:15 don King only in   
 aMErica - draMa
10:05 thE tErMinator -   
 action-adVEnturE
18:00 gaME oF thronEs   
 s703 - draMa
19:15 thE Boy (2016) -   
 horror-thrillEr
21:00 ocEan’s tWElVE -   
 action-adVEnturE
23:15 BoardWalK EMpirE  

 s410: WhitE horsE piKE -  
 draMa

ngày 5/8
06:20 hEMingWay &   
 gEllhorn - draMa
11:00 thE lord oF thE rings:  
 thE FElloWship oF   
 thE ring - action-  
 adVEnturE
17:10 thE lord oF thE rings:  
 thE rEturn oF thE King  
 - action-adVEnturE
21:00 cranK : high VoltagE -  
 action-adVEnturE
22:30 u-571 - action-  
 adVEnturE

ngày 6/8
06:00 thE lord oF thE rings:  
 thE tWo toWErs -   
 action-adVEnturE
12:30 u-571 - action-  
 adVEnturE
18:55 Boycott - draMa
21:00 aBduction -   
 action-adVEnturE
22:55 shErlocK holMEs: a  
 gaME oF shadoWs -  
 action-adVEnturE

ngày 7/8
06:10 young guns ii -   
 action-adVEnturE
10:00 rEMEMBEr thE titans -  
 draMa
21:15 BallErs  s303 - coMEdy
21:45 insEcurE  s203 -   
 coMEdy
22:15 rooM 104 s102 -   
 coMEdy
22:45 aBout a Boy - coMEdy

ngày 8/8
06:00 BarBarians at thE   
 gatE - draMa
09:50 loVE & MErcy - draMa
16:20 hEllo ladiEs: thE  
  MoViE - coMEdy
19:45 gaME oF thronEs   
 s704 - draMa
21:00 into thE Woods -   
 draMa
23:15 BoardWalK EMpirE  
 s412: FarEWEll daddy  
 BluEs - draMa

ngày 9/8
06:05 all thE Way - draMa
12:00 Big littlE liEs s106:   
 Burning loVE - draMa
19:00 sWEEt hoME alaBaMa -  
 coMEdy 
21:00 KatE & lEopold -  
  roMancE
23:05 BoardWalK EMpirE   
 s502: thE good   
 listEnEr - draMa

ngày 10/8
06:00 thE JacK Bull - draMa
13:10 3 MEn and a BaBy -  
 coMEdy
18:55 highlandEr -   
 action-adVEnturE
21:00 FacE/oFF -    
 action-adVEnturE
23:25 BoardWalK EMpirE   
 s504: cuanto - draMa

ngày 11/8
06:00 lansKy - draMa
13:05 highlandEr -   
 action-adVEnturE
18:00 gaME oF thronEs s704  
 - draMa
19:15 First Blood -   
 action-adVEnturE
21:00 alicE in WondErland  
 (2010) - FaMily
23:00 BoardWalK EMpirE  
s506: dEVil you KnoW -   
 draMa

ngày 12/8
06:00 WhEn harry MEt   
 sally... - roMancE
11:55 thE pinK panthEr 2 -  
 coMEdy
18:45 ocEan’s tWElVE -   
 action-adVEnturE
21:00 EscapE plan -   
 action-adVEnturE
23:05 rEd 2 - action-  
 adVEnturE

ngày 13/8
08:05 EyE in thE sKy - draMa
16:20 undErWorld  -   
 horror-thrillEr
18:55 EscapE plan -   
 action-adVEnturE

21:00 thE last Witch huntEr -  
 action-adVEnturE
22:55 signs - draMa

ngày 14/8
06:00 against thE Wall -   
 draMa
10:00 casanoVa -   
 action-adVEnturE
18:45 gaME oF thronEs   
 s704 - draMa
20:00 gaME oF thronEs   
 s705 - draMa
21:15 BallErs  s304 - coMEdy
21:45 insEcurE  s204 -   
 coMEdy
22:15 rooM 104 s103 -   
 coMEdy
22:45 cranK : high VoltagE -  
 action-adVEnturE

ngày 15/8
06:00 iron JaWEd   
 angEls - draMa
13:05 BErnard and   
 doris - draMa
17:15 cindErElla Man -   
 draMa
19:45 gaME oF thronEs   
 s705 - draMa
21:00 thE tErMinator -   
 action-adVEnturE
22:55 EscapE plan -   
 action-adVEnturE

ngày 16/8
06:15 WinchEll - draMa
08:10 raW dEal -   
 action-adVEnturE
19:05 thE tErMinator -   
 action-adVEnturE
21:00 shE’s thE Man -   
 coMEdy
22:55 thE paciFic s102:   
 part tWo - action-  
 adVEnturE
23:55 thE paciFic s103:   
 part thrEE - action- 
 adVEnturE

ngày 17/8
06:05 Boycott - draMa
08:10 thE liFE and dEath   
 oF pEtEr sEllErs -   
 spEcial
13:05 EscapE plan -   

lịch phát sóng tháng 8
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 action-adVEnturE
15:10 thE thoMas croWn  
 aFFair - action-  
 adVEnturE
17:10 shE’s thE Man -   
 coMEdy
19:05 Misconduct -   
 horror-thrillEr
21:00 u-571 - action-  
 adVEnturE

ngày 18/8
06:00 locK up - action-  
 adVEnturE
12:25 EnlightEnEd s202:   
 rEVEngE play - draMa
16:30 nightingalE  - draMa
18:00 gaME oF thronEs   
 s705 - draMa
19:15 conspiracy (hBo) -  
 draMa
21:00 pEarl harBor -   
 action-adVEnturE

ngày 19/8
06:45 highlandEr -   
 action-adVEnturE
08:50 conspiracy (hBo) -  
 draMa
12:35 criMinal (2015) -   
 action-adVEnturE
14:35 KatE & lEopold -   
 roMancE
18:45 into thE Woods -   
 draMa
21:00 rEsidEnt EVil:   
 Extinction - horror- 
 thrillEr
22:45 FacE/oFF -    
 action-adVEnturE

ngày 20/8
06:20 thE liFE and dEath   
 oF pEtEr sEllErs -   
 spEcial
11:00 thE lord oF thE rings:  
 thE FElloWship oF   
 thE ring - action-  
 adVEnturE
14:05 thE lord oF thE rings:  
 thE tWo toWErs -   
 action-adVEnturE
17:10 thE lord oF thE rings:  
 thE rEturn oF thE King  
 - action-adVEnturE
21:00 contagion - draMa

