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câu chuyện truyền hình

Một giải đấu được  
đầu tư hơn

Kể từ thời điểm kết thúc mùa đầu 
tiên, các thành viên trong ekip đã 
lập tức bắt tay vào nghiên cứu, đánh 
giá hiệu quả và hạn chế trong quá 
trình thực hiện chương trình. Từ đó, 
khá nhiều kinh nghiệm đã được rút 
ra để có thể mang lại một giải đấu 
Trường Teen 2018 hấp dẫn và thú vị 
hơn. Chương trình năm nay có sự đan 
xen yếu tố giải trí đậm chất “teen” 
nhưng vẫn giữ nguyên được bản sắc 
vốn có: sự văn minh, trí tuệ của bộ 
môn tranh biện. Quá trình đào tạo và 
bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng về tranh 

biện cho tất cả các đội thi chính 
thức tham gia chương trình năm nay 
cũng sẽ được đầu tư kĩ lưỡng và hiệu 
quả hơn. nếu như trong năm 2017, 
các bạn học sinh đã có cơ hội được 
tiếp cận với những buổi workshop về 
tranh biện và các kĩ năng như: khai 
thác thông tin, trình bày ý tưởng với 
các cố vấn, các huấn luyện viên và 
đại diện ban giám khảo thì trong năm 
2018 này, đó sẽ không còn là các 
buổi workshop đơn lẻ mà trong suốt 
giải đấu, trước khi chính thức bước 
vào vòng thi đầu tiên, tất cả các đội 
thi sẽ được tham gia một khóa đào 
tạo tập trung kéo dài 7 ngày. Trong 

 trường teen 2018

sẵn sàng Với 
CuộC HànH TrìnH Mới

Sau khi nhận được Sự đón 
nhận nồng nhiệt của khán 
giả cho giải đấu tranh biện 
2017, ekip thực hiện chương 
trình trường teen đã bắt 
tay vào thực hiện Mùa tiếp 
theo trong niềM hân hoan và 
phấn khởi. với phần nội dung 
được đầu tư kĩ lưỡng cùng 
những điểM Mới lạ đầy thú vị, 
trường teen 2018 hứa hẹn Sẽ 
Mang đến cho khán giả 
truyền hình Một cuộc hành 
trình thực Sự hấp dẫn và 
bất ngờ.

Tuyển người chơi tại các trường học
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suốt khoảng thời gian đó, các bạn thí 
sinh sẽ liên tục được bồi dưỡng kiến 
thức, kĩ năng từ cơ bản đển nâng 
cao về bộ môn tranh biện. Đồng thời, 
các bạn còn có những giờ luyện tập 
thi đấu để trải nghiệm cảm giác như 
đang thực sự tham gia một trận tranh 
biện, rèn luyện khả năng xử lí tình 
huống dưới sự hướng dẫn của các 
huấn luyện viên. Khóa đào tạo này 
cũng được thực hiện dựa trên một bộ 
giáo trình đặc biệt được thiết kế riêng 
cho Trường teen nhằm chú trọng đến 
việc nâng cao chất lượng thí sinh 
tham gia chương trình. Đây cũng hứa 
hẹn sẽ trở thành một chương trình 
đào tạo thường niên để giúp các thí 
sinh của Trường teen có một tâm thế 
vững vàng cả về kiến thức, kĩ năng 
và tâm lí trước khi chính thức bước 
vào các trận thi đấu đầy cam go trên 
sóng truyền hình. 

Các chủ đề tranh biện năm nay 
được xây dựng dựa trên những vấn 
đề nóng hổi, hấp dẫn được các bạn 
học sinh và cả xã hội thực sự quan 
tâm. Để hình thành nên được bộ chủ 
đề kiến nghị, ekip không chỉ cần đến 
sự hỗ trợ của Ban cố vấn chương trình 
hay các huấn luyện viên mà còn chủ 
động lắng nghe những góp ý và chia 
sẻ từ chính các bạn học sinh đến từ 
các trường THPT trên cả nước. Vòng 
tuyển chọn của Trường teen năm nay 
cũng không chỉ gói gọn trong khu 
vực Hà nội mà đã được mở rộng ra 5 
điểm tuyển sinh khác: Tp. Hồ Chí Minh, 
Đà nẵng, nghệ an, Hải Phòng và Phú 
Thọ. sự mở rộng này xuất phát từ sự 
mong mỏi của rất nhiều các bạn học 
sinh THPT trên khắp cả nước đã lỡ mất 
cơ hội được tham gia chương trình 
trong mùa đầu tiên. Ekip đã quyết 
định đưa Trường teen đến nhiều địa 
điểm hơn để có thể mang chương 
trình đến gần hơn nữa với các bạn 
học sinh có đam mê tranh biện. 

những kỉ niệM vui
Tại mỗi tỉnh, thành phố, ekip 

chương trình luôn chủ động lựa chọn 
các điểm trường đã có các cựu 
thí sinh của mùa trước hoặc những 
trường THPT có các câu lạc bộ về 
tranh biện để phối hợp tổ chức 
chương trình nhằm đạt được hiệu 
quả tuyển chọn cao nhất. Chính các 

bạn học sinh cũng là những nhân tố 
rất năng động, hỗ trợ nhà trường và 
ekip Trường teen trong quá trình tuyên 
truyền, quảng bá và thực hiện vòng 
tuyển chọn tại các khu vực. những 
đề thi đấu của vòng tuyển chọn tại 
Hà nội hay các khu vực khác đều có 
độ thử thách rất cao, thậm chí tương 
đương với những kiến nghị của vòng 
Tứ kết hay Bán kết của năm trước. 
nhưng điều này không hề làm các 
bạn học sinh nao núng mà thậm chí 
còn cho thấy khả năng tư duy đa 
chiều của các bạn năm nay rất ấn 
tượng. nhiều bạn học sinh đã đi từ 
sơn La, yên Bái, Tuyên Quang tới Hà 
nội để tham gia vòng tuyển chọn. 
Có những bạn đã bật khóc ngay sau 
khi ra khỏi phòng tuyển chọn vì tiếc 
nuối khi chưa làm hết khả năng của 
mình và lo lắng sẽ ảnh hưởng đến kết 
quả của đồng đội. nhưng cũng có 
những đối thủ trực tiếp tại vòng tuyển 
chọn đã giúp nhau giải tỏa căng 
thẳng bằng việc chơi đàn ukulele và 
ca hát rất vui tươi. sự văn minh của 
những “nhà tranh biện trẻ” còn được 
thể hiện trong cả những cái bắt tay 
trước đối thủ, lời hẹn sẽ cùng nhau cố 
gắng gặp lại tại vòng thi chính thức. 
Một kỉ niệm vui khác tại trận Chung 
kết cuối cùng của vòng tuyển chọn 
Trường teen 2018 khu vực Phú Thọ, khi 
hai đội thi đến từ THPT Chuyên Hùng 
Vương thi đấu với kiến nghị: “Chúng 
tôi, với tư cách là những người ủng 
hộ phong trào nữ quyền cho rằng, 

phụ nữ không nên trang điểm”, giám 
khảo Tú uyên đã phải thốt lên: “Đây 
là trận thi đấu bảng tiếng Việt hay 
nhất và chấm “đã tay” nhất mà uyên 
từng được chấm”. Có thể nói, những 
thay đổi trong vòng tuyển chọn của 
Trường teen 2018 đã mang đến một 
hành trình rất nhiều cảm xúc dành 
cho các bạn học sinh.

vững bước đi lên
ngay từ những ngày đầu tiên khởi 

động cho đến nay, khi đã bước vào 
mùa ghi hình thứ ba, ekip thực hiện 
Trường teen luôn mong chương trình 
sẽ là cầu nối để đưa bộ môn tranh 
biện tiếp cận hoạt động trong các 
nhà trường và gần gũi hơn trong đời 
sống của các bạn học sinh. Trong 
tương lai, với mong muốn những 
giá trị văn minh của tranh biện tiếp 
tục được lan tỏa, Trường teen cũng 
sẽ hỗ trợ các trường THPT trên khắp 
cả nước tổ chức các giải đấu tranh 
biện quy mô nhỏ với việc trao tặng 
món quà là cuốn Cẩm nang hướng 
dẫn thực hiện giải đấu Trường teen. 
Với quyển cẩm nang này, các nhà 
trường, các câu lạc bộ có thể thực 
hiện các giải đấu quy mô nhỏ, theo 
thể thức của Trường teen tại chính 
trường của mình. ngoài ra, Trường 
teen cũng sẽ hướng tới một giải đấu 
tranh biện thường niên và trở thành 
sân chơi bổ ích mỗi dịp hè về dành 
cho các bạn học sinh THPT trên  
cả nước.

Đặng Trang

Ban giám khảo (ngồi) và các cựu thí sinh
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câu chuyện truyền hình

đây là lần thứ hai kênh 
Lifetime “ăn theo” ngày 
trọng đại của Hoàng gia 
anh bằng sản phẩm 

truyền hình đậm màu sắc lãng mạn, 
cổ tích như vậy. Trước đó, một bộ 
phim riêng về Hoàng tử William và 
Kate Middelton cũng đã được 
Lifetime nhanh tay sản xuất để kịp 
giới thiệu trong dịp cả thế giới đổ 
dồn sự chú ý về đám cưới thế kỉ. Tuy 
đây không phải là tác phẩm xuất 
sắc, diễn xuất, mức độ phù hợp của 
các diễn viên được lựa chọn vào vai 
chính gây nhiều tranh cãi nhưng sản 
phẩm độc đáo này cũng nhận được 
sự quan tâm đặc biệt từ phía công 
chúng như một món quà cưới nhiều 
ý nghĩa để “tổng kết” lại chặng 

đường tiến tới hôn nhân của William 
và Kate.

Với đám cưới Hoàng gia thứ 
hai, đó lại là một câu chuyện khác. 
Chuyện một hoàng tử gia thế sẵn 
sàng bước qua định kiến để tiến tới 
hôn nhân với một người phụ nữ lớn 
tuổi hơn và đã qua một lần đổ vỡ 
hôn nhân. Xét về vị thế và sức ảnh 
hưởng, Meghan Markle không phải 
là một thường dân đơn thuần. Cô 
là một ngôi sao truyền hình danh 
tiếng, là diễn viên chính trong series 
ăn khách Suits (Tố tụng) đồng thời 
là một biểu tượng thời trang, phong 
cách sống có sức hút đặc biệt với 
phái nữ. Mặc dù vậy, nhìn từ khía 
cạnh hoàng gia mà công chúng 
hay “thần thánh hóa” thì Meghan 

hoàng gia anh 
gây sốt trên truyền hình

những câu chuyện về vương triều nước anh luôn là đề tài hấp dẫn đối với 
các nhà làM phiM và được trở đi trở lại liên tục trên các phương tiện 

truyền thông.  ngày 13/5 - Sáu ngày trước đáM cưới hoàng gia giữa hoàng tử 
harry và Minh tinh nước Mỹ Meghan Markle - kênh truyền hình lifetiMe tung 
ra “Món quà cưới độc quyền”: Một bộ phiM riêng về câu chuyện tình lãng Mạn 

của cặp đôi này.

Hai cặp đôi Hoàng gia trong phim 
harry and megan - a royal romance

Phim William & Kate
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vẫn như nàng Lọ Lem bất ngờ chiếm 
giữ trái tim Hoàng tử. Họ đã phải 
trải qua một thời gian dài thử thách 
tình cảm, thử thách khả năng thích 
nghi với một cuộc sống quá mới mẻ, 
nhiều sức ép cùng các quy chuẩn 
vô cùng nghiêm ngặt tại một trong 
những chế độ hoàng tộc được cả 
thế giới quan tâm, theo sát.  Chất 
liệu “mùi mẫn” ấy là điều các nhà 

làm phim yêu thích và họ sẽ ra sức 
sáng tạo, phát triển sao cho thật 
hấp dẫn trong bộ phim đặc biệt về 
cặp đôi này. Trong trailer giới thiệu 
về bộ phim Harry and Meghan: A 
Royal Romance (Harry và Meghan: 
Câu chuyện tình Hoàng gia) những 
xung đột giữa Hoàng gia anh với 
các vấn đề đời tư của Meghan 
Markle đã được đề cập đến khá rõ 
ràng, trực diện. Không thể phủ nhận, 
Meghan Markle là một nàng dâu 
quá đặc biệt, một người hoàn toàn 
có thể soán ngôi công nương Kate 
Middleton trong việc trở thành ngôi 
sao được yêu thích của báo giới.

so với bộ phim William & Kate: The 
Movie, lần này kênh Lifetime tỏ ra 
cao tay hơn trong việc lựa chọn diễn 

viên nhập vai các thành viên Hoàng 
gia anh. Họ không chỉ được tạo hình 
khá giống mà đều là những người có 
tên tuổi, khả năng diễn xuất thuyết 
phục. Đặc biệt, cặp đôi chính vừa có 
nhiều nét tương đồng về phong thái, 
ngoại hình mà giữa họ còn có hiệu 
ứng tình cảm khá ấn tượng - điều hết 
sức cần thiết để làm nên sự thành 
công của một bộ phim lãng mạn.

Dù dấy lên một cơn sốt không 
nhỏ trong thời điểm giới truyền 
thông mọi quốc gia đang đổ dồn 
về Hoàng gia anh nhưng có thể dự 
đoán, Harry and Meghan: A Royal 
Romance không dễ để trở thành 
một hiện tượng truyền hình. Bản 
thân Hoàng gia anh cũng sẽ ít bận 
tâm đến sản phẩm “ăn theo” đậm 
chất giải trí này vì họ đã quá quen 
với việc những câu chuyện, những 
nhân vật trong điện Buckingham bị 
“thương mại hóa” quá đà trên màn 
ảnh nhỏ. nhiều bộ phim, thậm chí 
game show ám chỉ, lấy cảm hứng về 
Hoàng gia được sản xuất thời gian 
qua đã không ít lần bóp méo hình 
ảnh, biến các công chúa, hoàng tử 
thành những nhân vật mang màu 
sắc showbiz… Phải đợi đến bom tấn 
truyền hình mang tên The Crown 
(Vương miện Hoàng gia) - một trong 
những sản phẩm đắt đỏ nhất được 
netflix đầu tư sản xuất - những câu 
chuyện đương đại dưới vương triều 
của nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị - mới 
thực sự tạo nên tiếng vang lớn trên 
màn ảnh nhỏ thời gian qua. Phim bội 
thu giải thưởng đồng thời trở thành 
sự lựa chọn yêu thích của chính nữ 
hoàng cho dù vẫn còn nhiều vấn đề 
gây chia rẽ. 

Tuấn PHong  
(Theo VaniTyfair.com)

Cặp đôi diễn viên thể hiện vai 
hoàng tử Harry và Megan Markle

Hình ảnh gia đình 
hoàng tử William trên phim

Phim Harry and Megan
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đã có quãng thời gian, 
truyền hình thực tế được 
yêu thích, tạo nên sự khác 
biệt với khung kịch bản 

mở, không bị gò bó theo đường dây 
nào đó, nhờ thế, thể loại này làm 
mưa làm gió trên màn ảnh toàn cầu, 
tạo nên những hiện tượng mà bất cứ 
ai cũng biết tới. Chẳng hạn như 
chương trình Keeping Up With the 
Kardashians (Chuyện nhà 
Kardashians). Không theo một quy 
chuẩn nào từng có, nhà Kardashians 
đã bê hết chuyện nhà, chuyện về 
từng thành viên với những công việc 
hàng ngày, thói quen, sở thích cho 
đến những điều thầm kín, gây sốc… 
vào nhiều phiên bản “thực tế” khác 
nhau bán cho nhà Đài. Họ cực kì 
thành công về mặt tạo sức hút và 
mang đến lợi nhuận khổng lồ cho 
các thành viên ở nhiều vai trò khác 
nhau, bất chấp chương trình của họ 
luôn vấp phải vô số lời chê về độ 

nhảm nhí, rẻ tiền. Tính đến nay, 
Keeping Up With the Kardashians 
được coi là một trong những chương 
trình truyền hình thực tế có tuổi thọ, 
ảnh hưởng lớn bậc nhất ở nước Mỹ 
và tương lai cho gia đình chiêu trò 
này vẫn đầy sáng lạn khi dường như 
họ chưa bao giờ cạn “vốn”, cộng với 
sự tỏa sáng của các nhân tố mới có 
thực lực như Kendall và Kylie Jenner. 

nhưng nhìn rộng ra, không phải 
chương trình nào cũng suôn sẻ như 
Keeping Up With the Kardashians. Lí 
do quan trọng được cho là đến từ sự 
áp đảo mà phim truyền hình đang 
mang lại. Với sự đầu tư ngày một lớn, 
sự vào cuộc của đội ngũ biên kịch 
tài năng, kịch bản phim truyền hình 
không chỉ tăng vọt về số lượng mà 
còn đạt tới thời hoàng kim về chất 
lượng, tiếp cận những nội dung, đề 
tài ở tầm vóc khác hẳn. Trong thế 
tương quan ấy, các series thực tế 
cho thấy sự không ổn định, không 

được dẫn nối một cách mạch lạc 
và không có nhiều đột phá. sự trượt 
dốc về tỉ lệ khán giả là khó tránh khỏi. 
ngay cả một chương trình mang tính 
tiên phong, luôn nỗ lực tạo kịch tính 
(drama) như American’s Next Top 
Model (siêu mẫu Mỹ)  sau khi bị khai 
tử, rồi hồi sinh với sự trở lại của bà trùm 
Tyra Banks cũng không thể trở lại tâm 
điểm chú ý như thuở nào. 

Một lần nữa, các dịch vụ cung 
cấp truyền hình trực tuyến hàng đầu 
như netflix và amazon Prime lại có 
công đảo ngược tình thế trong những 
giờ phút căng thẳng. netflix làm lại 
một chương trình thực tế từ cách đây 
hơn 10 năm của kênh Bravo thành 
một phiên bản hết sức ấn tượng, bắt 
trúng xu thế thời đại mang tên Queer 
Eye (tạm dịch Bộ năm hoàn hảo) với 

 “bàn thắng vàng”  
cho truyền hình thực tế

trong khi phiM truyền hình đang tưng bừng phát triển 
trong thời hoàng kiM thì thể loại truyền hình thực tế 

lại chật vật để giữ khán giả. tuy nhiên, “bàn thắng vàng” 
vào những giây phút khó khăn đang Mở ra cơ hội Mới.