22:55 truMBo (2015)  - draMa

ngày 21/8
08:00 gaME oF thronEs   
 s706 - draMa
13:10 introducing dorothy  
 dandridgE - draMa
16:50 contagion - draMa
18:45 gaME oF thronEs   
 s705 - draMa
20:00 gaME oF thronEs   
 s706 - draMa
21:15 BallErs  s305 - coMEdy
21:45 insEcurE  s205 -   
 coMEdy
22:15 rooM 104 s104 -   
 coMEdy

ngày 22/8
06:25 rEd hEat -    
 action-adVEnturE 
13:10 FluBBEr - coMEdy
14:55 noW you sEE ME -   
 action-adVEnturE
17:30 ocEan’s tWElVE -   
 action-adVEnturE
19:45 gaME oF thronEs   
 s706 - draMa
21:00 thE count oF   
 MontE cristo -   
 action-adVEnturE
23:20 thE paciFic s108:   
 part Eight - action- 
 adVEnturE

ngày 23/8
06:10 WicKEr parK - draMa
10:05 MaJor lEaguE -   
 coMEdy
17:05 Bill & tEd’s ExcEllEnt  
 adVEnturE - coMEdy
18:45 hollyWood on   
 sEt 714 - spEcial
19:10 3 MEn and a BaBy -  
 coMEdy
21:00 aBout a Boy - coMEdy
22:50 thE paciFic s110:   
 part tEn - action-  
 adVEnturE

ngày 24/8
06:50 angEl rodriguEZ -   
 draMa
12:00 MildrEd piErcE s101:  
 chaptEr 1 - draMa
17:15 aBduction -  

  action-adVEnturE
19:10 aBout a Boy - coMEdy
21:00 EyE in thE sKy - draMa
22:50 striKE BacK s102:   
 EpisodE 2 -    
 action-adVEnturE
23:45 striKE BacK s103:   
 EpisodE 3 - action-  
 adVEnturE

ngày 25/8
06:25 thE thoMas   
 croWn aFFair -   
 action-adVEnturE
12:00 MildrEd piErcE s102:  
 chaptEr 2 - draMa
18:00 gaME oF thronEs   
 s706 - draMa
19:15 rEMEMBEr - draMa
21:00 thE hungEr gaMEs:  
 MocKingJay part 1 -  
 action-adVEnturE
23:10 striKE BacK s104:   
 EpisodE 4 -    
 action-adVEnturE

ngày 26/8
06:00 thE lEisurE    
 class - draMa
12:55 rEMEMBEr - draMa
18:50 thE hungEr gaMEs:  
 MocKingJay part 1 -  
 action-adVEnturE
21:00 rEsidEnt EVil: aFtErliFE -  
 action-adVEnturE
22:45 pEarl harBor -   
 action-adVEnturE

ngày 27/8
07:20 aMErican    
 splEndor - draMa
09:10 Misconduct -   
 horror-thrillEr
17:10 WicKEr parK - draMa
19:15 rEsidEnt EVil: aFtErliFE -  
 action-adVEnturE
21:00 War - action-  
 adVEnturE
22:50 rEsidEnt EVil:   
 Extinction - horror- 
 thrillEr

ngày 28/8
06:20 thE pinK panthEr 2 -  
 coMEdy
12:00 MildrEd piErcE s103:  

 chaptEr 3 - draMa
18:45 gaME oF thronEs   
 s706 - draMa
20:00 gaME oF thronEs   
 s707 - draMa
21:15 BallErs  s306 - coMEdy
21:45 insEcurE  s206 -   
 coMEdy
22:15 rooM 104 s105 -   
 coMEdy

ngày 29/8
06:00 thE hungEr gaMEs:  
 MocKingJay part 1 - 
  action-adVEnturE
12:00 MildrEd piErcE s104:  
 chaptEr 4 - draMa
17:50 contagion - draMa
19:45 gaME oF thronEs s707  
 - draMa
21:00 undErWorld  -   
 horror-thrillEr
23:10 striKE BacK s106:   
 EpisodE 6 - action-  
 adVEnturE

ngày 30/8
06:00 thE JacK Bull - draMa
12:00 MildrEd piErcE s105:  
 chaptEr 5 - draMa
18:50 undErWorld  -   
 horror-thrillEr
21:00 sWEEt hoME alaBaMa -  
 coMEdy
23:00 striKE BacK s108:   
 EpisodE 8 - action-  
 adVEnturE
23:50 striKE BacK s109:   
 EpisodE 9 - action-  
 adVEnturE

ngày 31/8
06:25 thought criMEs -   
 draMa
12:00 oliVE KittEridgE  s101:  
 pharMacy - draMa
17:15 War - action-  
 adVEnturE
19:05 thE last Witch huntEr -  
 action-adVEnturE
21:00 signs - draMa
22:55 striKE BacK s110:   
 EpisodE 10 - action- 
 adVEnturE

lịch phát sóng tháng 8
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Thảm họa virus t đã lây lan 
khắp toàn cầu. thế giới 

bây giờ chỉ còn lại những 
nhóm người sống sót lẻ loi 
cùng với hàng đàn zombie 
(xác sống) lang thang khắp 
nơi. tuy nhiên, mọi người tin 
rằng ở alaska vẫn còn nơi 
chưa bị virus quấy rầy và bắt 
đầu di chuyển về đó. alice - 
giờ đây đã mang trong mình 
sức mạnh siêu nhiên - cũng 
không ngoại lệ. tập đoàn 
umbrella đang cố gắng bắt 
alice vì máu của cô chính là 
thuốc giải cho virus t. cuộc 
chiến giữa alice và tên bác 
sĩ issaac ác độc - người tạo 
ra các phiên bản vô tính của cô nhằm tìm thuốc giải 
bắt đầu...

Phát sóng 21h thứ Bảy, ngày 19/8.

Vậy là đã 3 năm 
trôi qua kể từ 

khi danny ocean 
cùng 10 đồng đội 
tiến hành thành 
công vụ cướp tiền 
hoành tráng nhất 
trong lịch sử. Qua 
mặt quý ông terry 
Benedict, 11 tên 
cướp thế kỉ đã nuốt 
trọn 150 triệu usd 
tiền mặt từ một 
sòng bạc ở las 
Vegas. Vừa tức vì bị 
mất tiền, vừa giận 
vì bị hạ nhục, terry 
quyết truy tìm 11 
kẻ lừa đảo nhằm 
rửa mối hận này 
và đòi cả phần lãi 
sau ngần ấy năm. 
ocean và bạn bè 
chỉ có 12 ngày để kiếm đủ tiền để trả cho terry.

Phát sóng 21h thứ Sáu, ngày 4/8.

phần 2 câu 
chuyện tiếp tục 

xoay quanh Frank 
và Marvin - những 
“ông già gân” được 
liệt vào hạng rEd 
(retired, Extremely 
dangerous - Đã giải 
nghệ và cực kì nguy 
hiểm). Frank muốn 
tận hưởng cuộc 
sống yên bình bên 
cạnh sarah nhưng 
mong muốn ấy 
không thể trở thành 
hiện thực. Một 
ngày nọ, trên trang 
Wikileaks bỗng 
xuất hiện thông tin 
về nightshade - vũ 
khí hạt nhân có sức 
công phá không tưởng và ghi rằng Frank cùng Marvin 
có liên quan tới nó. ngay lập tức, hai cựu điệp viên 
này cùng sarah trở thành nhiều mục tiêu săn đuổi của 
chính phủ Mỹ, anh và nga.

Phát sóng 21h thứ Năm, ngày 3/8.
phim tiếp tục 

xoay quanh 
nữ anh hùng 
alice và âm 
mưu của tập 
đoàn umbrella. 
sau khi tiêu diệt 
tyrant, alice 
quyết tâm 
tìm đến trụ sở 
của umbrella 
ở tokyo để trả 
thù. Kế hoạch 
tưởng chừng 
đã thành công 
thì alice lại để 
xổng tên trùm 
albert Wesker 
vào phút cuối. 
trước đó, 
Wesker đã tiêm 
vào người alice 
một loại huyết 
thanh tiêu diệt 
sức mạnh của 

virus t, khiến cô trở thành một người hoàn toàn bình 
thường. hành trình tiếp theo của alice là đi tìm vùng 
đất an toàn mang tên arcadia, mà không biết rằng đó 
là cái bẫy chết người của umbrella...

Phát sóng 21h thứ Bảy, ngày 26/8.

rED 2
cia tái xuất 2

rEsiDEnT EViL:  
EXTincTion

Vùng đất quỷ dữ 3 - 
Tuyệt diệt

rEsiDEnT EViL: aFTErLiFE
Vùng đất quỷ dữ 4 - Kiếp sau

ocEan’s TWELVE
12 ngày của tên cướp thế kỉ
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Bộ phim một lần nữa làm sống dậy thế giới vui nhộn 
nhưng cũng kì lạ của những con búp bê nổi tiếng 

bằng những chuyến phiêu lưu mạo hiểm dưới nền âm 
nhạc bùng nổ. Được biết đến với mái tóc thần kì nhiều 
màu sắc, trolls 
là những sinh 
vật hạnh phúc 
vui vẻ nhất 
trên đời, lúc 
nào cũng chìm 
trong âm nhạc. 
nhưng thế giới 
tràn ngập cầu 
vồng và bánh 
cupcake của 
chúng sắp thay 
đổi mãi mãi khi 
người lãnh đạo 
là công chúa 
poppy phải bắt 
tay vào một 
nhiệm vụ vượt 
xa ngoài thế 
giới mà cô đã 
từng biết đến.

Phát sóng 
20h thứ Bảy, 
ngày 26/8.

TroLLs
  Quỷ lùn tinh nghịch

Vee, một nữ sinh trung học dưới sự thách thức của 
bạn bè đã tham gia vào “trò chơi liều mạng” trực 

tuyến nổi tiếng. sau đó, cô gặp gỡ ian, cả hai cùng hợp 
tác để vượt qua các yêu cầu để giành phần thưởng là 

tiền mặt cùng với 
sự nổi tiếng trên thế 
giới ảo. nhưng khi 
nhận ra mức độ 
nguy hiểm ngày 
càng tăng cao, cô 
liền quyết định rút 
lui. tuy nhiên, những 
người đứng sau trò 
chơi lại nhắm đến 
gia đình cô. cách 
duy nhất để thoát 
ra khỏi trò chơi 
là cô phải chiến 
thắng dù phải 
trả giá bằng tính 
mạng... 