The-Grand-Tour
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nhân vật chính là 
những chàng trai 
với xu hướng giới 
tính khác biệt, sở 
hữu gu thẩm mĩ, 
cá tính nổi bật. 
ngoài ra, netflix 
cũng nhanh chân 
hoà nhập với cơn 
sốt nấu nướng 
bằng việc tung 
ra Nailed It (tạm 
dịch Thợ bánh 
nghiệp dư) - một 
cuộc thi làm bánh 
dành cho người 
không chuyên 
mang màu sắc 
hài hước. amazon Prime thì lại thành 
công trong việc thuyết phục ekip 
sản xuất chương trình nổi tiếng Top 
Gear (Thế giới siêu xe) của nước anh 
thực hiện một phiên bản truyền hình 
khác dành cho dân mê xe mang 
tên gọi The Grand Tour (Cuộc đua 
lớn). những cung đường hấp dẫn, 
những thương hiệu xe hàng đầu cùng 
cuộc đổ bộ của hàng loạt ngôi sao 
tên tuổi đã khiến The Grand Tour trở 
thành điểm hẹn mới của đông đảo 
khán giả, đồng thời nhận được đánh 
giá rất tích cực. Theo khảo sát trong 
tháng 3/2018, The Grand Tour chính 
là chương trình được người xem 
truyền hình trực tuyến yêu cầu, tìm 
kiếm nhiều nhất. Khi amazon đầu tư 

khoảng 250 triệu 
usD thực hiện 3 
mùa The Grand 
Tour, họ từng bị 
nhìn nhận là điên 
rồ nhưng đến 
giờ, đó lại là một 
quyết định mang 
tính bước ngoặt, 
lôi kéo sự nhập 
cuộc ráo riết hơn 
với truyền hình 
thực tế thay vì 
thái độ nghi ngại 
như trước. netflix 
đưa ra phiên bản 
thi tài cho The 
Grand Tour mang 

tên The Fastest Car (Chiếc xe nhanh 
nhất thế giới) ra mắt từ đầu tháng 4 
cùng một chuỗi chương trình khác. 
nếu như với phim truyền hình, netflix 
“hút máu nhân tài” bằng cách vung 
tiền chiêu dụ các biên kịch lừng danh 
nhất thì khi làm truyền hình thực tế, họ 
cũng mời về toàn các tên tuổi hàng 
đầu của thể loại này đến từ nBC hay 
kênh Bravo. Theo nhận định từ một 
chuyên gia trong lĩnh vực truyền hình 
thực tế, những diễn biến tích cực, 
những dòng chuyển dịch mạnh mẽ 
từ đội ngũ sáng tạo, sản xuất đang 
hứa hẹn một tương lai tươi sáng hơn, 
khuyến khích người sử dụng các dịch 
vụ trực tuyến lựa chọn nhiều hơn thể 
loại từng làm mưa làm gió này. 

Trong chiến lược đẩy mạnh truyền 
hình thực tế của mình, netflix đang 
có kế hoạch đưa một số chương trình 
của nhật Bản và Hàn Quốc vươn ra 
khỏi tầm châu lục thông qua dịch vụ 
trực tuyến. Đó là Terrace House - một 
Big Brother (người giấu mặt) theo 
phong cách nhật Bản với các chàng 
trai cô gái thân thiện, đáng yêu và 
loại bỏ những yếu tố gây sốc như 
quan hệ tình dục hoặc các hành vi, 
phát ngôn nhạy cảm cho phù hợp 
với thị hiếu khán giả châu Á. Đó cũng 
là Busted! I Know Who You Are (Thám 
tử phá án) - một chương trình đang 
được mong đợi quy tụ các ngôi sao 
sáng chói nhất, được yêu thích nhất 
trong lĩnh vực truyền hình thực tế tại 
Hàn Quốc. netflix đã đầu tư chương 
trình này với một format hoàn toàn 
mới mẻ, mang hơi hướng điều tra với 
bàn tay “nhào nặn” của những người 
từng làm nên hiện tượng Running 
Man. Châu Á cũng là khu vực truyền 
hình thực tế vẫn đang phát triển sôi 
nổi với sự vào cuộc của hầu hết các 
ngôi sao danh tiếng, đội ngũ thần 
tượng hùng hậu trong làng giải trí. Tuy 
nhiên, một format độc đáo, gay cấn, 
kích thích trí tò mò như Busted! hứa 
hẹn sẽ càng khiến cơn sốt nơi đây 
thêm phần tăng nhiệt. 

Tuấn PHong 
(Theo Hollywood Reporter)

Terrace House



10
PAY TV
10
PAY TV

câu chuyện truyền hình

khu vực Đông nam Á, đặc 
biệt là singapore, thị trường 
sôi động của truyền hình 
trả tiền đang phải đối mặt 

với vấn nạn vi phạm bản quyền nội 
dung diễn ra ngày càng gay gắt và 
khó kiểm soát. Và mặc dù, singapore 
đang đứng ở vị trí tiền tuyến trong 
công cuộc chống lại nạn vi phạm 
bản quyền phim ảnh, các chương 
trình truyền hình và thể thao, song 
thực tế cho thấy, việc kiểm soát là 
không hề dễ dàng.

Hiện nay, phần lớn các công ty 
giải trí và truyền thông đều đang 
tiến hành các chiến dịch chống lại 
sự phổ biến của những hộp thiết bị 

đầu thu cho phép truy cập miễn 
phí hàng ngàn kênh truyền hình và 
video theo yêu cầu (VoD) trên khắp 
toàn cầu. “Bộ đầu thu tín hiệu này 
nhỏ gọn như một chiếc hộp màu 
đen, hay còn được gọi là các thiết 
bị phát trực tuyến bất hợp pháp isD. 
Chúng có thể vi phạm bản quyền 
hàng trăm kênh truyền hình và điều 
đáng tiếc là chúng đang trở nên 
thịnh hành trên khắp toàn cầu”, neil 
gane, giám đốc phụ trách Liên minh 
chống vi phạm bản quyền CaP, bao 
gồm nhiều thành viên như Disney, 21st 
Century Fox (chủ sở hữu của Turner), 

Turner (chủ sở hữu Cnn) cho biết. 
Theo ông gane, Đông nam Á đang 
trở thành “tâm chấn” sản xuất và 
phân phối các hộp đầu thu trái phép. 

Trên thực tế, bản thân những hộp 
thiết bị này không có nhiều chức 
năng. nhưng khi được cài đặt một 
phần mềm thích hợp, chúng có thể 
cho phép người xem tiếp cận những 
nội dung phi bản quyền mà đáng 
nhẽ họ phải trả tiền mới có được, như 
những giải đấu thể thao đỉnh cao 
nBa, Premier League, hoặc những 
bộ phim ăn khách của Hollywood... 
Chính vì thế, các hãng truyền thông 
lớn đang cực lực lên tiếng phản đối 
và gây nhiều sức ép bằng các biện 
pháp mạnh đối với nhà sản xuất các 
thiết bị này.

Hậu quả dễ thấy nhất là những 
đầu thu trái phép đang khiến các 

hãng truyền hình cáp mất dần thuê 
bao. Tập đoàn nghiên cứu Media 
Partners asia cho biết, tại singapore, 
số lượng thuê bao truyền hình trả 
tiền đã giảm 15% trong hai năm trở 
lại đây, nguyên nhân chủ yếu xuất 
phát từ việc vi phạm bản quyền qua 
internet. giám đốc điều hành của 
tập đoàn này, Vivek Couto,cũng dự 
đoán, con số suy giảm sẽ có thể tăng 
thêm 15% nữa trong hai năm tới.

riêng thị trường singapore, theo 
thông tin từ Trung tâm quảng bá 
nội dung CCP, hành vi vi phạm bản 
quyền truyền hình đã tăng 280% 
trong hai năm trở lại đây, tính đến 
cuối năm 2017. Các nhà kinh doanh 
dịch vụ truyền hình cáp như singtel 
và starhub hiện đã bắt tay với hãng 
Fox (Mỹ) và đơn vị sở hữu bản quyền 
giải bóng đá ngoại hạng anh Premier 
League để cùng xử lí về mặt pháp 

“Chướng ngại vật” 
của fox và disney

cả hai hãng truyền hình fox và diSney đều đang gặp trở 
ngại với tình trạng vi phạM bản quyền nội dung ngày càng 
trở nên khó kiểM Soát tại châu á, nhất là tại thị trường 
Singapore. đây cũng là bài toán nan giản chung đối với 

nhiều hãng truyền thông khác.

Chỉ với 1 thiết bị đầu thu trái phép là người sử dụng 
có thể truy cập hàng ngàn kênh truyền hình
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luật đối với hai nhà cung cấp isD lớn 
nhất tại Quốc đảo sư tử. 

Theo đại diện Liên minh chống vi 
phạm bản quyền CaP, nhiều chế tài 
đã được thực hiện để xử lí những đơn 
vị bán các hộp thiết bị đầu thu bất 
hợp pháp tại Hong Kong, Thái Lan, 
Malaysia và anh. Tuy nhiên, điều đó 
vẫn chưa đủ để ngăn chặn việc mua 
bán và sử dụng thiết bị này tại nhiều 
quốc gia. năm ngoái, Chính phủ Mỹ 
đã chính thức cảnh báo các công ty 
tại quốc gia này về việc bùng nổ sử 
dụng hộp đầu thu 
trên đất Mỹ. Các 
hộp đầu thu này 
không giống như 
những sản phẩm 
được cấp phép lưu 
hành như slingbox 
hay apple TV, những 
thiết bị đã được thỏa 
thuận hợp pháp với 
các nhà cung cấp 
nội dung.

Jonathan spink, 
giám đốc điều hành 
HBo tại châu Á, người đã có hơn 20 
năm kinh nghiệm làm việc tại khu vực 
này nhận định, tình trạng vi phạm 
bản quyền nội dung tại đây chưa 
bao giờ đáng báo động và lan rộng 
như hiện nay. “người người bàn luận 
về vấn nạn này, điều đó có nghĩa là 
rất nhiều trong số họ bị ảnh hưởng 
bởi nó. Bất kì ai, nếu được tiếp cận 
nội dung miễn phí, đều không muốn 
trả tiền cho chúng. Hiện tại, vi phạm 
bản quyền nội dung chưa đủ sức 
giết chết ngành công nghiệp truyền 
thông, nhưng nó đã bắt đầu manh 
nha những hiệu quả nghiêm trọng”.

spink cũng cho rằng, rất khó để 
thống kê con số thiệt hại cụ thể mà 
các hộp đầu thu tín hiệu trái phép 
đã gây ra cho ngành truyền thông 
và giải trí trên toàn cầu. ngay cả một 
ví dụ điển hình là bộ phim Game of 
Thrones (Trò chơi vương quyền), bộ 
phim bị ăn cắp bản quyền nhiều nhất 
trong lịch sử hãng HBo, mùa phim thứ 
7 đã bị vi phạm hơn một tỉ lượt xem 
trên internet, theo thống kê của công 
ty chống vi phạm bản quyền Muso. 
Tuy nhiên, do vẫn bội thu nhờ bản 
quyền truyền hình nên nhà sản xuất 

không quan tâm nhiều đến thiệt hại 
do vi phạm bản quyền trên internet. 
Một bản báo cáo duy nhất từ công 
ty công nghệ truyền thông sandvine 
cho biết, vi phạm bản quyền trên 
môi trường số đã gây thiệt hại cho thị 
trường phân phối nội dung tại Bắc Mỹ 
ước chừng khoảng 4 tỉ usD mỗi năm.

Các hãng truyền thông lớn, kể cả 
những “đại gia” tầm cỡ như Disney 
hay 21st Century cũng khó có thể giải 
quyết triệt để vấn nạn vi phạm bản 
quyền trong tình hình các hộp thiết bị 
đầu thu được bày bán lan tràn khắp 
các trung tâm thương mại trên khắp 
châu Á. Tại trung tâm mua sắm đồ 
điện tử sim Lim square của singapore, 
ít nhất một nửa số gian hàng bày bán 
thiết bị này và theo một số cuộc điều 
tra thì chúng được bán khá chạy. Chỉ 
với khoảng 150 usD singapore (tương 
đương khoảng 2,5 triệu VnD) là người 
mua có thể sở hữu một thiết bị nắm 
cả ngàn kênh truyền hình trong tay. 

Ông neil gane cho rằng, hầu hết 
các chính phủ đều hiểu được mức 
độ nghiêm trọng của việc vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ đối với nền kinh 
tế, tuy nhiên, trong thời đại bùng nổ 
công nghệ thông tin, việc xử lí những 

vi phạm trên môi trường số là vô cùng 
khó khăn. 

Theo Jonathan spink, cách duy 
nhất để cải thiện tình trạng này là 
người tiêu dùng cần phải thay đổi 
nhận thức về vi phạm bản quyền. 
“Hãy cứ thử tưởng tượng, nếu bạn 
bị mất chỉ 100 usD từ tài khoản tiết 
kiệm của mình, bạn đã cảm thấy rất 
bực bội và muốn điên lên. Vậy thì 
việc bạn tước đi một phần lợi nhuận 
không nhỏ của các nhà sản xuất nội 
dung cũng tương tự như vậy thôi. Chỉ 
cần 10% số người vi phạm bản quyền 
nội dung trở thành những khách hàng 
hợp pháp thì doanh nghiệp cũng có 
thể được hưởng lợi hơn rất nhiều”.

Hiện nay, tại châu Á, Trung Quốc 
đang nổi lên là quốc gia ngăn chặn 
và kiểm soát tình trạng vi phạm bản 
quyền ở mức độ khả quan nhất. 
giải pháp của quốc gia này là cung 
cấp bản quyền nội dung thông qua 
các nền tảng trực tuyến ở mức giá 
thấp nhất, chỉ dao động từ 1 - 2 usD 
mỗi tháng. nếu so với cước sử dụng 
netflix là 8 usD và spotify là 10 usD 
hàng tháng, thì rõ ràng, chẳng ai lại 
không bỏ ra một số tiền nhỏ để được 
thưởng thức những nội dung đặc sắc 
và chất lượng cao nhất.

DiệP CHi  
(Theo CNN Money)

Các hãng 
truyền 
hình khó 
kiểm soát 
tình trạng 
vi phạm 
bản quyền 
trên môi 
trường số

Kiểm soát vi phạm bản quyền 
trên Internet không dễ dàng
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câu chuyện truyền hình

truyền hình thực tế  
được ưa chuộng

Grandpas Over Flowers (Cụ ông 
đẹp hơn hoa) là chương trình truyền 
hình thực tế đầu tiên cùa Hàn Quốc 
được Mỹ mua bản quyền, phát sóng 
trên kênh nBC với tên gọi Better Late 
Than Never (Muộn còn hơn không). 
Cũng giống như phiên bản Hàn, 
Better Late Than Never có sự góp 
mặt của các ngôi sao kì cựu: diễn 
viên Jeff Dye, Henry Wrinkler, William 
shatner, Terry Bradshaw và nhà cựu 
vô địch quyền anh george Foreman, 
với những chuyến hành trình vòng 
quanh thế giới. ngay từ tập đầu tiên, 
với hành trình trải nghiệm Tokyo, phát 
sóng vào tháng 8/2016, Better Late 
Than Never đã thu hút 7,35 triệu người 

xem ở Mỹ. Các tập tiếp theo lần lượt 
được ghi hình tại Hồng Kông, seoul 
và Thái Lan. Với thành công vang dội 
của mùa đầu tiên, nBC tiếp tục sản 
xuất mùa 2 gồm 7 tập, được quay ở 
các thành phố châu Âu. Không chỉ 
Mỹ, Grandpas Over Flowers còn được 
italia, Thổ nhĩ Kỳ và ukraine mua bản 
quyền làm lại.

Thái Lan cũng là một trong những 
khách hàng tiềm năng. nếu như năm 
2015, chỉ có 1 chương trình truyền 
hình Hàn Quốc được người Thái làm 
lại, thì tới năm 2017, con số này đã 
lên tới 9 chương trình. Vào cuối tháng 
4 và đầu tháng 5/2018, phiên bản 
Thái của Grandpas Over Flowers và 
Show Me the Money, chương trình 
truyền hình thực tế nổi tiếng về chủ 

đề hip-hop, sẽ lên sóng trên kênh True 
4u. Trước đó, Thái Lan cũng từng rất 
thành công khi làm lại 3 chương trình 
nổi tiếng khác của CJ E&M là  
I Can Your Voice (phát sóng trên kênh 
Workpoint TV), Golden Tambourine 
(Chanel 7) và Crazy Market (PPTV). 
Chương trình truyền hình thực tế 
vui nhộn The Return Of Superman 
(siêu nhân trở lại) của KBs cũng bán 
được bản quyền cho Mỹ và Thái 
Lan. Chương trình hát giấu mặt King 
Of Mask Singer phát sóng trên Đài 
MBC luôn được biết đến là sân chơi 
để các thần tượng Hàn chứng minh 
được khả năng ca hát tiềm ẩn của 
mình. Các ca sĩ phải che mặt khi biểu 
diễn nên người nghe không thể đoán 
được chủ nhân của giọng hát đang 
thể hiện trên sân khấu là ai. King Of 

XuấT KHẩu 
chất xám

hàn quốc ngày càng thu được nhiều lợi nhuận trong việc chuyển 
nhượng bản quyền các chương trình truyền hình và điện ảnh cho các 
quốc gia trên thế giới, trong đó có việt naM. chỉ tính riêng năM 2017, 
truyền hình nước này đã thu được 54,93 triệu uSd bằng cách nhượng 

lại bản quyền các chương trình được yêu thích. 

những tháng năm rực rỡ, 
phiên bản làm lại của sunny

ông ngoại tuổi 30, 
bản Việt hoá của speed scandal

yêu em bất chấp, 
được làm lại từ my sassy girl
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Mask Singer đã có các phiên bản 
Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia và 
Việt nam. Lí giải về sức hút của các 
chương trình truyền hình Hàn Quốc, 
Lee Myong Chun, giáo sư đại học 
Chung - ang cho rằng: “Có sự khác 
biệt rất rõ ràng giữa các chương trình 
truyền hình của Hàn Quốc và Mỹ. 
Các bộ phim truyền hình Mỹ thường 
thiếu sự gắn kết, mỗi tập là một câu 
chuyện riêng biệt. Trong khi phim Hàn 
luôn có sự nhất quán, tạo sự hồi hộp, 
háo hức cho khán giả. Họ luôn chờ 
đợi để được xem tập tiếp theo”. 

cạnh tranh khốc liệt
Trong 10 năm trở lại đây, các 

chương trình truyền hình của  

Better Late than never phiên bản Mĩ của grandpas over Flowers

king of mask singer 
phiên bản Trung Quốc

một chương trình” - nhà phê bình văn 
hoá Jung Duk Huyn cho biết. Cuộc 
chiến rating của các đài ngày càng 
trở nên khốc liệt, việc phát sóng ở 
kênh nào không còn quan trọng 
bằng việc nội dung có hấp dẫn hay 
không. sự cạnh tranh này đã làm gia 
tăng tính đa dạng của các chương 
trình truyền hình. nội dung mới mẻ, 
hấp dẫn, không ngại những đề tài gai 
góc, Tvn và JTBC hiện đang chiếm 
ưu thế trên thị trường chuyển nhượng 
bản quyền. nếu như năm 2015, CJ 
E&M (công ty chủ quản của Tvn) chỉ 
xuất khẩu được 2 chương trình, thì tới 
năm 2017, số lượng bản quyền truyền 
hình họ kí kết với đối tác nước ngoài 
đã lên tới con số 12. Jung Bup Mo, 
giáo sư Đại học Quốc gia Pykyong 

(seoul), cho rằng, sở dĩ các chương 
trình truyền hình của Hàn Quốc được 
yêu thích đặc biệt ở Đông nam Á là 
do có sự tương đồng về văn hoá. Ví 
dụ như ở Philippines, người dân nước 
này thường xem phim Mexico trước 
khi phim truyền hình Hàn Quốc đổ bộ 
và thu hút một lượng khán giả lớn. 
nhờ sự tương đồng về văn hoá, khán 
giả ở đây có thể hiểu được nội dung 
của một bộ phim truyền hình Hàn 
Quốc, ngay cả khi không có thuyết 
minh hay phụ đề. 