Phát sóng 20h 
thứ Bảy, ngày 5/8.

nErVE
Trò chơi liều mạng

hai anh em toby và 
tanner phát hiện 

một mỏ dầu trên 
mảnh đất hương hỏa 
sắp bị ngân hàng tịch 
thu. Để có tiền nuôi 
trang trại và đối phó 
với các công ty đang 
lăm le thu mua nhằm 
phát triển thành một 
khu đô thị phồn hoa, 
họ bất đắc dĩ phải 
thực hiện một loạt vụ 
cướp nhà băng khắp 
bang texas. Băng 
cướp gia đình đã bị 
hai cảnh sát biệt kích 
Marcus và alberto 
truy đuổi.

Phát sóng 20h thứ 
Bảy, ngày 12/8.

hELL or high WaTEr
Không lùi bước

lấy bối cảnh 
những năm 

1930 tại Mỹ, bộ 
phim kể về một 
chàng thanh 
niên 20 tuổi rời 
thị trấn quê nhà 
lên hollywood 
với giấc mơ trở 
thành ngôi sao 
điện ảnh. tại 
đây, anh phải 
lòng một cô 
thư kí và chìm 
đắm trong 
những khoái 
lạc thượng lưu. 
Không chỉ 
tiếp xúc với 
giới showbiz 
hào nhoáng, 
chàng trai bị rơi vào mối tình tay ba cũng như vướng 
vào xã hội đen.

Phát sóng 20h thứ Bảy, ngày 19/8.

caFÉ sociETy
giới thượng lưu
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ngày 01/8
12:05 BarEly lEthal -   
 action
13:45 thE inFiltrator -   
 crime
15:55 allEgiant - action
17:55 World War Z - action
20:00 MEn in BlacK 3 -   
 action
21:55 thE hungEr gaMEs:  
 MocKingJay -   
 part 2 - action

ngày 02/8

13:10 Kill coMMand -   
 action
14:50 Moana - animation
16:40 BEdtiME storiEs -   
 comedy
18:20 MiKE and daVE   
 nEEd WEdding datEs  
 - comedy
20:00 thE darJEEling   
 liMitEd - adventure/ 
 Western/War
21:40 iMpEriuM - crime
23:30 transForMErs:   
 rEVEngE oF thE   
 FallEn - sci-Fi

ngày 03/8

09:45 transForMErs: darK  
 oF thE Moon - sci-Fi
12:20 MEn in BlacK 3 -   
 action
14:05 hotEl transylVania -  
 animation
15:40 iMpEriuM - crime
17:30 piratEs oF thE   
 cariBBEan: thE   
 cursE oF thE BlacK  
 pEarl - action
20:00 tErMinator 3: risE oF  
 thE MachinEs -action
21:55 pElE - Biography
23:45 transForMErs: darK  
 oF thE Moon - sci-Fi

ngày 04/8

10:25 Moana - animation
12:15 thE inFiltrator -   
 crime
14:25 thE darJEEling   
 liMitEd - adventure/ 
 Western/War
16:00 Kill coMMand -   
 action
17:40 thE hungEr gaMEs:  
 MocKingJay -   
 part 2 - action
20:00 Mission: iMpossiBlE -  
 action

22:00 WhitE housE doWn -  
 action

ngày 05/8

11:00 iMpEriuM - crime
12:50 Mission: iMpossiBlE -  
 action
14:40 tErMinator 3: risE oF  
 thE MachinEs -action
16:30 Moana - animation
18:20 MiKE and daVE   
 nEEd WEdding   
 datEs - comedy
20:00 nErVE - thriller
21:45 MEn in BlacK 3 -   
 action
23:35 Visions - horror

ngày 06/8

12:50 loVE & FriEndship -  
 romance
14:25 MEn in BlacK 3 -   
 action
16:10 pElE - Biography
18:00 Moana - animation
20:00 raidErs oF thE lost  
 arK - action
22:00 Mission: iMpossiBlE -  
 action
23:50 MEn in BlacK 3 -   
 action

ngày 07/8

09:30 racE - Biography
11:45 thE inFiltrator -   
 crime
13:50 raidErs oF thE lost  
 arK - action
15:45 nErVE - thriller
17:25 arMagEddon -   
 action
20:00 Viral - horror
21:35 tErMinator 3: risE oF  
 thE MachinEs -action
23:25 carriE - horror

ngày 08/8

10:05 doctor strangE -  
 action
12:00 Viral - horror
13:30 Mission: iMpossiBlE -  
 action
15:20 piratEs oF thE   
 cariBBEan: thE   
 cursE oF thE BlacK  
 pEarl - action
17:45 WhitE housE doWn -  
 action
20:00 EnchantEd - Family
21:55 nErVE - thriller
23:35 Viral - horror

ngày 09/8

09:50 WhitE housE doWn -  
 action
12:00 arMagEddon - action
14:30 Flightplan - thriller
16:10 Zootopia - animation
18:00 doctor strangE -  
 action
20:00 MiddlE school:   
 thE Worst yEars oF  
 My liFE - comedy
21:40 raidErs oF thE lost  
 arK - action
23:35 Visions - horror

ngày 10/8

10:50 nErVE - thriller
12:30 MiddlE school:   
 thE Worst yEars oF  
 My liFE - comedy
14:05 Victor FranKEnstEin -  
 horror
15:55 aMBEr alErt - drama
17:25 piratEs oF thE   
 cariBBEan: dEad   
 Man’s chEst - action
20:00 star Wars: EpisodE Vii  
 - thE ForcE aWaKEns -  
 action
22:25 arMagEddon - action

ngày 11/8

10:25 EnchantEd - Family
12:15 EQuals - sci-Fi
14:00 star Wars: EpisodE Vii  
 - thE ForcE aWaKEns -  
 action
16:20 nErVE - thriller
18:00 raidErs oF thE lost  
 arK - action
20:00 Mission: iMpossiBlE ii -  
 action
22:10 allEgiant - action

ngày 12/8

10:40 Mission: iMpossiBlE -  
 action
14:35 doctor strangE - 
  action
16:30 Flightplan - thriller
18:10 thE sMurFs 2 -   
 animation
20:00 hEll or high WatEr -  
 crime
21:50 star Wars: EpisodE Vii  
 - thE ForcE aWaKEns -  
 action

ngày 13/8

10:10 arMagEddon - action

12:40 hEll or high WatEr -  
 crime
14:25 EnchantEd - Family
16:15 allEgiant - action
18:15 nErVE - thriller
20:00 indiana JonEs and  
 thE tEMplE oF dooM -  
 action
22:05 Mission: iMpossiBlE ii -  
 action

ngày 14/8

10:20 Zootopia - animation
12:10 indiana JonEs and  
 thE tEMplE oF dooM -  
 action
14:10 MEn in BlacK 3 -   
 action
15:55 hEll or high   
 WatEr - crime
17:40 star Wars: EpisodE Vii  
 - thE ForcE aWaKEns -  
 action
20:00 thE holloW point -  
 crime
21:45 BEForE i WaKE - horror
23:25 thE Fog - horror

ngày 15/8

11:55 thE holloW point -  
 crime
13:35 Mission: iMpossiBlE ii -  
 action
15:40 piratEs oF thE   
 cariBBEan: dEad   
 Man’s chEst - action
18:10 thE sMurFs 2 -   
 animation
20:00 conFEssions oF a  
 shopaholic - comedy
21:50 hEll or high WatEr -  
 crime
23:35 thE holloW point -  
 crime

ngày 16/8

10:25 allEgiant - action
12:25 conFEssions oF a  
 shopaholic - comedy
14:10 star Wars: EpisodE Vii  
 - thE ForcE aWaKEns -  
 action
16:25 Mr. right - action
18:00 Moana - animation
20:00 thE chroniclEs oF  
 narnia: thE VoyagE  
 oF thE daWn   
 trEadEr - action
22:00 indiana JonEs and  
 thE tEMplE oF dooM -  
 action
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ngày 17/8

13:30 thE giFt - thriller
15:20 MEn in BlacK 3 -   
 action
17:05 piratEs oF thE   
 cariBBEan: at   
 World’s End - action
20:00 star trEK - action
22:15 racE - Biography

ngày 18/8

10:35 i spy - action
12:15 talladEga nights:  
 thE Ballad oF ricKy  
 BoBBy - action
14:05 star trEK - action
16:10 hEll or high   
 WatEr - crime
17:55 indiana JonEs and  
 thE tEMplE oF dooM -  
 action
20:00 Mission: iMpossiBlE iii -  
 action
22:10 World War Z - action

ngày 19/8

10:20 Knight oF cups -   
 drama
12:15 Mission: iMpossiBlE iii -  
 action
14:20 World War Z - action
16:15 Moana - animation
18:05 MEn in BlacK 3 -   
 action
20:00 caFE sociEty -   
 comedy
21:45 star trEK - action
23:50 thE holloW point -  
 crime

ngày 20/8

07:55 piratEs oF thE   
 cariBBEan: at   
 World’s End - action
10:45 conFEssions oF a  
 shopaholic - comedy
12:30 caFE sociEty -   
 comedy
14:10 thE chroniclEs oF  
 narnia: thE VoyagE  
 oF thE daWn trEadEr  
 - action
16:05 gods oF Egypt -   
 action
18:10 hEll or high WatEr -  
 crime
20:00 indiana JonEs and  
  thE last crusadE -  
 action

22:05 Mission: iMpossiBlE iii -  
 action

ngày 21/8

09:55 Victor FranKEnstEin -  
 horror
11:45 indiana JonEs and  
 thE last crusadE -  
 action
13:50 gods oF Egypt -   
 action
16:00 caFE sociEty -   
 comedy
17:40 thE hungEr gaMEs:  
 MocKingJay -   
 part 2 - action
20:00 coMplEtE unKnoWn -  
 drama
21:35 tErMinator 3: risE oF  
 thE MachinEs - action
23:25 gods oF Egypt -   
 action

ngày 22/8

09:50 nErVE - thriller
11:30 coMplEtE   
 unKnoWn - drama
13:05 Mission: iMpossiBlE iii -  
 action
15:10 piratEs oF thE   
 cariBBEan: at   
 World’s End - action
17:55 World War Z - action
20:00 gonE in sixty   
 sEconds - action
22:05 up in thE air - comedy
23:55 coMplEtE unKnoWn -  
 drama

ngày 23/8

09:15 BEdtiME storiEs -   
 comedy
10:55 dirty grandpa -  
  comedy
12:30 up in thE air - comedy
14:20 pElE - Biography
16:10 Joy - drama
18:15 nErVE - thriller
20:00 thE chroniclEs oF  
 narnia: princE   
 caspian - action
22:35 indiana JonEs and  
 thE last crusadE -  
  action

ngày 24/8

08:00 pElE - Biography
09:50 caFE sociEty -   
 comedy
11:30 thE chroniclEs oF  
 narnia: princE   

 caspian - action
14:00 collatEral - action
16:00 up in thE air - comedy
17:50 gods oF Egypt -   
 action
20:00 star trEK: into   
 darKnEss - action
22:20 gonE in sixty   
 sEconds - action