Ở một số nước Đông nam Á, việc 
làm lại các tác phẩm điện ảnh nổi 
tiếng của Hàn đang trở thành xu 
hướng được ưa chuộng. Việt nam 
đang được coi là đối tác chiến lược 
của Hàn Quốc. Theo hội đồng điện 
ảnh Hàn (KoFiC), trong năm 2017, 
nước này đã thu về 1,49 triệu usD 
khi liên kết với các nhà sản xuất 
Việt nam, làm lại những bộ phim ăn 
khách. Trong tháng 3 vừa qua, ba 
phim đình đám của điện ảnh Hàn 
Quốc là Sunny (2011), Speed Scandal 
(2008), My Sassy Girl (2001) đã ra mắt 
phiên bản Việt hoá với tên gọi lần 
lượt là Những tháng năm rực rỡ, Ông 
ngoại tuổi 30 và Yêu em bất chấp. 
Cũng theo thống kê của KoFiC, năm 
2017, điện ảnh Hàn Quốc đã thu được 
tổng cộng 97 triệu usD bằng cách 
chuyển nhượng tài sản trí tuệ cho các 
nhà làm phim nước ngoài, tăng gấp 3 
lần doanh thu của năm 2016.

trúc chI (Theo Koreatimes)

Hàn Quốc đã trở nên đa dạng về đề 
tài, phong phú về nội dung và định 
dạng phát sóng. Các kênh truyền 
hình quốc gia như: sBs, KBs, MBC 
không còn giữ được thế độc tôn, 
thậm chí còn bị các đài cáp như Tvn, 
JTBC vượt mặt. Tỉ suất người xem cũng 
không còn là thước đo chính xác độ 
“hot” của một chương trình truyền 
hình. “Hầu hết thế hệ trẻ không còn 
xem truyền hình theo cách truyền 
thống là ngồi trước màn hình TV. Trong 
khi cách tính tỉ suất người xem hiện 
nay tại Hàn Quốc lại không bao gồm 
cả số lượng người xem trên internet 
và các thiết bị di động. Bắt đầu từ 
tháng 8/2017, nielsen đã gộp thêm 
cả lượng người xem trên Facebook, 
Hullu và youtube, khi tính rating của 



ngôi sao của tháng

kylie Jenner

nhỏ Mà 
có võ

giữa những người 
chị hấp dẫn và 

tài năng, cô út 
kylie Jenner 

từng bị đánh giá 
là kéM nổi bật 

nhất trong đại 
gia đình 

kardaShian. thế 
nhưng, bằng đầu 

óc kinh doanh 
nhạy bén và khả 

năng phát huy 
chiêu trò của gia 

đình, cô đã vượt 
qua các chị gái 

để trở thành 
người giàu nhất 

đế chế 
kardaShian khi 
chỉ  Mới 21 tuổi.
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trên thảm đỏ Met gala 
(tháng 5/2018), sự kiện 
được ví như “oscar thời 
trang”, khách mời không 

khỏi háo hức về sự tái xuất của 
Kylie Jenner sau khi sinh em bé ba 
tháng. Vẫn như mọi khi, với vóc 
dáng thon gọn, bộ váy bó sát đã 
giúp người đẹp 21 tuổi khoe eo 
phẳng và vòng ba trứ danh. Trước 

thời điểm này không lâu, cô út mới 
được xếp hạng là người phụ nữ 
giàu nhất đế chế Kardashian.

Làm mẹ ở tuổi 21 khi chưa kết hôn, 
Kylie Jenner khiến không ít người hoài 
nghi về việc nghe theo lời mẹ, cùng 
hai cô chị nữa là Khloe và Kim sinh 
con cùng thời điểm để đánh bóng 
tên tuổi. Chuyện này nghe qua có 
vẻ bất thường nhưng với gia đình 
Kardashian, nếu đó là sự thật thì cũng 
chẳng quá lạ lẫm. 

năm 2007, khi mới 10 tuổi, 
Kylie Jenner đã trở thành cái tên 
ai cũng biết đến tại Mỹ nhờ xuất 
hiện trong chương trình truyền hình 
đình đám của gia đình Keeping Up 
with the Kardashian (Theo kịp nhà 
Kardashian). Từ nhỏ đến lúc vị thành 
niên, Kylie chỉ dừng lại ở mức dễ 
thương chứ nhan sắc không có gì 
nổi trội so với những người chị hào 
nhoáng. năm 2009, Kylie 12 tuổi, 
những đường nét trên mặt bắt đầu 
thay đổi. gương mặt sắc sảo và đẹp 
hơn, đặc biệt là đôi mắt to tròn. Tuy 
vậy, chiều cao 1.68m lại trở thành 
nhược điểm của Kylie. Không thể 
theo đuổi nghiệp người mẫu thời 
trang như chị gái Kendal, cũng không 
thể trở thành ngôi sao truyền hình 
thực tế đình đám như chị Kim, Kylie 
dường như không thể vượt qua cái 
bóng của các chị.

Không cam chịu lép vế, cô út 
Kenner tự tìm cách lột xác. nhờ công 
nghệ thẩm mĩ, cô đã biến đôi môi 
mỏng kém tự tin trở nên dày hơn, đi 
kèm với phong cách ăn mặc ngày 
càng gợi cảm và quyến rũ. Và cô 
dần trở thành biểu tượng và hình mẫu 
yêu thích của giới trẻ Mỹ. 

năm 18 tuổi, Kylie Jenner được 
xem là gương mặt nổi tiếng mới ở 
Hollywood và trên mạng xã hội, trở 
thành biểu tượng chưa từng xuất 
hiện trước đó. Cũng như các cô chị, 
Kylie phát huy tối đa “chiêu” phơi bày 
cuộc sống trên mạng xã hội. những 
hình ảnh, đời sống riêng tư nhất của 
Kylie trải dài trên mạng xã hội không 
chút giới hạn. 

Khi ngày càng trở nên nổi tiếng, 
Kylie quyết định cho ra dòng sản 
phẩm son môi Kylie Lip Kit ăn theo 
tên tuổi của mình. những cây son 
có giá 29 đô (khoảng hơn 600 nghìn 
Việt nam đồng) cháy hàng chỉ sau 
vài phút xuất hiện trên website riêng 
của Kylie đã đem về cho cô lợi nhuận 
khổng lồ chỉ sau hơn một năm sáng 
lập. Cùng với thương hiệu thời trang 
kết hợp chung với chị gái Kendall 
mang tên Kendall + Kylie đã giúp Kylie 
xây dựng được cả đế chế cho riêng 
mình khi mới 20 tuổi. Mới đây, cô trở 
thành ngôi sao trẻ nhất có tên trong 
top 100 người nổi tiếng kiếm tiền giỏi 
nhất năm 2017 của Forbes, với 41  
triệu đôla. 

instagram hiện nay của Kylie có 
hơn 57 triệu người theo dõi thường 
xuyên, đưa cô trở thành nhân vật 
có nhiều người theo dõi nhất trên 
instagram, bên cạnh những cái tên 
như: Justin Bieber, Cr7... ngày nào 
cũng vậy, Kylie đều đặn đăng tải 

trên dưới 10 tấm ảnh với rất nhiều 
nội dung đa dạng như: ảnh đi chơi, 
ăn uống với bạn bè, bạn trai, trang 
điểm, có khi chỉ là bàn chân xỏ một 
đôi giày mới, hay ảnh nắm tay con… 
Điều đáng nói là mỗi bức ảnh của cô 
đều nhận được hàng triệu lượt thích. 
Mỗi bài viết quảng cáo sản phẩm 
trên trang cá nhân của Kylie đều trị 
giá hàng triệu usD. Thậm chí, để có 
quyền truy cập bài viết và các video 
của Kylie, người hâm mộ phải bỏ ra 
2.99 đô (khoảng 65 nghìn tiền Việt) 
mỗi tháng để được sử dụng một ứng 
dụng mang chính tên cô.

Cô gái nhỏ nhắn này quả là “có 
võ”. Với khối tài sản lên tới 386 triệu 
usD (tương đương 8.700 tỉ Việt nam 
đồng), Kylie Jenner đã trở thành 
người giàu có nhất trong “đế chế” 
Kardashian triệu đô. Con số này thậm 
chí còn gấp đôi so với tài sản của cô 
chị đình đám và rất giỏi kinh doanh 
Kim Kardashian với 175 triệu usD 
(3.900 tỉ tiền Việt). 

Thiên hạ từng nói, Kylie kém tài mà 
chỉ giỏi chiêu trò giống như những 
người chị của mình. Thế nhưng, nếu 
nhìn vào tài sản của cô ấy, không 
thể phủ nhận rằng, Kylie quả là một 
doanh nhân bậc thầy. Kylie hiện là 
một trong những trường hợp hiếm hoi 
cùng nhà sáng lập snapchat Evan 
spiegel (27 tuổi) và Bobby Murphy 
(29 tuổi) và vài doanh nhân khác 
trở thành triệu phú trẻ tự tạo nên tài 
sản mà không hưởng thừa kế. Trang 
Women’s Wear Daily dự đoán, với đà 
tăng trưởng hiện nay, khối tài sản của 
Kylie Jenner sẽ chạm mốc 1 tỉ usD 
(khoảng 22.000 tỉ tiền Việt) vào năm 
2022. nếu đúng như vậy, Kylie có thể 
sẽ trở thành tỉ phú usD chỉ trong 4 
năm nữa.

KiM ngÂn (Theo Elle)

Kylie Jenner lột xác qua từng năm tháng

Các chị em gái 
gia đình Kardashian
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sao: Phim & Đời 

Vở diễn Dưới ánh đèn đã 
được giải khá cao, đặc biệt rất 
cuốn hút khán giả. Ông có thể chia 
sẻ về quá trình xây dựng vở diễn 
và những điều muốn gửi gắm qua 
tác phẩm?

Dưới ánh đèn thuộc đơn vị sân 
khấu theo cơ chế xã hội hoá duy 
nhất của phía Bắc tham dự kì Liên 
hoan sân khấu kịch toàn quốc tại 
TPHCM. sự thử nghiệm đúng nghĩa từ 
khâu lựa chọn diễn viên cho đến triển 
khai ý tưởng khi  tôi quyết định mời ca 
sĩ Long nhật vào vai chính. Vở diễn 
còn được xây dựng dựa trên các 
loại hình nghệ thuật ngôn ngữ kịch 
như múa đương đại và vũ đạo Tuồng 
mang lại sức hấp dẫn cho người 
xem. Đồng thời, công tác chuẩn bị 
bối cảnh và thay đổi cảnh trí diễn 
ra liền mạch bởi sử dụng công nghệ 
hình led hiện đại. 

Vở diễn mang giá trị nhân văn 
sân sắc và lay động tâm can những 
người trót mang nghiệp vào thân. 
nhân vật người bố Kép Bền (Quang 
Tèo) là một diễn viên Tuồng gặp 

tai nạn trong nghề và luôn bị đồng 
nghiệp đố kị. Ông mang nỗi hận lớn 
trong lòng, cấm con trai Bảo Long 
(Long nhật) theo nghiệp cha. nhưng 
niềm đam mê ca hát trong Bảo Long 
quá lớn, anh vượt qua sự ngăn cản 
của cha, dứt áo xa gia đình dấn thân 
vào nghiệp cầm ca. Trớ trêu thay, 
Bảo Long cũng gặp nỗi sầu như cha 
khi anh liên tiếp rơi vào cạm bẫy của 
bầu nghệ (Vượng râu) và sự hãm 
hại của đồng nghiệp tới mức đổ vỡ 
sự nghiệp, gia đình từ bỏ và phải đối 
diện với án phạt của pháp luật.

Không có nhiều kinh phí để 
làm kịch nhưng vở diễn đã  "lôi 
kéo" - được ca sĩ Long Nhật, nghệ 
sĩ hài Quang tèo, Vượng râu, Hồng 
Gấm...? Ông đánh giá thế nào về 
vai diễn của họ?

sự thành công của vở diễn nhờ 
tinh thần tập thể của ekip sáng tạo 
cũng như các nghệ sĩ biểu diễn. Vượt 
lên trên tất cả những điều kiện của 
con nhà nghèo ở CLB sân khấu thử 
nghiệm, các nghệ sĩ đã rút ruột nhả 
tơ một cách đúng nghĩa. Một phần 

nữa cũng vì chính đề tài mà nhà viết 
kịch Chu Thơm đề cập đến. Kịch đấy 
nhưng lại là cuộc sống mà nghệ sĩ 
thường xuyên phải đối diện và nhìn 
thấy. Ở đó có sự bon chen, ích kỉ, hẹp 
hòi. nhưng vượt lên trên tất cả là tình 
yêu nghệ thuật, là khát khao được 
sống và cống hiến cho khán giả.

Bên cạnh các nghệ sĩ thường 
xuyên tham gia diễn xuất, vở diễn 
còn có sự xuất hiện của ca sĩ Long 
Nhật. Ông có thể chia sẻ nguyên 
do Long Nhật tham gia?

Lí do tôi mời Long nhật tham gia 
vì anh đang sở hữu lượng người hâm 
mộ rất lớn. Vì đây là sân khấu thử 
nghiệm nên rất cần lôi kéo fan của 
các nghệ sĩ đến với vở diễn. Việc 
mời nhiều nghệ sĩ ở các ngành nghề 
khác nhau cũng giúp cho khán giả 
thưởng thức nhiều loại hình sân khấu 
khác nhau trong một vở diễn, không 
còn đi theo lối mòn của kịch truyền 
thống. nhiều khán giả cũng thích 
thú với sự thử nghiệm mới ấy của tôi 
với Long nhật.

nsnD Trần nhượng
“gieo mầm”  
trên mảnh đất mới…

nhiều người bất ngờ và thán 
phục khi vở diễn dưới ánh đèn 

của nSnd trần nhượng đã 
thuyết phục được ban giáM 
khảo để giành hcb tại liên 

hoan kịch nói toàn quốc 
2018. nhưng bản thân ông lại 

không quá bất ngờ bởi ông 
và các nghệ Sĩ đã bỏ ra 

không ít tâM Sức cùng với 
thời gian tập luyện. ngay khi 
liên hoan vừa kết thúc, trần 
nhượng đã tâM Sự về chuyện 

đời, chuyện nghề…
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Trong hai vai trò là ca sĩ và 
diễn viên kịch, theo ông, Long Nhật 
làm tốt vai trò nào hơn?

Tôi thấy nhật làm tốt ở cả hai lĩnh 
vực. nhật làm việc rất nghiêm túc 
khiến tôi và tập thể anh chị em nghệ 
sĩ đều hài lòng. những đêm chúng 
tôi diễn, nhìn cách khán giả chăm 
chú theo dõi và thể hiện tình cảm với 
Long nhật khi buổi diễn kết thúc đã 
nói lên điều đó.

Là người đứng ra thành lập 
CLB Sân khấu thử nghiệm bằng 
nguồn vốn xã hội hoá, lại trong tình 
cảnh sân khấu kịch không được sôi 
động như trước, ông được nhiều 
người đánh giá là liều lĩnh.?

 Tôi thuộc mẫu người không sợ 
thất bại. nếu sợ đã không làm. sau 
khi nghỉ hưu, tôi luôn đau đáu phải 
làm được một điều gì đó. Tôi đã thử 
sức các hoạt động kinh doanh nghệ 
thuật như: Thành lập Đoàn nghệ 
thuật sao Việt, giám đốc Trung tâm 
bảo tồn sân khấu Việt nam. Chủ 
nhiệm CLB ngôi sao bóng đá Việt…, 
nhưng tiếc rằng vận may đã không 
mỉm cười với tôi.  Vở kịch Quỷ ám sau 
thời gian công diễn thì rạp Kim Mã 
đóng cửa, tôi phải bù lỗ, lại đến vở 
kịch xã hội hoá Biển và bờ, sau khi đi 
diễn kịch chuyên nghiệp toàn quốc 
về hạch toán cũng lỗ. sau những lần 
ấy, tôi vẫn muốn liều mình, dù tôi hiểu 
rằng thành công không dễ dàng có 
được. Có lẽ tính tôi thích mạo hiểm. 
sau những thất bại, tôi vẫn chọn sân 
khấu làm lĩnh vực để đầu tư. Bởi đó là 
cái nghiệp tôi gắn bó trọn đời.

Thế còn với phim ảnh, nhiều 
khán giả biết đến ông với tư cách 
là một diễn viên truyền hình hơn là 
một người làm sân khấu?

Tôi không phủ nhận những gì mà 
điện ảnh, truyền hình đã đưa lại cho 

mình. Từ sự lan tỏa hình ảnh cho đến 
thu nhập. nói rộng ra thì điện ảnh hay 
sân khấu đều là sân chơi, sự thể hiện 
mình của người nghệ sĩ và cùng mục 
đích phục vụ khán giả. Tôi có may 
mắn được tham gia tất cả những lĩnh 
vực này từ thời con rất trẻ và bây giờ 
vẫn được gắn bó với nó. nhưng nếu 
để chọn thì tôi vẫn là người của  
sân khấu. 

Vậy danh hiệu Nghệ sĩ Nhân 
dân mà ông vừa được Nhà nước 
trao tặng được xét trên những 
đóng góp của ông ở lĩnh vực nào?

Tôi nghĩ, Hội đồng đã đánh giá 
tổng thể sự đóng góp trên tất cả 
lĩnh vực của nghệ sĩ trong quá trình 
lao động nghệ thuật. Đây là một 
danh hiệu cao quý của người nghệ 
sĩ. nhưng khi được nói về mình trong 
quá trình xét tặng, tôi vẫn đề cao 
những đóng góp, tình yêu của mình 
trong lĩnh vực sân khấu.

Ông là một đạo diễn kịch, con 
trai ông - nghệ sĩ hài Bình Trọng 
cũng là một đạo diễn kịch. Xin 

được hỏi, ông có bao giờ xem 
những bộ phim do Bình Trọng làm 
đạo diễn không? Hai cha con ông 
có bao giờ trao đổi với nhau về 
nghề không?