ngày 25/8

10:40 coMplEtE unKnoWn -  
 drama
12:15 star trEK: into   
 darKnEss - action
14:25 caFE sociEty -   
 comedy
16:05 thE sMurFs 2 -   
 animation
17:50 indiana JonEs and  
 thE last crusadE -  
 action
20:00 Mission: iMpossiBlE -  
 ghost protocol -  
 action
22:20 sicario - action

ngày 26/8

08:20 thE sMurFs 2 -  
  animation
10:05 thE hungEr gaMEs:  
 MocKingJay - part 2 -  
 action
12:20 Mission: iMpossiBlE -  
 ghost protocol -  
 action
14:35 sEcrEt WindoW -   
 thriller
16:10 nErVE - thriller
17:50 Joy - drama
20:00 trolls - comedy
21:40 dirty grandpa -   
 comedy
23:15 nErVE - thriller

ngày 27/8

08:45 pElE - Biography
10:35 Mr. poppEr’s   
 pEnguins - comedy
12:10 trolls - comedy
13:45 thE chroniclEs oF  
 narnia: princE   
 caspian - action
16:15 sicario - action
18:15 caFE sociEty -   
 comedy
20:00 indiana JonEs and  
 thE KingdoM oF thE  
 crystal sKull - action

22:10 Mission: iMpossiBlE -  
 ghost protocol -  
 action

ngày 28/8

10:40 dirty grandpa -   
 comedy
12:15 indiana JonEs and  
 thE KingdoM oF thE  
 crystal sKull - action
14:20 EnchantEd - Family
16:10 trolls - comedy
17:45 WhitE housE doWn -  
 action
20:00 ninE liVEs - Family
21:35 Mr. right - action
23:10 Victor FranKEnstEin -  
 horror

ngày 29/8

11:05 hEll or high   
 WatEr - crime
12:50 ninE liVEs - Family
14:20 Mission: iMpossiBlE -  
 ghost protocol -  
 action
16:35 MiddlE school: thE  
 Worst yEars oF My  
 liFE - comedy
18:10 thE sMurFs 2 -   
 animation
20:00 thE rocK - action
22:20 thE choicE - romance

ngày 30/8

10:50 ninE liVEs - Family
12:20 collatEral - action
14:20 MEn in BlacK 3 -   
 action
16:10 sicario - action
18:10 hEll or high   
 WatEr - crime
20:00 oZ thE grEat and   
 poWErFul - Fantasy
22:15 indiana JonEs and  
 thE KingdoM oF thE  
 crystal sKull - action

ngày 31/8

11:30 oZ thE grEat and   
 poWErFul - Fantasy
13:40 thE sMurFs 2 -   
 animation
15:25 WhitE housE doWn -  
 action
17:35 star Wars: EpisodE Vii  
 - thE ForcE aWaKEns -  
 action
20:00 x-MEn: apocalypsE -  
 action
22:30 thE rocK - action
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ngày 01/8
12:30 young & hungry
13:25 the Mick
14:20 Kevin can Wait
15:15 revenge
16:10 Empire
17:05 2 Broke girls
18:00 grey’s anatomy
20:00 switched at Birth
22:00 Masterchef us
23:50 the Fashion Fund

ngày 02/8

12:55 young & hungry
13:25 life in pieces
14:20 speechless
14:45 speechless
15:15 revenge
16:10 Empire
17:05 2 Broke girls
18:00 notorious
19:00 asia’s next top Model
21:00 the good Fight
22:00 Kevin can Wait
22:55 notorious
23:50 australia’s next top 
Model

ngày 03/8

17:05 2 Broke girls
18:00 notorious
19:00 the good Fight
20:00 Masterchef us
21:00 speechless
22:00 harry specials
22:55 notorious
23:50 the good Fight

ngày 04/8

12:30 young & hungry
13:25 the Fashion Fund
15:15 revenge
16:10 Empire
17:05 2 Broke girls
18:00 notorious
19:00 the catch
20:00 grey’s anatomy
22:00 scandal
22:55 notorious
23:50 the Fashion Fund

ngày 05/8

11:35 switched at Birth
12:30 life in pieces
13:25 asia’s next top Model
15:15 grey’s anatomy

17:05 Kevin can Wait
17:30 speechless
18:00 the Mick
19:00 the good Fight
21:00 Masterchef us
22:00 switched at Birth
23:50 speechless

ngày 06/8

11:05 Kevin can Wait
11:35 the Fashion Fund
12:30 harry specials
15:15 notorious
18:00 Masterchef us
20:00 asia’s next top Model
22:00 grey’s anatomy
23:50 australia’s next   
 top Model

ngày 07/8

13:25 switched at Birth
14:20 the Fashion Fund
15:15 revenge
16:10 Empire
17:05 harry specials
18:00 Masterchef us
20:00 speechless
20:30 Kevin can Wait
21:00 the Mick
21:30 life in pieces
22:00 the Fashion Fund
22:55 speechless
23:20 Kevin can Wait

ngày 08/8

11:05 life in pieces
11:35 Empire
12:30 young & hungry
13:25 the Mick
14:20 Kevin can Wait
15:15 revenge
16:10 Empire
17:05 2 Broke girls
18:00 grey’s anatomy
20:00 switched at Birth
22:00 Masterchef us
23:50 the Fashion Fund

ngày 09/8

09:45 Kevin can Wait
10:40 the Mick
11:35 Empire
12:30 young & hungry
13:25 life in pieces
14:20 speechless
15:15 royal pains

16:10 Empire
17:05 2 Broke girls
18:00 notorious
19:00 asia’s next top Model
21:00 the good Fight
22:00 Kevin can Wait
22:55 notorious
23:50 australia’s next   
 top Model

ngày 10/8

12:55 young & hungry
13:25 Masterchef us
15:15 royal pains
16:10 Empire
17:05 2 Broke girls
18:00 hindsight
19:00 the good Fight
20:00 Masterchef us
21:00 speechless
22:00 harry specials
22:55 hindsight
23:50 the good Fight

ngày 11/8

12:30 young & hungry
13:25 the Fashion Fund
15:15 royal pains
16:10 Empire
17:05 2 Broke girls
18:00 hindsight
19:00 the catch
20:00 grey’s anatomy
22:00 scandal
22:55 hindsight
23:50 the Fashion Fund

ngày 12/8

12:30 life in pieces
13:25 asia’s next top Model
15:15 grey’s anatomy
17:05 Kevin can Wait
17:30 speechless
18:00 the Mick
19:00 the good Fight
21:00 Masterchef us
22:00 switched at Birth
23:50 speechless

ngày 13/8

11:05 Kevin can Wait
11:35 the Fashion Fund
12:30 harry specials
15:15 notorious
16:10 hindsight
18:00 Masterchef us

20:00 asia’s next top Model
22:00 grey’s anatomy
23:50 australia’s next   
 top Model

ngày 14/8

12:30 switched at Birth
14:20 the Fashion Fund
15:15 royal pains
16:10 Empire
17:05 harry specials
18:00 Masterchef us
20:00 speechless
20:30 Kevin can Wait
21:00 the Mick
21:30 life in pieces
22:00 the Fashion Fund
22:55 speechless
23:20 Kevin can Wait

ngày 15/8

11:35 Empire
12:30 young & hungry
13:25 the Mick
14:20 Kevin can Wait
15:15 royal pains
16:10 Empire
17:05 2 Broke girls
18:00 grey’s anatomy
20:00 switched at Birth
22:25 the Mick
22:55 Masterchef us
23:50 the Fashion Fund

ngày 16/8

11:35 Empire
12:30 young & hungry
13:25 life in pieces
14:20 speechless
15:15 royal pains
16:10 Empire
17:05 2 Broke girls
18:00 hindsight
19:00 Masterchef Junior us
20:00 life after top Model
20:30 Bolt of talent
21:00 harry specials
22:00 Kevin can Wait
22:55 hindsight
23:50 australia’s next   
 top Model

ngày 17/8

12:55 young & hungry
13:25 Masterchef us
15:15 royal pains
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16:10 Empire
17:05 2 Broke girls
18:00 hindsight
19:00 Masterchef Junior us
20:00 Masterchef us
21:00 speechless
22:00 harry specials
22:55 hindsight
23:50 the good Fight

ngày 18/8

09:45 grey’s anatomy
11:35 Empire
12:30 young & hungry
13:25 the Fashion Fund
15:15 royal pains
16:10 Empire
17:05 2 Broke girls
18:00 hindsight
19:00 Masterchef Junior us
20:00 scandal
21:00 scandal
22:00 scandal
22:55 hindsight
23:50 the Fashion Fund

ngày 19/8

11:35 switched at Birth
12:55 life in pieces
13:25 life after top Model
13:50 Bolt of talent
14:20 the great indoors
15:15 grey’s anatomy
17:05 Kevin can Wait
17:30 speechless
18:00 the Mick
18:30 the Mick
19:00 Masterchef Junior us
20:00 the great indoors
21:00 Masterchef us
22:00 switched at Birth

ngày 20/8

09:45 life after top Model
10:10 Bolt of talent
10:40 speechless
11:05 Kevin can Wait
11:35 the Fashion Fund
12:30 harry specials
15:15 hindsight
18:00 Masterchef us
20:00 harry specials
21:00 life after top Model
21:30 Bolt of talent
22:00 harry specials
23:50 australia’s next   

 top Model

ngày 21/8

12:30 switched at Birth
14:45 Kevin can Wait
15:15 the Fashion Fund
16:10 royal pains
17:05 Empire
18:00 Masterchef us
20:00 speechless
20:30 Kevin can Wait
21:00 the Mick
21:30 life in pieces
22:00 the Fashion Fund
22:55 speechless
23:20 Kevin can Wait

ngày 22/8

11:35 Empire
12:30 young & hungry
13:25 the Mick
14:20 Kevin can Wait
15:15 royal pains
16:10 Empire
17:05 2 Broke girls
17:30 new girl
18:00 life after top Model
18:30 Bolt of talent
19:00 Masterchef Junior us
20:00 once upon a time
21:00 harry specials
22:00 Masterchef us
23:50 the Fashion Fund

ngày 23/8

11:05 the Mick
11:35 Empire
12:30 young & hungry
13:25 life in pieces
14:20 speechless
15:15 royal pains
16:10 Empire
17:05 new girl
18:00 hindsight
19:00 Masterchef Junior us
20:00 Bolt of talent
21:00 harry specials
22:00 Kevin can Wait
22:55 hindsight
23:50 australia’s next   
 top Model

ngày 24/8

12:30 young & hungry
13:25 Masterchef us
15:15 royal pains

16:10 Empire
17:05 new girl
18:00 hindsight
19:00 Masterchef Junior us
20:00 Masterchef us
22:00 speechless
22:55 hindsight
23:50 Bolt of talent

ngày 25/8

12:55 Welcome to sweden
13:25 the Fashion Fund
14:20 amazing    
 Wedding cakes
15:15 royal pains
16:10 Empire
17:05 new girl
18:00 hindsight
19:00 Masterchef Junior us
20:00 doubt
21:00 scandal
22:55 hindsight
23:50 doubt

ngày 26/8

12:55 life in pieces
13:25 Bolt of talent
14:20 the great indoors
15:15 harry specials
16:10 doubt
17:05 Kevin can Wait
17:30 speechless
18:00 the Mick
18:30 the Mick
19:00 Masterchef Junior us
20:00 the great indoors
21:00 Masterchef us
22:55 once upon a time