Tôi có xem, cậu ấy là người có 
năng khiếu, có những vai khá ấn 
tượng. Tôi thường xuyên khuyên Trọng 
phải học hỏi thêm. Không chỉ riêng 
tôi mà ai làm cha mẹ, khi nhìn thấy 
con trưởng thành, để lại ấn tượng tốt 
cho mọi người cũng sẽ cảm thấy  
tự hào. 

Kế hoạch của ông sau Liên 
hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp 
toàn quốc 2018?

Hội diễn kết thúc, tôi và các cộng 
sự sẽ có những chiến dịch dài hơi. 
Đó là mang vở diễn Dưới ánh đèn đi 
lưu diễn ở nhiều tỉnh thành trong cả 
nước. Hi vọng các đêm diễn sẽ thu 
hút đông đảo khán giả tới xem. 

Xin cảm ơn và chúc ông 
thành công!

Hà Hương (Thực hiện)

NSNd Trần Nhượng trong vở diễn Dưới ánh đèn

Nghệ sĩ Quang Tèo và  
ca sĩ Long Nhật trong vở diễn

Một số hình ảnh trong vở diễn dưới ánh đèn do NSNd Trần Nhượng đạo diễn, đoạt HCB Liên hoan Hội diễn sân khấu kịch chuyên 
nghiệp toàn quốc
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Mười năm tham gia nghệ 
thuật, nhưng chỉ khoảng 
vài năm lại đây, cái tên 
anh Tuấn mới thực sự tạo 

dấu ấn với khán giả. Trong các 
phim:  Zippo, mù tạt và em, Trái tim 
có nắng, Ngược chiều nước mắt 
rồi Cả một đời ân oán, anh Tuấn 
diễn xuất rất cảm xúc, tự nhiên. 
anh cho biết, vai diễn để lại ấn 
tượng nhất là Huy trong Zippo, mù 
tạt và em, từ tính cách, độ tuổi 
cũng như hoàn cảnh nhân vật khá 
giống với Tuấn ngoài đời. Quan 
trọng hơn, sau vai diễn này, Phạm 
anh Tuấn đã nhận được nhiều 
phản hồi tốt của khán giả.

Tuấn tự nhận mình là người dễ 
gần, vui tính. Cả các nhân vật trong 
phim và bản thân anh Tuấn đều rất 

Diễn viên anh Tuấn

Có Hẹn Với “TìnH Cũ”

năM 17 tuổi, anh tuấn có vai diễn đầu tiên nhưng Sau đó anh chọn học 
thanh nhạc. vài năM Sau, những hoạt động âM nhạc của anh không thực 
Sự thành công trong khi các vai diễn lại thành công. tuy vậy, tình yêu 

với âM nhạc vẫn vẹn nguyên trong tuấn. giữa năM nay, anh Sẽ trình làng 
Một Sản phẩM Mới Mẻ để đánh dấu Sự trở lại với “tình cũ”. 

Anh Tuấn trong phim 
cả một đời ân oán phần 2

sao: Phim & Đời 



may mắn được các cô gái yêu. anh 
Tuấn tiết lộ, anh đã có người yêu. Với 
anh, khi đã yêu thì chỉ có một người 
duy nhất và không quan tâm đến 
những người khác nữa. Vì vậy, các 
bạn diễn nữ xinh đẹp chỉ là công việc 
chứ không bao giờ có chuyện  
“cảm nắng” hay khiến bạn gái phải 
ghen tuông. 

Phạm anh Tuấn từng học thanh 
nhạc tại Cao đẳng nghệ thuật Hà 
nội để theo đuổi nghề ca sĩ, nhưng 
anh không có nhiều hoạt động âm 
nhạc nổi bật. ấn tượng lớn nhất là 
khi anh cùng với Lân nhã idol, ngọc 
Trai và Xuân Lân thành lập ban nhạc 
nam 4u. Đó là quãng thời gian 5 năm 
Tuấn lập nghiệp ở TP HCM với nhiều 
kỉ niệm vui buồn xen lẫn, những buổi 
diễn trước hàng trăm khán giả, được 
thỏa niềm đam mê ca hát. anh thổ 
lộ: “Đáng nhớ nhất có lẽ là những lúc 
nhóm đi diễn chung với nhau, đó là 
khoảng thời gian đẹp nhất trong suốt 
quá trình Tuấn ở TP HCM”. 

năm 2018 là cơ hội để anh trở 
lại với âm nhạc - tình yêu được nuôi 
dưỡng trong suốt thời gian qua. 
Tuấn tiết lộ, sản phẩm mới là một ca 
khúc thể loại pop ballad của nhạc 
sĩ nguyễn Đức Cường. anh Tuấn đã 
hoàn thành bài hát cách đây hai 
năm nhưng không thể ra mắt được vì 
quá bận đi làm phim. Thời điểm này, 
Tuấn quyết định không nhận thêm dự 
án phim nào mà tập trung thời gian 
cho dự án âm nhạc này. nối lại với 
“tình cũ”, nhưng Tuấn vẫn coi đóng 
phim là việc chính, bởi khởi nguồn 

con đường đến với nghệ thuật, đến 
với khán giả của Phạm anh Tuấn là 
phim ảnh. Vì thế, thời điểm 4u tan rã, 
khi Tuấn trở lại Hà nội và gây dựng lại 
sự nghiệp diễn xuất của mình, nhiều 
người không khỏi nghi ngại. nhưng 
năng lực, sự nhiệt huyết và nghiêm 
túc làm nghề của Tuấn đã được  
đền đáp. 

Còn nhớ năm 2007, sau vai diễn 
đầu tiên trong Nhật kí Vàng Anh, anh 
Tuấn còn ghi dấu ấn trong vai nam 
chính phim điện ảnh Những nụ hôn 
rực rỡ. sau này, khi tạm nghỉ đóng 
phim để ca hát, có lúc Tuấn rất buồn. 
Khi được hỏi, nếu lựa chọn lại, bạn 
sẽ lựa chọn đam mê nào là chính, 
anh Tuấn chia sẻ: “nếu được chọn 
lại Tuấn vẫn sẽ chọn nghề diễn 
viên, nhưng mình sẽ dành thời 
gian nhiều hơn cho nghiệp 
ca hát”. những khó khăn 
của quãng thời gian 5 
năm phát triển sự nghiệp 
ở TP. HCM là kinh nghiệm 
quý cho anh Tuấn trong 
ngày trở lại Hà nội. anh 
nhớ lại: “Khó khăn nhất 
là làm sao để khán giả 
quên với hình ảnh vai 
diễn cũ và chấp nhận 
vai diễn mới. sau một 
bộ phim, tôi luôn luôn 
phải làm mới nhân 
vật, đầu tư thêm về 
phục trang cũng như 

nghĩ ra thêm những tính cách cho 
nhân vật”. 

anh Tuấn xác định, thời gian tới 
anh sẽ tập trung đầu tư cho cả lĩnh 
vực âm nhạc và điện ảnh. Dù vẫn 
biết, để duy trì cả hai hoạt động đó 
sẽ khá khó khăn, nhưng anh đang nỗ 
lực hết sức để mang đến những sản 
phẩm nghệ thuật hấp dẫn cho khán 
giả. ngoài ra, anh cũng bật mí, trong 
năm nay sẽ ra mắt một cửa hàng tiện 
lợi 24h dành cho gia đình. Công việc 
mới mẻ này vừa mang lại niềm vui và 
sự bận rộn cho anh, vừa là nguồn thu 
hỗ trợ để Tuấn có điều kiện thỏa sức 
say sưa với nghệ thuật. “Mong là các 
bạn hãy luôn đồng hành, ủng hộ tôi 
trên cả hai con đường tôi theo đuổi. 
Tuấn hứa sẽ cống hiến hết mình để 
tạo ra những sản phẩm chất lượng 
tốt nhất”, nam diễn viên hào hứng 
chia sẻ. 

Tuệ QuÂn 

Anh Tuấn tại buổi ra mắt phim 
cả một đời ân oán phần 2
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 Bạn được biết đến từ Học viện 
ngôi sao với danh hiệu Á quân. Sau 
khi chương trình kết thúc, Hoàng 
Yến Chibi đã học được những gì?

Khi tham gia Học viện ngôi sao, tôi 
mất 3 tháng để luyện thanh, học trình 
diễn... những cột mốc đó đã giúp ích 
cho tôi rất nhiều cho chặng đường 
sự nghiệp sau này. ngôi vị Á quân là 
chiếc cúp chứng nhận cho sự nỗ lực 
của tôi. Đây là may mắn và cũng là 
áp lực để tôi phải cố gắng nhiều hơn 
trong thời gian tới.

 Thời gian gần đây, bạn dồn 
sức cho diễn xuất nhiều hơn là vai 
trò ca sĩ?

Vừa qua, tôi tham gia ba bộ phim 
là Tháng năm rực rỡ, Kế hoạch đổi 

chồng, Ả xe ôm và gã đứng đường. 
Thời gian tới, tôi nhất định sẽ dành 
nhiều thời gian hơn cho lĩnh vực 
âm nhạc, phải đầu tư nhiều hơn để 
không bị khán giả quên lãng. Cho 
phép tôi được giữ bí mật về mục 
tiêu dài hạn vì rất sợ nói trước bước 
không qua.

 Nhiều người cho rằng, tháng 
năm rực rỡ là bộ phim đột phá 
trong sự nghiệp của Hoàng Yến 
Chibi, bạn diễn xuất tự nhiên và thể 
hiện được tính cách nhân vật. Bạn 
có bất ngờ với thành công ấy?

những suất chiếu sớm của bộ 
phim gần như đầy rạp. Tôi cũng lên 
mạng đọc từng bài viết gắn với bộ 
phim để xem mọi người nói gì về 

bộ phim về nhân vật cũng như vai 
diễn của tôi. Tôi khá bất ngờ khi Hiểu 
Phương và Hoàng yến được khán giả 
yêu mến đến thế. Tôi rất vui khi phim 
không chỉ được giới trẻ mà có cả 
những người lớn tuổi yêu thích. sự ghi 
nhận của khán giả là nguồn động lực 
để tôi tiếp tục đam mê và gắn bó với 
điện ảnh.

 Được biết, hai ca khúc trong 
tháng năm rực rỡ là yêu, và nụ hôn 
đánh rơi cũng do Hoàng Yến thể 
hiện. Bạn có thể chia sẻ thêm về 
việc thực hiện hai bài hát này?

Ca khúc Yêu là lần đầu tiên tôi 
làm việc với nhạc sĩ Đức Trí. Tôi thu âm 
ca khúc lần đầu ở phòng thu nhưng 
anh Đức Trí phát hiện khi ở hiện trường 

Hoàng yến Chibi
nỗ lực sẽ thành công

danh hiệu nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất của ngôi Sao xanh 
2017 là giải thưởng đầu tiên của hoàng yến chibi cũng là ở vai diễn 

đầu tiên của cô. ngày hôM qua được đánh dấu với dư vị ngọt ngào, còn 
hôM nay, cô đã đặt vạch xuất phát cho tuổi 23 bằng nhiều khởi đầu 
rực rỡ Mà tuổi trẻ tự do còn đang tràn trề nhiệt huyết cống hiến. 
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để quay phim, tôi  có cảm giác rất 
khác. Đúng thế thật, lúc tôi hát và 
nhảy ngoài trời, xung quanh là đoàn 
làm phim, ca khúc có sắc thái hoàn 
toàn khác. Lúc tôi tập diễn cảnh này, 
anh Đức Trí phải cầm micro 
đi theo từng bước chân 
để thu lại giọng hát 
của tôi. Bản thu 
âm này được sử 
dụng cho cảnh 
trên phim. Ca 
khúc Nụ hôn 
đánh rơi lại có 
nhiều ngẫu hứng 
hơn. Đó là khi tôi 
đến nhà anh Đức 
Trí để thu nốt phần 
của mình trong một bài 
hát khác. anh Đức Trí đưa tôi 
bản demo của ca khúc mới Nụ hôn 
đánh rơi để tôi thu thử. Tôi hát đúng 
một lần và đạt luôn để đưa lên phim. 
Khi phim ra rạp, Nụ hôn đánh rơi cũng 
là ca khúc được khán giả yêu thích 
nhất. Đây cũng là sáng tác bất ngờ 
của anh Trí chứ không nằm trong kế 
hoạch ban đầu. sau khi xem cảnh 
phim giữa Hiểu Phương và Đông Hồ 
trong phim, anh ấy ngẫu hứng sáng 
tác khi đang lái xe và nhờ vợ ghi lại 
bằng điện thoại di động. Đến tối hôm 
đó có ca khúc để tôi thu âm luôn.

 Là cô gái Hà Nội vào TP Hồ 
Chí Minh lập nghiệp, ban đầu có 
không ít khó khăn, có bao giờ bạn 
cảm thấy nản chí? Điều gì giúp 
bạn vượt qua những khó khăn ấy?

Buồn thì không nhiều nhưng nản 
thì có. nhiều lần tôi cũng tự hỏi, tại 
sao mình có thể bỏ Hà nội vào đây 
lập nghiệp mà mọi thứ lại không 
tốt như mình mong muốn. nhưng 
tôi chưa khi nào muốn bỏ cuộc 
mà luôn tự nhủ, ngày hôm nay cứ 
tạm như vậy đã. Biết đâu sau này 
mọi thứ sẽ tốt hơn. Bằng thái độ lạc 
quan và không cần quá vội vàng, 
tôi dần dần thích nghi được với 
công việc và môi trường mới. Mặt 
khác, tôi cũng cảm ơn ekip, bạn bè, 
đồng nghiệp đã cùng tôi vượt qua 
những ngày giông bão.

 “Giông bão” mà bạn nói ở 
đây có lẽ là việc ra mắt MV mới 
cách đây một thời gian?

Vâng. Lúc ra MV Close to Me tôi 
gặp sự cố trong một cảnh quay. Khi 
đó, tôi và ekip quyết định xoá MV đó 
thay bằng một MV khác. Tôi không 
hiểu tại sao một ekip rất đông từ đạo 
diễn đến quay phim dựng phim ai 
cũng xem đi xem lại MV nhiều lần mà 
không nhận ra lỗi đó mà một khán 
giả trên youtube lại phát hiện ra rất 
nhanh. Tôi muốn xin lỗi khán giả vì sơ 
xuất của mình, đó cũng là bài học lớn 
đối với tôi. 

 2018 sẽ là năm bận rộn của 
bạn trên màn ảnh rộng? Nếu không 
có gì quá bí mật, bạn có thể chia 
sẻ một chút về hai vai diễn mới  
tiếp theo?

Trong năm 2018, tôi sẽ được xuất 
hiện trước khán giả với hai vai diễn 
trong phim điện ảnh. Ở Kế hoạch 
đổi chồng, tôi vào vai cô gái 26 tuổi, 
còn trong phim Ả xe ôm và gã đứng 
đường, tôi lại vào vai một cô gái có 
tính cách rất đàn ông. nhưng hiện tại 
phim chưa chính thức công bố nên 
tôi xin giữ bí mật. ngoài ra, một số dự 
án âm nhạc cũng như điện ảnh khác 
cũng đã được tôi lên kế hoạch thực 
hiện. Hi vọng, năm nay tôi vẫn được 
khán giả đón nhận với hai vai trò: 
diễn viên và ca sĩ.

 Xin cảm ơn  và chúc bạn 
thành công!

Hương PHúC (Thực hiện)

Hoàng Yến Chibi trong 
Những tháng năm rực rỡ
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Tài Lẻ Của sao
bên cạnh khả năng diễn xuất, ca hát, nhảy Múa, nhiều nghệ Sĩ 
còn rất tài hoa ở các lĩnh vực nghệ thuật khác nữa. các tài 
lẻ này giúp họ thư giãn giữa công việc bề bộn và thăng hoa 

hơn trên con đường nghệ thuật của Mình.  

chung hán lương: chụp ảnh

nhiếp ảnh mang 
lại cho Chung 

Hán Lương những 
trạng thái cảm xúc 
thơ mộng hơn trong 
cuộc sống bận rộn. 
Để có được những 
bức ảnh đẹp, anh 
đã bỏ rất nhiều tâm 
huyết hoàn thành 
chứ không chỉ ngẫu 
hứng nhất thời. Có 
lần, để chụp được 
hồ sen buổi sớm, 
Chung Hán Lương 
đã thức dậy từ năm 
giờ sáng trong nhiều 
ngày liên tiếp, chụp 
hàng ngàn tấm ảnh khác nhau để chọn được một 
tấm ưng ý nhất. Chủ đề yêu thích của anh là ảnh 
tĩnh vật, phong cảnh nhưng chất chứa nhiều câu 
chuyện thời gian, không gian. năm 2015, nam tài tử 
ra mắt cuốn sách ảnh Phù quang lược ảnh chủ yếu 
để chia sẻ niềm yêu thích với khán giả. Đây là cuốn 
sách chú trọng đến sự phản chiếu của mặt nước, 
bóng cây, bóng lá với góc nhìn đặc biệt. 

Cuốn sách ảnh đã giúp anh được mời triển lãm 
tại nhà triển lãm nghệ thuật đương đại Thượng Hải 
danh giá trong dịp kỉ niệm 20 năm Hồng Kông trở về 
với Trung Quốc vào tháng 9/2017. Buổi triển lãm có 
tên HON - Triển lãm nghệ thuật thị giác của Chung 
Hán Lương. Bên cạnh những bức ảnh, anh còn ra 
mắt tranh vẽ của mình được kết hợp với kĩ thuật 
chiếu sáng 3D để tạo nên không gian nghệ thuật 
lạ mắt, thậm chí có phần ảo giác. Tuy các phương 
thức kĩ thuật này dễ bắt gặp trong cuộc sống đời 
thường nhưng khi được sử dụng theo một ý đồ nghệ 
thuật thì đã giúp các tác phẩm của Chung Hán 
Lương thêm sống động trong mắt người xem. Không 
chỉ khán giả hâm mộ mà nhiều nhà chuyên môn 
còn đánh giá cao những đóng góp lần này của 
anh với nghệ thuật đương đại. 