ngày 27/8

12:00 the great indoors
12:30 harry specials
15:15 hindsight
18:00 once upon a time
19:00 Masterchef us
21:00 Bolt of talent
22:00 harry specials
22:55 doubt
23:50 australia’s next   
 top Model

ngày 28/8

12:30 once upon a time
14:20 doubt
15:15 royal pains
16:10 Empire

17:05 harry specials
18:00 Masterchef us
20:00 speechless
20:30 Kevin can Wait
21:00 the great indoors
21:30 life in pieces
22:00 amazing Wedding 
cakes
22:55 speechless
23:20 Kevin can Wait

ngày 29/8

11:05 life in pieces
11:35 Empire
12:30 Welcome to sweden
13:25 the Mick
13:50 the great indoors
14:20 Kevin can Wait
15:15 royal pains
16:10 Empire
17:05 new girl
18:00 Bolt of talent
19:00 Masterchef Junior us
20:00 once upon a time
21:00 harry specials
22:00 Masterchef us
23:50 amazing    
 Wedding cakes

ngày 30/8

11:05 the great indoors
11:35 Empire
12:30 Welcome to sweden
13:25 life in pieces
14:20 speechless
15:15 royal pains
16:10 Empire
17:05 new girl
18:00 hindsight
19:00 Masterchef Junior us
20:00 Bolt of talent
21:00 harry specials
22:00 Kevin can Wait
22:55 hindsight
23:50 australia’s next   
 top Model

ngày 31/8

15:15 royal pains
16:10 Empire
17:05 new girl
18:00 hindsight
19:00 Masterchef Junior us
20:00 Masterchef us
22:00 speechless
22:55 hindsight
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BoLT oF TaLEnT
Đi tìm tài năng âm nhạc của Bolt

Một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nóng hổi 
trên kênh starworld do hãng truyền hình Fox sản xuất. 

Đã là người yêu âm nhạc, chắc hẳn bạn đã ít nhất một lần 
nghe qua tên tuổi của ca sĩ, nhạc sĩ và thần tượng nhạc pop 
Michael Bolton. nổi tiếng từ những năm 1970 với những đĩa 
nhạc solo và các thu âm khác chung với ban nhạc Blackjack 
và sau đó thành công vang dội với dòng nhạc pop rock 
trong những năm 1980, cho đến nay Bolton đã bán được 
hơn 75 triệu đĩa nhạc, đạt được nhiều giải american Music 
và grammy. chính vì vậy, chương trình tìm kiếm tài năng âm 
nhạc này chắc chắn sẽ mang đến một làn gió mới với đủ thể 
loại nhạc mang phong vị Michael Bolton.

Phát sóng 20h30 thứ Tư, ngày 16/8.

ThE grEaT inDoors 2
Điều tuyệt vời sau cánh cửa phần 2 

Jack gordon vốn là một phóng viên chuyên mục phiêu 
lưu có tiếng của tạp chí outdoor limits. nhưng chuỗi 

ngày khám phá thế giới của anh đã chấm dứt khi ông chủ 
tạp chí, roland tuyên bố sẽ chuyển đổi tạp chí thành phiên 
bản web và chuyển Jack tới trụ sở tại chicago để giám sát 
nhóm dự án Millennials đang chịu trách nhiệm xây dựng đội 
ngũ trực tuyến. liệu Jack có cảm thấy bí bách khi bị giam 
mình trong căn phòng làm việc chật hẹp?

Phát sóng 21h thứ Hai, ngày 26/8.

DouBT
ngờ vực

Sadie Ellis, nữ luật sư xinh 
đẹp, tài năng bị hớp 

hồn bởi một khách hàng 
có sức hút khó cưỡng - 
Billy Brennan. người đàn 
ông này vốn là một bác 
sĩ phẫu thuật nhi khoa có 
tấm lòng nhân ái, được 
nhiều người yêu quý. thế 
nhưng, trong hồ sơ của 
Brilly lại có một vết đen -  
anh từng bị nghi ngờ ám 
sát người bạn gái 24 năm 

về trước. liệu lần này, câu chuyện tình cảm và công 
việc của cặp đôi có diễn ra suôn sẻ?

Phát sóng 20h thứ Sáu, ngày 5/8.

oncE upon a TimE 6
ngày xửa ngày xưa mùa 6

Trong phần 5 của bộ 
phim, Emma swan đã 

chuyển vai trò của mình 
thành chúa tể Bóng tối, 
cùng với các nhân vật cổ 
tích sống tại storybrook 
đương đầu với việc thích 
nghi vai trò mới và bắt 
đầu cuộc tìm kiếm Merlin. 
họ đã trải qua cuộc hành 
trình dài, đầy nguy hiểm 
từ Khu rừng phép thuật 
đến Vương quốc camelot. Đến với phần 6, khán giả 
sẽ tiếp tục đến với khu rừng ma thuật, với tất cả các 
nhân vật cổ tích mà ta biết. Một ngày kia, họ thấy 
chính mình bị mắc kẹt ở một nơi mà tất cả hạnh 
phúc đều bị đánh cắp.

Phát sóng 20h thứ Ba, ngày 22/8.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Blackjack
https://vi.wikipedia.org/wiki/American_Music_Awards
https://vi.wikipedia.org/wiki/Grammy
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Phát sóng lúc 20h30 
vào thứ 5 hàng tuần 

trên kênh VtV3 
(bắt đầu từ ngày 22/6)

Không giới hạn - Sasuke Việt Nam 2017

Sự trở lại của 

những chiến binh!
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