Lương Vịnh Kỳ là cô gái tài hoa vì có thể thiết kế 
trang sức, trang phục và vẽ tranh. Từ nhỏ cô đã 

yêu thích mĩ thuật nên luôn tìm hiểu các loại hình 
hội họa khác nhau. nữ diễn viên này từng được 
chọn làm Đại sứ lễ hội truyện tranh của Hồng Kông. 
Cô còn có nhiều bức tranh, ảnh chụp… trưng bày 
trong các triển 
lãm lớn nhỏ khác 
nhau. Tuy vậy, 
tác phẩm được 
nhắc đến nhiều 
nhất của cô là 
vẽ tranh minh 
họa cho cuốn 
tiểu thuyết của 
nhà văn nổi tiếng 
Trương Tiểu nhàn. 
Vì quá yêu thích 
câu chuyện này 
nên Lương Vịnh 
Kỳ đã thử sức vẽ 
chân dung con 

người nhưng để chọn lọc 
các chi tiết trong truyện để 
vẽ thành bìa thì không phải 
là điều đơn giản. những 
bức tranh của cô luôn 
chất chứa cảm xúc lãng 
mạn, bay bổng và có cái 
nhìn trẻ thơ, tươi sáng về  
cuộc sống. 

lương vịnh kỳ: vẽ bìa sách

sao: Phim & Đời 
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g. TrúC 

trương 
Hình Dư 

là cô gái gợi 
cảm, nhiều 
ồn ào và 
có phần hơi 
xốc nổi trong 
sự nghiệp 
diễn xuất. 
Thế nhưng, 
khi ở nhà thì 
cô lại hoàn 
toàn khác, 
để mặt mộc, 
ăn mặc giản 
dị và thường 
xuyên đắm 
chìm trong 
các bức 
tranh thư 
pháp theo trường phái cổ. sinh ra trong gia đình 
có truyền thống nghệ thuật nên từ nhỏ Trương Hình 
Dư đã được tiếp xúc với giấy bút. Cô cũng đam 
mê bộ môn nghệ thuật này nhưng không có ý 
định trở thành họa sĩ. Tranh vẽ của cô không thua 
kém họa sĩ chuyên nghiệp với cách phối màu đậm 
nhạt đặc trưng của phương Đông. 

sau khi trình làng nhiều bức tranh theo phong 
cách truyền thống, cô bắt đầu tìm hiểu hội họa 
phương Tây với giá vẽ, sơn dầu… Thậm chí, người 
đẹp này còn dành thời gian rảnh rỗi la cà khắp 
các bảo tàng, con phố nhỏ chuyên bán tranh vẽ, 
bút màu ở Paris để học hỏi.  

trương hình dư: thư pháp

châu Kiệt Luân từng khiến khán giả phấn khích khi 
đóng vai ảo thuật gia kì bí trong phim Hollywood 

là Now You See Me 2 năm 2016. Vai diễn này không 
quá khó với anh vì ngoài đời, nam nghệ sĩ đã có niềm 
đam mê ảo thuật từ rất lâu. Châu Kiệt Luân tiết lộ, ban 
đầu anh học ảo thuật để tán tỉnh cô gái mình thích. 
Khi trổ tài ảo thuật, anh được cô bạn nhìn mình không 
chớp mắt, lại có cơ hội chạm vào đồ vật nàng yêu 
thích và tặng hoa, tặng quà cho nàng khi biểu diễn 
ảo thuật mà không bị từ chối. Từ mục đích ban đầu 
đơn giản như vậy mà Châu Kiệt Luân dần dần thật 
sự đam mê ảo thuật. anh vốn là người thông minh và chịu khó nên chẳng mấy chốc đã học được khá 
nhiều chiêu khiến mọi người đều bị thu hút. Mỗi lần anh xuất hiện trong tiết mục truyền hình hoặc sự kiện 
đều được yêu cầu biểu diễn ảo thuật cho mọi người xem. 

châu kiệt luân: ảo thuật 

triệu văn trác: chơi đàn tranh

Khác với hình ảnh 
dũng mãnh trên 

phim ảnh với những 
thế võ thần sầu, 
Triệu Văn Trác ngoài 
đời là người hiền 
lành, ít nói và sống 
nội tâm. anh luôn 
là người cha dịu 
dàng trong gia đình, 
thương yêu vợ con. 
Mặc dù võ công 
cao cường và được 
xem là ngôi sao võ 
thuật hàng đầu của 
Trung Quốc cùng 
với những tên tuổi 
như: Lý Liên Kiệt, 

Thành Long, 
Chân Tử Đan… 
nhưng Triệu 
Văn Trác có sở 
thích khá lạ là 
chơi đàn tranh 
khi rảnh rỗi. Vốn 
là người kín 
tiếng trong đời 
sống riêng nên 

anh ít khi tiết lộ điều này với khán giả. Chỉ người nhà 
hoặc bạn bè thân thiết mới có cơ hội được xem anh 
phiêu diêu cùng những dây đàn. 
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sao: Phim và Đời

phạM  
thừa thừa

Chàng trai sinh 
năm 2000 này được 
chú ý khi tham gia 
chương trình tìm kiếm 
tài năng Thực tập sinh 
thần tượng ra mắt vào 
tháng 1/2018. Với ngoại hình 
đậm chất Hàn Quốc, Phạm 
Thừa Thừa thu hút rất nhiều 
khán giả ngay từ khi mới xuất 
hiện. nhưng nguyên nhân 
khiến cậu được chú ý trong số 
100 thí sinh của chương trình là 
người chị gái nổi tiếng - diễn 
viên Phạm Băng Băng. Cuộc 
thi Thực tập sinh thần tượng 
chiêu sinh 1908 thí sinh từ 87 
công ty đào tạo nghệ sĩ khắp 
Trung Quốc. Vòng chung kết 
gồm 100 thí sinh thi đấu trong 
bốn tháng để chọn ra nhóm 
nhạc nam gồm 9 thành viên. 

nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của chị gái 
và anh rể tương lai là Lý Thần, Phạm 
Thừa Thừa đứng thứ ba chung cuộc 
và làm thành viên chính thức của 
nhóm nhạc nine Perfect ra mắt vào 
ngày 6/4 vừa qua. 

Phạm Thừa Thừa từng xuất hiện 
trước truyền thông lần đầu tiên vào 
năm 2007 khi chị gái cậu tham gia 
hoạt động trong khuôn khổ LHP 
Berlin. Lúc đó, cậu thường bị nhầm 
lẫn là con của Phạm Băng Băng vì 
hai chị em chênh nhau đến 19 tuổi. 
Xuất hiện trong chương trình Thực 
tập sinh thần tượng, chàng trai trẻ 
bất ngờ thay đổi ngoại hình với làn 
da trắng, mái tóc nhuộm bạch kim 
ấn tượng. Trong những số đầu tiên, 

Phạm Thừa Thừa khá hồi hộp và 
tâm sự muốn thoát khỏi cái 

bóng của chị gái, tự tiến thân 
trên con đường ca hát. Ở 
những phần sau, cậu đã tiến 
bộ dần dần và được khán giả 
đánh giá cao về giọng hát, sự 

nỗ lực của bản thân. Trong một 
năm tới, Phạm Thừa Thừa hoạt 

động trong nhóm nhạc theo quy 
định của chương trình, nhưng cậu 

vẫn có một sức hút riêng nên ngay 
khi đang tham gia cuộc thi thì đã 
được xuất hiện trong những chương 

trình truyền hình nổi tiếng mà nhiều 
nghệ sĩ ao ước được xuất hiện 
như Happy Camp (Khu trại vui 

vẻ) và sắp tới là (Running Man 
phiên bản Trung Quốc). 

tiêu Mạn đình  

Trước khi là nhân tố gây 
chú ý của chương trình 
Sáng tạo 101, phiên bản 
Trung Quốc của chương 

con nhà nòi
trong Số hàng ngàn thí Sinh thaM gia các chương trình truyền 
hình thực tế, Một Số nhân tố Mới được chú ý đặc biệt vì May Mắn 

thừa hưởng gen nghệ thuật của gia đình. dù họ phải chịu nhiều áp 
lực hơn nhưng không thể phủ nhận Sức ảnh hưởng của người thân 

đã giúp họ nổi trội hơn các bạn đồng trang lứa. 

Gia đình Thừa Thừa  
trong ngày đính hôn của  
Phạm Băng Băng và Lý 
Thần

Phạm Thừa Thừa

Phạm Thừa Thừa khi 
còn nhỏ cùng chị gái
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trình truyền hình thực tế nổi tiếng 
của Hàn là Produce 101, Tiêu Mạn 
Đình từng tham gia các vai nhỏ 
trong phim điện ảnh Con lươn khổng 
lồ, phim truyền hình Người mẫu 
nghiệp dư, Thầy giáo tôi là Tiểu Hạ… 
và nhận được nhiều lời khen ngợi. 
nhưng điều giúp cô gái sinh năm 
1995 được biết đến nhiều hơn là nhờ 
người cha nổi tiếng - tài tử Tiêu Ân 
Tuấn (Đài Loan - Trung Quốc). 

năm 2015 Tiêu Mạn Đình từng 
thi đậu trường nghệ thuật. Tuy vậy 
cha cô không ủng hộ việc con nối 
nghiệp mà thường bảo cô mở nhà 
hàng kinh doanh cho nhàn nhã. 
Chính vì thế, Tiêu Mạn Đình càng 
phải nỗ lực nhiều hơn. sau nhiều lần 
thuyết phục cha thì cô mới thành 
công, được cha chỉ dạy cho nhiều 
kinh nghiệm diễn xuất.  Tiêu Ân Tuấn 
luôn dặn con phải làm việc chăm 
chỉ đúng tiêu chuẩn cơ bản của 
diễn viên như học thuộc kịch bản, 
luôn khiêm tốn và không được đi 
muộn thì mới có thể trụ vững  
với nghề. 

lâM vũ 

Khi góp mặt trong chương trình 
Giọng hát nam sinh  (Super boy) của 
đài truyền hình Hồ nam năm 2017, 
Lâm Vũ vốn định giấu kín thân thế 
của mình cho đến khi bị giám khảo 

La Chí Tường phát hiện. người đồng 
hương Đài Loan này tiết lộ anh chính 
là con trai của diễn viên nổi tiếng 
Lâm Thoại Dương. Lâm Vũ được thừa 
hưởng nhiều gen nổi trội của người 
cha điển trai với vóc dáng cao ráo 
và khuôn mặt ưa nhìn. sau khi cha 
mẹ chia tay, Lâm Vũ sống với mẹ 
là người đẹp Tằng Triết Trinh. anh 
luôn từ chối trả lời câu hỏi về mẹ 
kế Trương Đình vì có thông tin cô là 
người phá hoại hạnh phúc gia đình 
Lâm Thoại Dương thuở trước. Do 
sống với mẹ từ nhỏ nên Lâm Vũ ít khi 
xuất hiện cạnh cha. năm 16 tuổi anh 

bắt đầu gia nhập làng giải trí, được 
góp mặt trong phim điện ảnh từ năm 
20 tuổi nhưng Lâm Vũ lại mê ca hát 
hơn nên quyết định sang Trung Quốc 
tranh tài cùng 300 thí sinh khác. anh 
được đánh giá là có giọng hát tạm 
ổn và khả năng sáng tác tốt. anh 
còn có khả năng chơi nhiều nhạc 
cụ, hát nhiều thể loại nhạc thịnh 
hành như beat box, EDM… Lâm Vũ 
hứa hẹn sẽ tạo nhiều dấu ấn trên thị 
trường âm nhạc sau khi bước ra khỏi 
cuộc thi truyền hình.  

g. TrúC (Tổng hợp)

Tiêu Mạn Đình và người cha nổi tiếng Tiêu ân Tuấn

Tiêu Mạn Đình

Lâm Vũ và cha - Lâm Thoại dương
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sao: Phim & Đời 

“con ghẻ” của làng  
trượt băng

Có vô số bài báo, chương trình, 
phim ảnh nói về Tonya Harding, đôi 
khi mang tới cái nhìn cảm thông, 
chia sẻ như bộ phim I, Tonya, nhưng 
cũng có khi cựu vận động viên 
hiện lên như một kẻ khát khao vinh 
quang đến mức bất chấp thủ đoạn 
hoặc là một kẻ cáo già đội lốt nạn 
nhân ngờ nghệch… nhưng tựu 
chung lại, Tonya Harding hiện lên 
như một cô gái bất hạnh với giấc 
mơ vụn vỡ. Cô được người mẹ khắc 
nghiệt định hướng đầy quyết tâm 
theo đuổi con đường trở thành một 

hiện tượng trượt băng nghệ thuật. 
Bằng năng khiếu bẩm sinh và sự dìu 
dắt từ các huấn luyện viên, Tonya 
Harding đã chạm tới vinh quang 
chói lọi, là nữ vận động viên đầu tiên 
trong lịch sử giải quốc gia Mỹ thực 
hiện thành công cú xoay ba vòng 
huyền thoại. rất nhiều dấu mốc lớn 
đã ghi tên Tonya Harding nhưng vẫn 
không thể xóa bỏ một sự thật khác: 
cô bị coi như “con ghẻ” của làng 
trượt băng. Vẻ ngoài thô kệch, thiếu 
quyến rũ, những bộ trang phục màu 
mè may bằng chất liệu rẻ tiền, lối 
trang điểm không giống ai… khiến 
Tonya dù tài giỏi đến mấy vẫn như 
cái gai trong mắt giới chuyên môn 
và người hâm mộ. Bởi trượt băng 

viết tiếp 
giấc mơ dang dở

khi Mà những dư âM, ấn tượng về bộ phiM tiểu Sử i, tonya (tôi 
là tonya) vẫn còn vương vấn với diễn xuất đỉnh cao của kiều 
nữ Margot robbie thì nguyên Mẫu của phiM - cựu vận động 
viên trượt băng nghệ thuật - tonya harding  đã Sẵn Sàng 
tái xuất trong Một vai trò hoàn toàn Mới: thí Sinh của Mùa 
thi thứ 26 chương trình truyền hình nổi tiếng dancing with 
the StarS (khiêu vũ với ngôi Sao).

nghệ thuật thường được biết đến 
như sàn đấu của sự thanh lịch, cao 
quý, vóc dáng mĩ miều. Vì vậy, dù 
có bề dày thành tích vượt trội nhưng 
Tonya vẫn sống chật vật với ngân 
quỹ eo hẹp, trong khi đối thủ nancy 
Kerrigan còn dưới cơ Tonya mà lại 
trở thành con cưng, thu về những 
hợp đồng quảng cáo béo bở. Hai 
nữ vận động viên trở thành cặp đôi 
so kè mà cả nước Mỹ lẫn thế giới 
luôn “canh me” chuyện hơn thua 
của họ trong từng giải đấu. Vì vậy, 
khi nancy Kerrigan bị tấn công vào 
vùng đầu gối nhằm triệt hạ khả 
năng thi đấu, Tonya Harding nhanh 
chóng rơi vào danh sách nghi 
phạm. Dù các phiên tòa cho rằng 

thủ phạm là gã chồng cũ ưa bạo 
lực của Tonya thì bản thân cô cũng 
phải chịu liên đới, mang án treo, bồi 
thường số tiền lớn và bi kịch nhất là 
bị cấm thi đấu vĩnh viễn. giấc mơ 
sân băng đóng lại phũ phàng với 
Tonya Harding, để lại sự tuyệt vọng 
và tương lai bất định khi tuổi đời vẫn 
còn rất trẻ. sau này, Tonya bất cần 
đời chuyển sang… đấu bốc rồi cũng 
tìm được lối thoát bằng việc sống 
chung với quá khứ. người ta nói 
không cần thi đấu, Tonya Harding 
chỉ bán đời tư cũng đủ sung túc vì 
scandal của cô luôn được xem là 
một trong những “vết nhơ” để đời 
của thể thao Mỹ, đồng thời cũng 
là câu chuyện quá nhiều cảm xúc, 

Tonya Harding trình diễn tại 
Dancing with the stars
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quá nhiều ý kiến trái chiều để bàn 
tới bàn lui mãi vẫn hấp dẫn.  

thí Sinh nặng kí của  
Mùa thi đặc biệt

Thông tin Tonya Harding trở thành 
thí sinh của chương trình truyền hình 
nổi tiếng Dancing with the Stars 
(DWTs) mùa thứ 26 đã khiến dư luận 
dậy sóng. nhiều ý kiến cho rằng, 
Tonya thật biết cách tranh thủ, chớp 
đúng thời điểm bộ phim tiểu sử vừa 
gây tiếng vang lớn. nhưng hãy nhìn 
nhận một cách công tâm, đây là 
mùa thi đặc biệt của DWTS dành 

riêng cho giới vận động viên, nếu 
không phải là lúc này, liệu còn có 
sân chơi nào để Tonya Harding trở 
lại? DWTS không đặt nặng vấn đề 
phán xét danh tiếng lẫn tai tiếng 
của thí sinh mà muốn tạo cơ hội cho 
họ cùng chinh phục lĩnh vực hoàn 
toàn mới: các điệu nhảy. Cách 
đánh giá, loại trừ của chương trình 
cũng được nhận xét khá chuẩn 
xác, đề cao nỗ lực, sự cống hiến và 
năng lực thể hiện của những người 
tham gia chứ không để các yếu tố 
bên ngoài chi phối quá nhiều. Hàng 
loạt ngôi sao đình đám khi bước 

vào DWTS đã phải lùi bước trước đối 
thủ tuy ít tiếng tăm hơn mà lại nổi 
trội hơn ở khả năng khiêu vũ. Tonya 
Harding được xem như nhân vật 
được quan tâm nhiều nhất ở mùa 
thi 26, nhưng ở tuổi gần 50, cô gặp 
không ít bất lợi trong việc học nhảy, 
hơn nữa, theo tiết lộ, trong dàn thí 
sinh của mùa giải dành riêng cho 
vận động viên sẽ có sự góp mặt 
của các người hùng trên đấu trường 
olympic đương đại. Họ mới chính là 
đối tượng đang được quan tâm, yêu 
thích hơn là một người đã giã từ sân 
băng từ thập niên 90 thế kỉ trước.

Một điều khá thú vị, DWTS cũng 
chính là cuộc thi mà đối thủ định 
mệnh của Tonya - nancy Kerrigan 
từng tham gia. nancy là thí sinh mùa 
thứ 24 và xếp hạng chung cuộc 
ở vị trí thứ 6. Lợi thế của vận động 
viên trượt băng nghệ thuật ở DWTS 
được cho là sự cảm nhạc tốt, khả 
năng bao quát, làm chủ sân khấu. 

Tuy nhiên, là một biểu tượng thành 
công, là thiên thần băng được yêu 
mến bậc nhất, nancy Kerrigan hẳn 
đã bước vào cuộc thi với tâm lí rất 
khác so với Tonya Harding. Vì thế, 
rất khó để dự đoán về bước tiến 
của Tonya ở sân đấu mới này. Với 
cựu vận động viên trượt băng từng 
bị hất văng khỏi giấc mơ một cách 
tức tưởi ấy, được trở lại trình diễn 
trước công chúng có lẽ đã đủ ngọt 
ngào rồi.  

THùy an  
(Theo Usmagazine.com)

Tonya Harding và diễn viên 
Margot Robbie trong hoạt động 

quảng bá cho phim i, tonya

http://usmagazine.com/
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tin tức

lễ hội sân khấu mùa xuân Pas 2018 sẽ 
diễn ra tại nhà hát Kịch Việt nam trong 

ba ngày 18, 19 và 20/5. Đây là nơi tụ hội 
của các nhóm thực hành nghệ thuật sân 
khấu chuyên và không chuyên tại Hà nội. 
Lễ hội năm nay quy tụ 23 nhóm với độ tuổi 
đa dạng, trình diễn các loại hình nghệ 
thuật khác nhau: kịch nói và ứng tác, nghệ 
thuật hình thể và âm nhạc sáng tạo. Xuyên 
suốt lễ hội là giải thi đấu ứng tác độ tuổi  
12 - 15 bằng tiếng Pháp với 4 đội lần đầu 
ra mắt khán giả. song song với chương 
trình biểu diễn, lễ hội Pas 2018 tổ chức các 
workshops thực hành nghệ thuật miễn phí 
bằng 3 ngôn ngữ Việt, anh, Pháp, trong hai 
ngày 19 và 20 tháng 5 tại không gian sảnh 
của nhà hát Kịch. 

T.H

lễ hội Sân khấu Mùa xuân paS

khai mạc từ trung tuần tháng 5 kéo dài 
sang tháng 6, triển lãm mĩ thuật mang 

tên Miền Tây Bắc tại 32 Hào nam (Đống 
Đa, Hà nội) quy tụ 25 tác phẩm với chủ đề 
về thiên nhiên và con người vùng Tây Bắc. 
5 họa sĩ đương đại Việt nam: Lê Kinh Tài, 
nguyễn Quang Vinh, Bùi Văn Tuất, Lê Minh 
Đức, Chu Văn mặc dù sinh sống ở các 
vùng miền khác nhau nhưng đều có chung 
cảm hứng sáng tác về Tây Bắc. nếu tranh của nguyễn Quang Vinh 
thể hiện sự đa dạng ở nhiều lối vẽ - từ ấn tượng đến biểu hiện thì 
tranh Lê Kinh Tài lại hiện lên một cách rực rỡ. Họa sĩ Lê Minh Đức 
mang đến một cuộc chơi màu sắc ngoạn mục, tạo hiệu quả thị 
giác cao. Họa sĩ Bùi Văn Tuất lại tập trung nét cọ của mình để khắc 
họa hình ảnh những em bé dân tộc thiểu số với dáng vẻ rất riêng. 
Còn thiên nhiên Tây Bắc qua góc nhìn của họa sĩ Chu Văn hiện lên 
bình dị nhưng cũng vô cùng lãng mạn. 

P.V

chiêM ngưỡng Miền tây bắc cùng 
các họa Sĩ đương đại

hoa cúc xanh trên đầm lầy - kịch bản 
sân khấu duy nhất hàm chứa nhiều yếu 

tố giả tưởng của tác giả Lưu Quang Vũ - sẽ 
trở lại với công chúng Thủ đô vào ngày 
19/5/2018 tại nhà hát Tuổi trẻ, Hà nội. Vở 
diễn xoay quanh cuộc tình tay ba giữa  
Hoàng - Liên - Vân, những người bạn trẻ đã 
một thời đầy ắp những kỉ niệm với bông cúc 
xanh trên đầm lầy giữa miền quê yên ả. Khi 
trưởng thành, ngày Hoàng cầu hôn Liên 
cũng là ngày cô trao thiệp cưới của mình 
với Vân. Quá đau khổ, Hoàng đã chiếm 
đoạt Liên khỏi tay Vân…

an KHê

tái ngộ kịch giả tưởng  
của lưu quang vũ

với chủ đề Sắc màu cao nguyên 
trắng, Tuần văn hóa du lịch Bắc Hà 

2018 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 
1/6 tại thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, 
tỉnh Lào Cai. ngoài lễ khai mạc với 
chương trình nghệ thuật mang đậm bản 
sắc văn hóa cao nguyên, Tuần lễ văn 

hóa du lịch Bắc Hà còn có các hoạt động: Lễ hội đường phố; Lễ 
hội mận trưng bày nông sản địa phương; Tham quan các làng du 
lịch cộng đồng; Tổ chức dù lượn; Khám phá chợ phiên Bắc Hà; 
Trình diễn nghề thủ công truyền thống; Tổ chức trò chơi dân gian 
tại dinh thự Hoàng a Tưởng; giải đua xe đạp Bắc Hà - Xín Mần; 
giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà… Đây cũng là dịp để 
tỉnh Bắc Hà quảng bá hình ảnh “cao nguyên trắng” đến với du 
khách trong và ngoài nước.

PV

tuần văn hóa du lịch bắc hà 2018

các nghệ sĩ nhí thuộc trung 
tâm Hanoi Kids art Center 

đã chính thức được lựa chọn 
là đại diện duy nhất của Việt 
nam tham gia Liên hoan 
Nghệ thuật châu Á lần thứ 6 
(Asia Art Festival 2018) được tổ 
chức tại singapore từ 25-29/05. 
Đến với cuộc thi năm nay, các 
em sẽ tranh tài ở hạng mục ballet. Đây là cuộc thi nghệ thuật hàng 
năm dành cho các tài năng trên khắp châu Á. Đến nay, asia art 
Festival đã thu hút được sự tham gia của 1.800 thí sinh đến từ 17 
quốc gia khác nhau trên khắp châu Á. 

      ngÂn KiM

các nghệ Sĩ nhí việt naM thaM gia
liên hoan nghệ thuật châu á
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Met Gala được coi là sự kiện thời trang 
thường niên lớn nhất của làng giải trí, 

nơi các nghệ sĩ mang đến những trang 
phục lộng lẫy nhất, thể hiện sự sáng tạo 
vượt bậc cũng như phản ánh các xu hướng 
sẽ thống trị sàn diễn. Đồng chủ tịch của Met 
Gala là anna Wintour - Tổng biên tập của 
Vogue sẽ đưa ra chủ đề cho dạ tiệc mỗi 
năm để các khách mời, các nhà mốt chạy 
đua ý tưởng. năm 2018, chủ đề cho Met 
gala mang đậm tính tôn giáo, tìm kiếm mối 
quan hệ giữa thời trang với nhà thờ công 
giáo. Từ vài năm trở lại đây, nữ ca sĩ rihanna 
được xem như ngôi sao của Met gala khi 
luôn mang tới các trang phục không chỉ bắt 
trúng chủ đề mà còn cực kỳ nổi bật, ví dụ 
như chiếc áo choàng khổng lồ với màu 
vàng hoàng gia rực rỡ. 

K.M

Met gala 2018
cuộc giao thoa của thời 

trang và tôn giáotừ thành công của hai mùa rock’nshare trước, năm nay nhóm 
nhạc Psychotramps13 đưa chương trình nhạc rock gây quỹ từ 

thiện ra sân khấu lớn tại TP.HCM với sức chứa lên đến 3.000 khán giả. 
sau đêm nhạc ngày 13/5 với chủ đề Đừng sống giống như hòn đá, 
toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé và các hoạt động bán 
hàng sẽ được đưa vào quỹ “Vì tụi nhỏ” để chuẩn bị đem lại niềm vui 
mùa tựu trường 2018 cho các em nhỏ tại huyện miền núi biên giới  
a Lưới, thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế vào tháng 9 năm nay. Đêm nhạc 
quy tụ những tên tuổi của cộng đồng rock Việt đã đồng hành cùng 
Psychotramps13 trong suốt thời gian qua như: ca sĩ Phương Thanh, 
Microwave, Bụi gió, Parasite, Hạc san, guitarist Dzũng Phạm, 
skelaton Loves Cupcake… 

P.P

đêM nhạc rock gây quỹ  
giúp trẻ eM vùng cao 

chương trình truyền 
hình tìm kiếm tài 

năng Hoan lạc chi 
thành sắp lên sóng Đài 
Truyền hình Hồ nam 
(Trung Quốc) được 
đầu tư mạnh tay với 
danh sách khách mời 
giám khảo dự định là: 
Trương Mạn ngọc, Vương Phi, Trần Dịch Tấn, 
Đặng siêu, Bành Vu yến… Có thông tin cho 
biết, nhà sản xuất đang trong quá trình 
thương thảo với ca sĩ nổi tiếng Vương Phi với 
thù lao là 300 triệu tệ (tương đương 
47.000.000 đô la Mỹ, hơn 1.000 tỷ đồng). nếu 
thông tin này là chính xác thì đây sẽ là kỉ lục 
mới của làng giải trí Hoa ngữ. Thời gian qua, 
các chương trình thực tế trên truyền hình 
truyền thống đang chịu sự cạnh tranh khá 
lớn nên họ cần phải có nhiều sao để thu hút 
khán giả hơn, trong đó bao gồm cả việc 
chấp nhận chi ra số tiền lớn để mời nghệ sĩ 
danh tiếng. Vương Phi là ca sĩ nổi tiếng của 
Hồng Kông có lượng khán giả rất lớn. 

g.T

vương phi ngồi ghế  
giáM khảo với thù lao kỉ lục

hương Lan - Một đời sân khấu sẽ 
diễn ra tại TP.HCM vào ngày 02/06, 

là liveshow được nghệ sĩ Hương Lan ấp 
ủ trong suốt 15 năm qua. Chương trình 
gồm hai phần: Cổ nhạc với chủ đề 
Thay lời cảm ơn và Tân nhạc. Trong 
đêm liveshow này, nữ danh ca sẽ hát từ 
vọng cổ đến dân ca, tân nhạc, đồng 

thời hàng loạt các ca khúc được nhiều người mến mộ cũng sẽ được 
nữ nghệ sĩ thể hiện lại như: Em đi trên cỏ non, trích đoạn cải lương Lan 
và Điệp, Còn thương rau đắng mọc sau hè, Chiếc áo bà ba... Hương 
Lan và các nghệ sĩ khách mời: nsnD ngọc giàu, nsưT Hoài Linh, nsưT 
Trọng Phúc, Chí Tài, Ý Lan, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê, Quang Linh… sẽ 
lần lượt trình diễn những ca khúc để đời của các nhạc sĩ tài danh: Bắc 
sơn, Phạm Duy, Hoàng Thi Thơ, Trầm Tử Thiêng, Trúc Phương, Thanh sơn, 
Tiến Luân… Đặc biệt, trong đêm nhạc Hương Lan - Một đời sân khấu, 
cặp đôi danh hài Hoài Linh - Chí Tài sẽ tham gia với vai trò đặc biệt: 
người kể chuyện đời của Hương Lan trên sân khấu. 

P.V

hương lan - Một đời Sân khấu

phim Avengers: Infinity War (Cuộc chiến 
vô cực) đang càn quét phòng vé toàn 

cầu. Với tình hình thực tế hiện nay, bom tấn 
siêu anh hùng Marvel này đang nhắm tới 
dấu mốc chưa từng có đối với phim hè: 2 tỷ 
usD. Câu lạc bộ 2 tỷ usD của điện ảnh thế 
giới đang ghi danh 3 bộ phim: Avatar, Titanic 
và Star Wars: Force Awakens nhưng các 
phim trên đều phát hành dịp cuối năm, 
đụng độ ít đối thủ nặng kí và gần như độc 
chiếm đường đua cho đến khi chạm 
ngưỡng doanh thu kỉ lục. rất có thể 
Avengers: Infinity Wars sẽ là tác phẩm đầu 
tiên chạm tới cột mốc 2 tỷ usD ngay trong 
những tháng hè chật ních bom tấn. 

V.P

avengerS: infinity war  
nhắM tới kỉ lục phiM hè

Rihanna tỏa sáng tại 
Met Gala nam 2015
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Phỏng vấn Độc quyền

Anh có phải là người hâm mộ 
star Wars không? Và đó là vũ trụ mà 
anh đang khao khát? 

Đối với tôi, niềm đam mê dành 
cho môn nghệ thuật thứ Bảy đã bắt 
đầu nhen nhóm kể từ khi được xem 
Star Wars vào khoảng những năm 
1978 và cuộc đời của tôi đã thay đổi 
từ thời điểm đó. Tôi đã tới rạp xem bộ 
phim đó liên tục trong một tuần liền, 
bố mẹ tôi còn cho rằng tôi bị điên. Tôi 
đã trở thành người hâm mộ Star Wars 
như vậy đấy. 

Tuy chưa từng ngỏ lời xin đảm 
nhận một vai diễn nào đó nhưng thực 
lòng, để có được cơ hội trở thành 
một phần của thương hiệu phim 
huyền thoại này, tôi đã nhắn tin cho 
ron Howard và nói rằng: “này ron, 
đã bao giờ anh dành trọn vẹn những 
buổi tối mùa đông dài đằng đẵng để 
tự hỏi tại sao mình không tham gia 
một tập phim của loạt Star Wars?” Và 
khoảng một tuần sau đó, anh bạn già 
của tôi, người đã từng cùng tôi hợp 
tác trước đó, đã tới và mời tôi góp 
mặt trong Star Wars cùng với anh ấy. 
Mọi thứ mới tuyệt vời làm sao,  

Star warS (chiến tranh giữa các vì Sao) vốn là Một thương 
hiệu điện ảnh không tuổi của hollywood và cũng là Một 
trong những tượng đài quan trọng định hình nên nền văn 
hóa giải trí Mỹ. Mới đây, Solo: a Star warS Story (Solo: 
Star warS ngoại truyện) đã “nhá hàng” trailer hấp dẫn dài 
hơn 2 phút, tiết lộ nhiều cảnh hành động ấn tượng. khán 
giả Sẽ được gặp lại “Siêu anh hùng” viSion của avengerS: đế 
chế ultron - paul bettany trong Solo: Star warS ngoại 
truyện với vai diễn dryden voS - Một tay trùM thuộc giới 
tội phạM.

Solo: a Star wars Story 
sẽ mang màu sắc riêng

Paul Bettany trong Solo star Wars 
ngoại truyện với vai diễn dryden Vos
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nó giống như thể một giấc mơ vừa trở 
thành hiện thực. Cả việc có thể đưa 
cậu con trai mới 14 tuổi của mình tới 
boong của phi thuyền Millennium mới 
ý nghĩa làm sao. Tôi cảm thấy mình 
giống như một đứa trẻ. Cả hai chúng 
tôi đều có cảm giác mình đang được 
chơi một ván cờ. Đó là một khoảng 
thời gian vô cùng đáng nhớ. nó thực 
sự rất đặc biệt!

Anh nghĩ gì về Ron Howard? 
Và ở cương vị của một đạo diễn, 
ông ấy đã làm được những gì cho 
thương hiệu đình đám star Wars? 

rất nhiều. ron rất xuất sắc trong 
việc xác định được sắc thái tổng thể 
của các bộ phim. Ông ấy luôn biết 
chính xác mình đang làm những gì 
và có thể đẩy mọi thứ đi xa tới mức 
độ nào để khiến người xem cảm thấy 
bất ngờ, mặc dù mọi thứ vẫn đúng 
như những gì họ đã kì vọng. Từng là 
diễn viên nên ron cũng sở hữu khả 
năng diễn xuất tuyệt vời, ông ấy có 
thể giải quyết rất nhiều vấn đề bằng 
chính những chuyển động của mình 
trong một cảnh quay nào đó. 

Anh nghĩ thế nào về diễn xuất 
của Alden Ehrenreich khi hoá thân 
vào vai Han Solo?

Bộ phim duy nhất có sự tham gia 
của alden mà tôi đã từng được xem 
là Hail Caesar! - tác phẩm do anh em 
Coen đạo diễn và tôi tin rằng anh 
ấy đã chinh phục được trái tim của 
đông đảo khán giả với màn nhập vai 
xuất sắc trong phim. Khi gặp alden, 
tôi nhận thấy đó là một thanh niên 
đẹp trai, hấp dẫn và dễ mến. Cậu 
ấy hiểu rất rõ về nhân vật mà mình 
đảm nhận, một đứa trẻ mồ côi muốn 
trở thành người xấu nhưng lại sở hữu 
một trái tim vàng. Tôi rất thích được 

làm việc chung với alden, một diễn 
viên trẻ với lối tư duy sáng tạo và luôn 
chuẩn bị kĩ càng cho các cảnh quay.

Vậy còn Emilia Clarke thì sao? 
Anh đánh giá thế nào về bạn diễn 
của mình?

Emilia rất đáng yêu. Cô ấy tới 
từ trường diễn xuất Drama Centre 
London, nơi mà tôi đã từng học trước 
đó, vì thế, chúng tôi có chung những 
kiến thức về diễn xuất, về điện ảnh 
và có những phương pháp làm việc 
tương đối giống nhau. Thật tuyệt khi 
có thể cùng trò chuyện với ai đó về 
trường cũ và về những bài học mà 
chúng ta đã từng được giảng dạy 
trên ghế nhà trường? 

solo: a star Wars story sẽ làm 
được gì để góp phần nối dài huyền 
thoại của thương hiệu phim đình 
đám star Wars?

Tôi yêu thích tất cả những phần 
ngoại truyện mà các nhà làm phim đã 
và đang thực hiện. Dù là một tập phim 
của loạt Star Wars nhưng Solo: A Star 
Wars Story vẫn mang sắc thái riêng 
độc đáo vì tuy vẫn là một hành trình sử 
thi nhưng phim sẽ tái hiện lại quá khứ 
bất hảo của người hùng phe kháng 
chiến với những phi vụ lừng lẫy và xen 
vào đó là những tình tiết hài hước. 
Phim hứa hẹn sẽ mang lại cho khán 
giả tiếng cười sảng khoái, điều mà từ 
trước tới giờ các bộ phim của loạt Star 
Wars vốn không có đủ thời lượng để 
khai thác. Tôi cho rằng, đó là những 
thứ hương vị mới mẻ mà tập phim này 
sẽ mang lại cho loạt Star Wars. Solo: A 
Star Wars Story sẽ là một tập phim với 
màu sắc riêng, nó rất khác biệt.

Lh 

Các hình ảnh trong phim

cJ cgv viEtnam dành tặng 
độc giả tạp chí truyền hình 4 
vé xem phim solo: A Star Wars 
Story. hãy gửi thư về: tòa soạn 
tạp chí truyền hình, 43 nguyễn 
chí thanh, hà nội để có cơ hội 
thưởng thức bộ phim hấp dẫn 

trong mùa hè này. 
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không gian văn hóa

nhờ có nền kinh tế hùng 
mạnh của Mỹ cùng 
ngành công nghiệp phim 
ảnh phát triển và những 

công ty truyền thông chuyên 
nghiệp liên quốc gia, Hollywood từ 
lâu đã được coi là người khổng lồ 
của nền công nghiệp điện ảnh thế 
giới, tạo nên cái bóng vĩ đại che 
lấp nền điện ảnh của các nước 
khác. Do đó, nhiều nhà nghiên cứu 
coi phim của Hollywood là một 
dạng xâm lược văn hoá. Và Trung 
Quốc cũng như các nước khác, trở 
thành một nạn nhân bất đắc dĩ 
của “cuộc xâm lược” này.

Tuy nhiên, trong khi Mỹ đang làm 
giàu trên văn hoá và thị trường phim 
Trung Quốc, đất nước tỷ dân cũng 
đang học hỏi từ Hollywood để phát 
triển ngành công nghiệp điện ảnh 
và kinh tế của riêng mình. Trong mối 
quan hệ lợi dụng lẫn nhau này, nếu 
mất đi thị trường Trung Quốc sẽ tạo 
thành tổn thương lớn tới Hollywood, 
và ngược lại, nếu không có sự giúp 
đỡ và các tài liệu từ Hollywood, điện 
ảnh Trung Quốc sẽ vẫn bế tắc và 
chậm phát triển. 

Khi mà người phương Tây đã 
chán ngấy các thương hiệu phim 
của Hollywood, khán giả Trung Quốc 
cùng khẩu vị còn non trẻ đang 
trở thành những vị cứu tinh của 
Hollywood. Vì vậy, doanh thu phòng 
vé ở Trung Quốc đang dần vượt qua 
Mỹ, khiến cho các nhà sản xuất của 
Hollywood không thể không quan 
tâm tới khán giả và các nhà lập 
pháp Trung Quốc. Hơn nữa, do sự tắc 
nghẽn ý tưởng và nhu cầu về sự đa 
dạng từ khán giả, Hollywood đang 
vô cùng cần những chủ đề mới từ 
các nền văn hoá khác nhau để tăng 
tầm ảnh hưởng và lợi nhuận. Và với 
chiều dài lịch sử tới hàng ngàn năm 
với nhiều khía cạnh và chủ đề thú vị, 
Trung Quốc trở thành một mỏ văn 
hoá khổng lồ để Hollywood khai thác. 
“Made in China” đang dần trở thành 
chiến lược marketing phổ biến thay 
vì là một cách để giảm kinh phí và 
thị trường Trung Quốc trở thành yếu 
tố quan trọng trong việc phát triển 
nội dung phim. Tuy nhiên, chính phủ 
Trung Quốc chỉ cho phép 34 phim 
nước ngoài được trình chiếu trong 
nước mỗi năm và những phim này 

phải qua kiểm duyệt chặt chẽ, tạo 
ảnh hưởng lớn tới cách Hollywood 
xây dựng các chi tiết trong phim. Và 
các nhà sản xuất của Hollywood đã 
nghĩ ra vài chiêu trò để giành được 
một chỗ giữa hàng trăm phim nước 
ngoài. Điều này có ảnh hưởng tích 
cực tới Trung Quốc về mặt hình ảnh 
và kinh tế.

nỗ lực đầu tiên của Hollywood 
để dụ dỗ Trung Quốc là cho các 
yếu tố Trung Quốc vào phim. Trong 
Independence Day: Resurgence 
(ngày Độc lập: Tái chiến), họ không 
chỉ tuyển angelababy, nữ diễn viên 
Trung Quốc vào vai phi công chiến 
đấu mà trong phim còn có cảnh 
Liam Hemsworth sử dụng mạng xã 
hội nổi tiếng của Trung Quốc là QQ. 
sản phẩm sữa Moon Milk của Trung 
Quốc cũng xuất hiện nhiều lần trong 
phim. Một ví dụ khác là trong phim 
Warcraft: The Beginning (Đại chiến 
hai thế giới) có tình tiết về World of 
Warcraft - một trò chơi trực tuyến có 
hơn 6 triệu người chơi, trong đó có 3.2 
triệu người Trung Quốc. Bộ phim này 
còn có sự tham gia của ngô ngạn 
Tổ - nam diễn viên có sức ảnh hưởng 

điện ảnh trung quốc và hollywood

Mối quan hệ cộng sinh

Phim The Great Wall Phim Karate Kid
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lớn của Trung Quốc. Với chiến lược 
này, doanh thu phòng vé của phim ở 
Trung Quốc gần gấp 5 lần ở Mỹ. The 
Karate Kid (Cậu bé Karate) với sự xuất 
hiện của nhiều biểu tượng nổi tiếng 
Trung Quốc như Thành Long, võ thuật 
Trung Hoa và Vạn Lý Trường Thành 
đã mang về 25.76 triệu đô tiền vé chỉ 
riêng ở Trung Quốc. 

Một cách khác để bảo đảm một 
chỗ trong rạp phim Trung Quốc, kể 
cả khi tất cả 34 chỗ đều bị đã bị 
chiếm, là hợp tác sản xuất phim. 
nhưng phim hợp tác sản xuất phải 
vượt qua kiểm duyệt và bị trói buộc 
bởi nhiều quy định như địa điểm 
quay, tài chính và phải có một 
phần ba là diễn viên Trung Quốc. 
Crouching Tiger, Hidden Dragon 
(ngoạ hổ tàng long) của đạo diễn 
Lý an là phim hợp tác thành công 
nhất của hai nước Trung - Mỹ. Với 
100% bản sắc Trung Quốc, bộ phim 
giành được 4 giải oscar và thu về 213 
triệu đô toàn cầu. Tuy nhiên, rất nhiều 
phim đồng sản xuất thất bại, ví dụ 
như The Great Wall (Tử chiến trường 
thành). Bộ phim của Trương nghệ 
Mưu, với sự tham gia của tài tử Matt 
Damon, Willem Dafoe, Cảnh Điềm, 
Lưu Đức Hoa, đã thất bại dù có kinh 
phí cao nhất được quay hoàn toàn 
ở Trung Quốc. Theo đánh giá của tờ 
Empire, chính cốt truyện lủng củng, 
kịch bản cứng nhắc và cách diễn 
cứng đơ cùng kĩ xảo hạn chế đã dẫn 
đến thất bại của bộ phim.

Trong quá trình bị Hollywood khai 
thác và dựa dẫm, Trung Quốc cũng 
đang học Hollywood cách cải tiến 
nền điện ảnh của mình, giúp nó trở 
nên hấp dẫn hơn với khán giả toàn 
cầu. Điều này khá khó khi mà chính 
phủ Trung Quốc đang dùng phim 
truyện để tuyên truyền về “giấc mơ 
Trung Quốc” (nhấn mạnh về chủ 
nghĩa dân tộc và những giá trị cốt 
lõi của chủ nghĩa xã hội). Trong khi 
đó, đặc điểm hấp dẫn nhất của của 
phim Hollywood chính là sự nổi bật 
của cá nhân, thành công và thịnh 
vượng, hay còn được gọi là “giấc 
mơ Mỹ”. rõ ràng, “giấc mơ Mỹ” dễ 
thu hút khán giả hơn, kể cả ở Trung 
Quốc, tạo nên nhiều phim Trung 
Quốc nổi tiếng về chủ đề này. 

Bộ phim Trung Quốc Finding Mr. 
Right (Truy tìm người đàn ông hoàn 
hảo) của đạo diễn Xue Xiaolu lấy 
cảm hứng từ phim hài tình cảm Mỹ 
Sleepless In Seattle (Không ngủ ở 
seattle) của đạo diễn nora Ephron. 
Finding Mr. Right kể về cô gái trẻ 
người Bắc Kinh tên gia gia bị người 
tình giàu có đã có vợ buộc phải sinh 
con ở seattle. Bộ phim này tham 
khảo rất nhiều yếu tố từ Sleepless in 
Seattle như cốt truyện chính, nhân 
vật chính, bối cảnh và cảnh quay, 
phát triển câu truyện và cả thể loại là 
dòng phim phái đẹp. Trong cả hai bộ 
phim, câu chuyện bắt đầu ở seattle 
và kết thúc tốt đẹp ở toà nhà Empire 
state. nhiều người Trung Quốc bị thu 

hút bởi bộ phim vì nó đề cập tới vấn 
đề nóng lúc bấy giờ ở Trung Quốc là 
sinh con ở Mỹ với hi vọng đạt được 
“giấc mơ Mỹ”. Thêm vào đó, bộ phim 
còn chạm tới chủ đề ngoại tình và 
bao nuôi đang rất phổ biến ở Trung 
Quốc và Mỹ. Một số vấn đề khác 
rất quen thuộc với phim Mỹ nhưng 
thường không được nói tới ở Trung 
Quốc như đồng tính và hiến tinh trùng 
cũng được bộ phim đề cập. Có thể 
dễ dàng tìm ra những điểm giống 
của Finding Mr. Right  với Sleepless in 
Seattle nhưng bộ phim Trung Quốc 
này vẫn giữ và thêm vào nhiều yếu tố 
quen thuộc với khán giả quê nhà.

Trong vòng 3 thập kỉ, nền công 
nghiệp phim gần như không tồn tại 
của Trung Quốc đã vươn lên thành 
thị trường phim lớn thứ hai thế giới. Khi 
mà điện ảnh Trung Hoa đang không 
ngừng học hỏi và phát triển thì điện 
ảnh Mỹ có vẻ như đang bế tắc về 
mặt ý tưởng. Tuy vậy, bộ phim mới 
ra mắt gần đây Ready Player One 
(người chơi sẵn sàng) của Hollywood 
đã trở thành phim xuất khẩu Trung 
Quốc lớn nhất của năm với 120 triệu 
usD. Bộ phim không hề có yếu tố 
Trung Quốc mà hoàn toàn tập trung 
vào văn hoá đại chúng Mỹ này có vẻ 
đã minh chứng cho việc Hollywood 
không nhất thiết phải cố thoả mãn xứ 
tỉ dân.

THuận THiên

Phim Karate Kid Phim Ready Player One Phim Independence day
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Sự cố hi hữu
Diễn viên gặp tai nạn hay những 

sự cố phải thay đổi diễn viên trên 
phim trường là điều khó tránh khỏi. Ở 
phim trường, ngoài máy móc, thiết bị 
quay, còn rất nhiều đạo cụ, những 
cảnh quay phức tạp có thể gây tai 
nạn cho nghệ sĩ bất cứ lúc nào. Tuy 
nhiên, cũng có vô vàn những trường 
hợp dù hiếm khi xảy ra nhưng lại 
làm đảo lộn hoàn toàn dự án phim. 
Không đồng ý tiết lộ cụ thể nhưng 
đạo diễn Vũ Trường Khoa và Bùi Tiến 
Huy từng rất đau đầu vì sự thay đổi 

diễn viên trong phim Tình khúc Bạch 
Dương và Cả một đời ân oán. Các 
công đoạn chuẩn bị xong xuôi, diễn 
viên đã được tuyển chọn, bỗng dưng 
một vài diễn viên báo không thể 
tham gia đúng thời điểm đoàn quay 
được. Thuyết phục, trao đổi, sắp xếp 
đủ kiểu không được, ekip buộc phải 
tuyển chọn dự phòng trước giờ đoàn 
phim lên đường. Huy động, tìm kiếm 
đủ cách rồi cũng có phương án lựa 
chọn phù hợp dù khá “thót tim”. 

Mỹ nhân Sài Gòn nằm trong số ít 
phim truyền hình nhiều tập phải quay 

lại hoàn toàn vì sự cố diễn viên. Hoàn 
thành một nửa chặng đường trong 20 
tập phim, diễn viên Diễm Hương vào 
vai Thanh Trà khá ăn ý. Là một trong 
ba vai nữ chính của phim, tổng thời 
lượng các cảnh mà Diễm Hương đã 
thực hiện trong bộ phim này đã được 
khoảng 6 tập phim. Tuy nhiên, việc 
cô bất ngờ nhận lệnh cấm diễn từ 
Cục nghệ thuật biểu diễn thời điểm 
đó đã khiến Diễm Hương bị loại khỏi 
phim dù đã theo đoàn quay được 
hơn 3 tháng. Ekip sản xuất, đạo diễn 
phải tìm diễn viên thay thế và quay 

MuÔn Màu sự Cố 
trên phim trường

phiM truyền hình với đặc thù dài tập, nhiều tuyến nhân vật, câu chuyện 
phức tạp nên trong quá trình Sản xuất thường xảy ra Sự cố. những câu 

chuyện không bao giờ xuất hiện trên Màn ảnh đó có khi được kể lại, nhưng 
đôi khi cũng chẳng ai nhắc đến. bởi nghề làM phiM, đó là “chuyện thường 

ngày ở huyện”.     

Bé Bảo Nghi vai duyên trong phim nếu còn có ngày mai
Ngân Khánh thay thế  diễm Hương 
trong phim mỹ nhân sài thành

Bảo Thanh trong phim sống chung với mẹ chồng Nữ diễn viên Lan Phương dù có bầu vẫn hoàn thành vai diễn rất tốt

không gian văn hóa
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lại toàn bộ những cảnh có Diễm 
Hương trong 20 tập. Tìm kiếm diễn 
viên thế chỗ đã khó, điều nan giải 
nhất của đoàn phim là xin dựng lại 
bối cảnh ở những địa phương cũ thì 
người dân nhất quyết từ chối không 
cho thuê, buộc đạo diễn và thiết kế 
lại phải ngược xuôi đi tìm nơi khác. 
Đứng trước tình cảnh éo le này, đạo 
diễn Lê Cung Bắc từng thốt lên: “nếu 
không có tình yêu nghề, lòng nhẫn 
nại, nỗ lực hết mình của cả ekip cùng 
sự quan tâm thỏa đáng của nhà sản 
xuất trong việc đầu tư, có lẽ lần đầu 
tiên tôi đã xin nghỉ ngang hợp đồng”.

Đạo diễn Trọng Trinh chia sẻ: “Tôi 
làm phim bao năm, sợ nhất là đang 
quay mà diễn viên mang bầu, tôi đã 
gặp trường hợp này 3 lần rồi”. Cầu 
vồng tình yêu đang quay phần cuối 
thì Hồng Diễm có em bé thứ hai, 
phim Tình yêu không hẹn trước cũng 
có diễn viên nữ thông báo mang 
bầu. Bước vào quay phần 2 Cả một 
đời ân oán, Lan Phương cũng báo 
tin mừng về đứa con đầu lòng. Dù 
Lan Phương khẳng định, hứa chắc 
chắn không gây ảnh hưởng đến diễn 
xuất, lịch quay của đoàn nhưng đạo 
diễn và các thành viên trong ekip 
vẫn phải dè chừng, lo lắng cho sức 
khỏe của cô. Đoàn làm phim đã phải 
dồn cảnh để Lan Phương được quay 
trước. Tuy nhiên, đạo diễn Bùi Tiến Huy 
thừa nhận, Lan Phương không làm 
ảnh hưởng tới ekip vì “khi nhập vai cô 
ấy như quên mình đang mang thai, 
chúng tôi có lúc phải nhắc nhở là 
em đang mang bầu nên cảnh hoạt 
động mạnh chỉ cần diễn hình thể 

thôi. Lan Phương luôn diễn 
rất thật”.

Sự cố “cơM bữa”
những sự cố chấn 

thương như: rách da, 
chảy máu, sốt... của các diễn viên là 
chuyện “cơm bữa” ở mỗi đoàn làm 
phim. Diễn viên Bảo Thanh kể lại một 
phân đoạn trong phim Sống chung với 
mẹ chồng: “Cảnh Vân phải ở nhà một 
mình khi ngoài trời mưa to gió bão, vì 
quá sợ, cô chạy lung tung khắp nhà 
để tìm chỗ ẩn nấp và bị ngã. Lúc đó 
tôi cảm thấy rất đau. Tuy vậy, tôi cố 
gắng diễn xong phân đoạn, bởi lúc 
đó đã rất khuya rồi. Đến khi đạo diễn 
hô cắt và đèn được bật lên, tôi nhìn 
xuống chân thì hoá ra cái kéo trong 
chiếc bao đã đâm vào chân tôi khá 
sâu. Lúc ấy tôi mới cảm nhận được 
máu chảy ra và đau đến cỡ nào. Bây 
giờ tôi vẫn còn vết sẹo ở chân”.

Chuyện phải quay đi quay lại 
cũng xảy ra nhiều ở phim truyền hình. 
Có 1001 lí do khiến đoàn làm phim 
buộc phải xử lí lại các cảnh quay, từ 
sự cố về đạo cụ, thời tiết, racco, bối 
cảnh chưa đúng… đến diễn xuất 
của diễn viên.  nam diễn viên Mạnh 
Trường chia sẻ một tình huống khá 
đặc biệt: “Trong ngày quay đầu tiên 
của Cả một đời ân oán phần 2, khi 
lứa nhân vật như Đăng, Phong, Diễm 
đã già, dù được chuẩn bị và trang 
điểm cẩn thận, kĩ lưỡng, tôi và các 
bạn diễn Hồng Đăng, Hồng Diễm 
vẫn thấy không ăn nhập, không hợp 
lí. Chúng tôi đề nghị đạo diễn cùng 
ngồi bàn bạc lại và tìm ra phương án 
xử lí về tạo hình và diễn xuất khác. Tất 

cả công sức của ngày quay đầu tiên 
bị hủy”.  

Cũng không hiếm bộ phim phải 
phải dừng quay tạm thời hoặc 1- 2 
ngày vì lí do thời tiết. Ekip làm phim 
Cả một đời ân oán phần 2 đã có 
nhiều phen chạy mưa khá vất vả 
trong những cảnh quay ở đảo Cô Tô. 
Vừa tranh thủ trời tạnh ráo, mọi người 
nhanh chóng chuẩn bị khởi động 
thì mưa, lại phải bê máy chạy vào 

nhà. gặp đúng đợt thời tiết thay đổi 
kéo dài gần 1 tuần như thế, anh em 
trong đoàn chỉ biết thở dài cầu mong 
nhanh qua. Không chỉ tiến độ làm 
phim bị ảnh hưởng mà điều đó còn 
gây khó khăn cho lịch làm việc của 
các diễn viên, nhất là những người từ 
trong nam ra như nsưT Mỹ uyên, diễn 
viên Hạ anh.

Diễn viên nhí Bảo nghi vai Duyên 
trong bộ phim Nếu còn có ngày mai 
(đang phát sóng trên VTV3) đã có 
một cảnh quay thót tim. Đó là cảnh 
bé Duyên chạy dưới trời mưa, bùn lầy 
để ra mộ mẹ, khi qua cái mương thì 
bị ngã. nhưng Bảo nghi đã diễn quá 
nhập tâm, cô bé chạy và bị trượt ngã 
đập mặt xuống đường đất. Cả đoàn 
phim đều rất lo lắng, thương con bị 
đau nhưng thấy con đang diễn nhập 
tâm quá. Bảo nghi thì kể lại: “Lúc đó 
con không biết trời trăng mây đất gì 
hết, quá choáng luôn nhưng con cứ 
thế diễn tiếp. Quay xong, mọi người 
chạy ra chăm sóc, hỏi han con quá 
trời luôn…”. 

Mỗi đoàn làm phim đều trang bị 
những kiến thức, kinh nghiệm và cầu 
mong mọi việc suôn sẻ để làm tốt 
nhất cho bộ phim. những sự cố trên 
phim trường kể trên, với họ có khi chỉ 
là chút khó khăn không đáng kể. 

Hiền nguyên 

Cảnh quay ở đảo Cô Tô trong phim cả một đời ân oán phần 2
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trên thế giới, các ca sĩ 
như: Will smith, Justin 
Timberlake, Eminem, 
Beyonce, Tom Beck, 

Jennifer Hudson, rihanna… không 
chỉ là những cái tên đình đám 
trong làng nhạc mà còn gây ấn 
tượng trong lĩnh vực điện ảnh. Tài 
năng diễn xuất của họ đã được 
chứng minh qua rất nhiều tác 
phẩm điện ảnh gây tiếng vang, 
thậm chí là những danh hiệu cao 

quý tại các lễ trao giải điện ảnh uy 
tín trên thế giới. Tại Hàn Quốc, âm 
nhạc ngày càng phát triển, các ca 
sĩ, nhóm nhạc thần tượng ngày 
càng được nhiều người biết đến. 
Có lẽ đó cũng là lí do mà các nhà 
sản xuất luôn tìm mọi cách để mời 
bằng được ngôi sao K-pop tham 
gia phim của mình. Là một trong 
những “mảnh ghép” đình đám của 
Big Bang, seungri không chỉ sở hữu 
giọng ca ấn tượng mà còn được 

biết đến với khả năng biểu đạt nội 
tâm đa dạng, được thể hiện rất rõ 
qua các MV ca nhạc của nhóm. 
Mới đây nhất, thông tin chàng ca sĩ 
tài hoa này đóng vai chính trong 
bộ phim Chỉ yêu mình em (Tựa gốc: 
Love only (aka Love in universe) 
của đạo diễn Chere Chan đã ngay 
lập tức gây xôn xao dư luận. Không 
chỉ vậy, trong phim, seungri còn tự 
mình thực hiện toàn bộ lời thoại và 
trình bày ca khúc chủ đề Faded 
bằng tiếng Trung.

Trong tháng 4 vừa qua, không 
hẹn mà nhiều phim điện ảnh Việt 
cùng đổ bộ các rạp chiếu phim trên 
toàn quốc. Bên cạnh dàn diễn viên 
quen thuộc, các nhà làm phim tỏ 
ra mạnh dạn khi chọn những gương 
mặt ca sĩ trẻ cùng nhiều ngôi sao 
của làng nhạc Việt tham gia các 
vai diễn nặng kí trong tác phẩm của 
mình. Yêu em bất chấp của đạo 
diễn Văn Công Viễn xoay quanh mối 
quan hệ thất thường của Minh Khôi 
(do ca sĩ trẻ Hoài Lâm đóng) và cô 

Khi ca sĩ “đổ bộ” 
Màn ảnh rộng

dàn diễn viên 
của Lật mặt 3

Jun Phạm trong 100 ngày bên em

chuyện ca Sĩ “đá chéo Sân” 
Sang lĩnh vực diễn xuất 
không còn lạ lẫM trong 
làng điện ảnh thế giới và 
Showbiz việt. việc Mời các 
ngôi Sao hay ca Sĩ trẻ thaM 
gia phiM, từ vai phụ đến vai 
chính được coi như Một yếu 
tố thu hút Sự chú ý của 
công chúng. hầu hết các 
phiM điện ảnh có Sự thaM gia 
của ca Sĩ đều được các đạo 
diễn khai thác tối đa khả 
năng ca hát của họ nên 
phần nào khiến bộ phiM thêM 
phần hấp dẫn. 

không gian văn hóa
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nàng bí ẩn Diệu Hiền (ngọc Thanh 
Tâm đóng). Đó còn là một cuộc 
tình già, đầy thú vị do hai gương 
mặt “tưởng không hài ai ngờ hài 
không tưởng” - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng 
và siêu mẫu Trang Trần - thủ vai. sự 
kết hợp ăn ý của cặp đôi này đã 
mang đến một cuộc tình già đầy 
tiếng cười nhưng cũng rất sâu lắng. 
sau 3 năm vắng bóng ở sân khấu 
ca nhạc cũng như không tham gia 
bất cứ dự án phim ảnh nào, vừa từ 
hải ngoại trở về, Hoài Lâm nhận lời 
tham gia Yêu em bất chấp như một 
lời hứa chính thức quay lại showbiz. 
Quán quân Gương mặt thân quen 
2014 đã có một nhân vật thực sự 
thú vị, mang đến cảm giác dễ chịu, 
hứa hẹn tạo được cú bứt phá trong 

sự nghiệp diễn xuất. Hoài Lâm cho 
biết, dù rất “bầm dập” và rất vất vả 
trong suốt 4 tuần quay, nhưng anh 
đã có một vai diễn thú vị, gần giống 
với con người mình ngoài đời thực. 
ngoài đảm nhận vai nam chính, 
Hoài Lâm cũng hát ca khúc chính 
của nhạc phim Yêu em bất chấp. 

Cũng trong tháng 4, Lý Hải 
Production tiếp tục “trình làng” Lật 
mặt 3: Ba chàng khuyết. Với điểm 
nhìn mới lạ, truyện phim kể về cuộc 
đời đầy biến động của ba chàng 
trai khuyết tật bị cha mẹ bỏ rơi từ 
nhỏ. Tâm (song Luân) bị câm điếc, 
Đức (Huy Khánh) bị mù, còn Lộc 
(Kiều Minh Tuấn) bị liệt hai chân. Là 
ca sĩ chuyên nghiệp duy nhất trong 
“ba chàng khuyết” của Lật mặt 3, 

song Luân đã tự tin thể hiện tài năng 
của mình bằng chất giọng khàn, 
trầm ấm đầy nam tính khiến người 
hâm mộ phiêu theo từng câu hát và 
nụ cười của anh mỗi khi xuất hiện.  

năm nay, Quán quân Gương mặt 
thân quen 2017 Jun Phạm được 
đạo diễn 8X Vũ ngọc Phượng tin 
tưởng giao vai nam chính trong 
100 ngày bên em, đây là phim thứ 
hai Jun Phạm đóng vai chính sau 
Về quê ăn Tết. Trong 100 ngày bên 
em, Jun Phạm cũng thực hiện MV 
Đôi lời với mong muốn dành tặng 
món quà đặc biệt cho người hâm 
mộ. anh đã tạo một phiên bản mới 
và tươi trẻ hơn, tái hiện lại không 
khí, tinh thần mà 100 ngày bên em 
muốn truyền tải. 

Từ trước đến nay, khán giả Việt 
vẫn còn định kiến với trào lưu ca sĩ 
lấn sân điện ảnh bởi cho rằng, thiếu 
kĩ năng diễn xuất, các ngôi sao ca 
nhạc chẳng khác nào “bình hoa di 
động” trên phim. Tuy nhiên, thực tế 
cho thấy, không hiếm những ca sĩ 
đã đạt được thành công khi chuyển 
nghề đóng phim, có những giọng ca 
gây ấn tượng trong điện ảnh nhiều 
đến mức khán giả quên mất họ 
từng là ca sĩ như: Minh Hằng, Phương 
Thanh, Hứa Vĩ Văn, ngô Kiến Huy… 
nhiều bộ phim có sự tham gia của 
ca sĩ còn khiến công chúng bất 
ngờ khi thành công về mặt doanh 
thu ngoài mong đợi như ca sĩ Lý Hải 
với hai siêu phẩm liên tiếp Lật mặt 1 
và 2. Ở đó, anh đảm nhiệm từ khâu 
sản xuất, đạo diễn cho đến kịch bản, 
diễn viên. Và cả hai phim đều khá 
thành công về mặt doanh thu. rõ 
ràng, việc mời ca sĩ tham gia phim 
luôn mang đến lợi ích nhất định cho 
nhà sản xuất. Tên tuổi cùng lượng 
người hâm mộ của ca sĩ sẽ giúp bộ 
phim được quảng bá rộng rãi và dài 
hơi, thậm chí ngay từ khi bấm máy. 
ngoài ra, diễn xuất của những diễn 
viên không chuyên trong phim ngay 
cả khi gây tranh cãi cũng có tác 
dụng câu khách ít nhiều cho các tác 
phẩm điện ảnh, chưa kể, nếu diễn 
xuất tốt, tên tuổi của các ngôi sao 
ca nhạc càng được vang xa.  

ĐứC Lê

yêu em bất chấp 
quy tụ sự tham gia 
của nhiều ca sĩ

Seungri tham gia 
Love only
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tình yêu bình yên như  
thị trấn higaShikawa
Nhắm mắt thấy mùa hè là hành 

trình của cô gái tên Hạ do diễn 
viên Phương anh Đào thủ vai, câu 
chuyện bắt đầu khi Hạ đến thị trấn 
Higashikawa, Hokkaido, nhật Bản 
để tìm cha (nghệ sĩ Công ninh đảm 
nhận). Hành trình của Hạ bước sang 
hướng mới - khám phá vùng đất có 
tuyết rơi vào mùa hè, nơi cha cô sống 
trong một thời gian dài. Tại đây, Hạ 
gặp chàng trai nhật Bản - akira (do 
diễn viên Takafumi akutsu thủ vai)... 
Nhắm mắt thấy mùa hè là hành trình 
tâm lí của hai nhân vật, kể về tình yêu 
của hai bạn trẻ người nhật và Việt 
khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá. Đan 
xen vào đó là những tình cảm gia 
đình, cha con. những con người xuất 
phát điểm khác nhau nhưng hội tụ 

cùng nhau tại thị trấn Higashikawa và 
viết nên câu chuyện với thông điệp 
mang đậm hơi thở cuộc sống.

Không phải là những thành phố 
nổi tiếng của nhật như Tokyo, osaka 
hay Kyoto, bối cảnh chính của 
Nhắm mắt thấy mùa hè là thị trấn 
Higashikawa nằm ở Hokkaido, nhật 
Bản. nơi đây được xếp thứ 3 trong 
dach sách những điểm đến yêu 
thích tại Hokkaido bởi Higashikawa 
được mệnh danh là thị trấn ảnh 
và là nơi hiếm hoi trên thế giới có 
tuyết rơi vào mùa hè. Hầu như 
Higashikawa có tuyết quanh năm 
và đặc biệt tuyết bắt đầu rơi từ đầu 
tháng 10 cho đến cuối tháng 6 năm 
sau. Thời điểm quay phim Nhắm mắt 
thấy mùa hè là khoảng thời gian 
hè ngắn ngủi tại Higsashikawa, tuy 
nhiên, nhiệt độ ở đây vào thời điểm 

ấm áp nhất cũng chỉ tầm 18o và 
nhiệt độ trung bình mỗi ngày biến 
chuyển từ 2o đến 10o. Chính vì vậy, 
đây cũng là điểm mà đoàn làm 
phim đã phải cố gắng rất nhiều để 
hoàn thiện từng cảnh quay. 

Buổi công chiếu sớm của phim 
điện ảnh Nhắm mắt thấy mùa hè 
đã diễn ra vào ngày 6/4 tại Trung 
tâm giao lưu văn hoá nghệ thuật 
Higashikawa, Hokkaido, nhật Bản với 
sự có mặt của hơn 400 khách mời 
tham dự. Hình ảnh của sự kiện ra mắt 
phim đã được tờ báo lớn Hokkaido 
shimbun viết: “Câu chuyện tình yêu 
trong Nhắm mắt thấy mùa hè cũng 
bình yên như chính thị trấn này vậy”. 
Tờ báo cũng đã dành những lời khen 
tặng cho diễn xuất của nữ chính 
Phương anh Đào khi cô và nam diễn 
viên người nhật - Takafumi akutsu 

một Dự án thú vị 
Của Điện ảnH ViệT - nHậT

gần hai năM kể từ ngày khởi động, phiM nhắM Mắt thấy Mùa hè dự kiến 
được công chiếu tại việt naM vào ngày 1/6. đây là Một dự án quy tụ 
dàn diễn viên việt - nhật với tạo hình nhân vật đan xen, giao thoa 

giữa hai nền văn hoá, con người việt naM và nhật bản.

Cảnh trong phim 
nhắm mắt thấy mùa hè

không gian văn hóa
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đã kết hợp nhịp nhàng làm cho câu 
chuyện chạm đến trái tim khán giả. 
Một khán giả nhật chia sẻ: “Tôi rất 
ngạc nhiên sau khi nghe đoàn làm 
phim chia sẻ rằng, hai bạn chỉ tập 
thoại qua mạng và gặp gỡ nhau trực 
tiếp chỉ hai ngày trước khi bấm máy. 
Hai bạn diễn viên thực sự đã làm tốt 
vai diễn của mình trước những khó 
khăn. Bản thân tôi cũng không nghĩ 
Higashikawa lên phim lại đẹp đến 
như vậy”.

hành trình vượt khó
Ekip sản xuất đã gặp rất nhiều khó 

khăn khi thực hiện cảnh quay trên núi 
lửa  asahi-dake - ngọn núi cao nhất 
ở Hokkaido, thuộc quần thể núi lửa 
“Daisetsuzan”.  Với chiều cao so với 

mực nước biển là 2.291 m, ekip mất 
khoảng 15 phút đi cáp treo và leo 
bộ thêm 45 phút đến 60 phút để lên 
được đỉnh núi. Thời điểm đó, nhiệt 
độ núi lửa rơi vào tầm 2oC, vì sương 
mù khá dày đặc, ekip làm phim 
phải xách theo rất nhiều thiết bị máy 
móc lên núi, cộng thêm địa hình núi 
không bằng phẳng cũng là một rào 
cản lớn. Hơn nữa, so với các đoàn 
làm phim thông thường từ 70 đến 90 
người, đoàn phim này chỉ có hơn 30 
người mà phải gánh vác rất nhiều 
công việc. Đặc biệt, đây là bộ phim 
mà diễn viên nhật chiếm hơn 3/4 số 
lượng diễn viên, sự khó khăn còn tăng 
lên gấp nhiều lần trong quá trình ghi 
hình, ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến 
tâm trạng từng nhân vật trong phim.

nói về những khó khăn trong quá 
trình thực hiện, đạo diễn trẻ Cao Thuý 

nhi tâm sự: “Thời tiết ở vùng Hokkaido 
rất khắc nghiệt, những ngày đầu tiền 
trạm lựa chọn bối cảnh tại thị trấn 
Higashikawa rất không thuận lợi khi 
tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ xuống tới 
- 10oC đến - 15oC nên ekip lựa chọn 
thời điểm quay vào mùa hè thay vì 
mùa đông. Quá trình tuyển chọn diễn 
viên bên nhật, dự kiến ban đầu là tìm 
diễn viên người nhật nói được tiếng 
anh, tuy nhiên, mọi việc đã không 
như mong muốn nên chúng tôi đã 
quyết định sửa kịch bản. Quá trình 
thử vai tiếp theo phải thực hiện hầu 
hết qua mạng, mất vài tháng mới 
tìm được diễn viên phù hợp cho vai 
diễn. Hơn nữa, việc lo giấy tờ thủ tục 
cho ekip qua nhật quay phim mất rất 
nhiều thời gian, phải được Bộ ngoại 
giao nhật Bản xét duyệt. Việc vận 
chuyển hơn 700kg hành lí thiết bị máy 

móc từ Việt nam qua nhật với rất 
nhiều thủ tục hải quan quốc tế. Cuối 
cùng, sự khác biệt khá lớn về văn 
hoá giữa đội ngũ sản xuất Việt nam 
và nhật Bản  
cũng khiến cho bước khởi đầu rất 
khó khăn”. 

Diễn viên Phương anh Đào và 
akutsu chia sẻ, họ đều không thể 
quên được những cảnh quay trong 
thời tiết giá lạnh: “Một trong những 
cảnh quay ấn tượng và rất đáng nhớ 
là khi chúng tôi mặc đồ không đủ ấm 
trong khi thời tiết rất lạnh, không khí 
khá loãng. Để diễn được cảnh đó, 
chúng tôi thực sự phải tập trung cao 
độ để giữ được cảm xúc nhân vật tốt 
nhất. Cả hai chúng tôi và ekip làm 
phim đã phải nỗ lực trong từng cảnh 
để hoàn thành tốt. Qua đây, chúng 
tôi muốn gửi lời cảm ơn ekip vì sau 
mỗi cảnh quay, các bạn đã lập tức 
đưa chăn quấn và ôm chúng tôi để 
thân nhiệt chúng tôi được ấm nhất 
có thể”.

Nhắm mắt thấy mùa hè được 
đánh giá là dự án phim độc lập được 
đầu tư cao và chỉn chu về nội dung, 
hình ảnh. giữa thị trường phim thương 
mại hoá để đáp ứng được số đông 
khán giả, phim được coi là cú liều 
lĩnh với tiêu chí 3 không: không cảnh 
nóng, không ngôi sao phòng vé , 
không hài nhảm.

nt

Đạo diễn Cao Thuý Nhi 
(thứ 2 từ trái sang) 
và diễn viên của phim 
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“sàn giao DịCH” TrÂu 
lớn nhất tây bắc

Tấp nập chợ trâu

Đối với đồng bào dân tộc, 
con trâu là một tài sản lớn

Từ những con trâu được làm giống, cày 
bừa cho tới cả những con to lớn đến độ 
làm thịt đều có mặt tại phiên chợ

Việc mua bán chủ yếu dựa theo kiểu thuận 
mua vừa bán, lựa bán giá theo kinh nghiệm

Phóng sự ảnh
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chợ trâu Cán Cấu (si Ma 
Cai) từ lâu là phiên chợ nổi 
tiếng khắp vùng Tây Bắc, 
chợ họp vào thứ Bảy hàng 

tuần, ngay sát con đường tỉnh lộ 153 nối 
thị trấn Bắc Hà với thị trấn biên ải si Ma 
Cai. Có người còn gọi vui đây là “sàn 
giao dịch” trâu, bởi mỗi phiên chợ có tới 
hàng trăm con trâu từ khắp các thôn, 
bản vùng cao Bắc Hà, si Ma Cai, Mường 
Khương và cả những huyện như sín Mần 
(Hà giang) tụ hội về đây.

nK

Ngay sát khu vực chợ trâu là nơi 
tụ họp của những người yêu thích 
tiếng hót chim họa mi

Mỗi phiên chợ có tới hàng trăm con trâu từ khắp các thôn, bản vùng cao Bắc Hà, Si Ma Cai, 
Mường Khương, thậm chí từ huyện Sín Mần, Hà Giang tụ hội về đây

Khu vực mua bán trâu họp tại khu đất trống ngay sát chợ Cán Cấu 

Trâu trắng thường có giá cao hơn trâu đen



“Simple is the best” (Đơn 
giản là nhất) là tiêu chí 
mỗi khi tôi chọn trang 
phục lên hình. Các bản 

tin thể thao thường rất cô đọng, 
thông tin nhanh, dồn dập. nếu 
như mặc một bộ vest quá nhiều 
điểm nhấn, nhiều hoa văn, màu 
sắc, khán giả sẽ bị phân tán sự 
chú ý và sẽ không tập trung vào 

những thông tin bạn muốn 
chuyển tải. Đặc thù bản tin thể 
thao có khán giả phần đông là 
nam giới nên tôi thường chọn 
những bộ vest đơn sắc, không 
quá rườm rà nhưng vẫn có điểm 
nhấn để tạo sự trang trọng 
nhưng cũng không kém phần nữ 
tính. ngoài ra, một chiếc áo sơ 

MC Đỗ Huyền Trang

bí quyết  
mặc đẹp

huyền trang là Mc của 
kênh thể thao tv - bóng 
đá tv, truyền hình cáp 
việt naM, cô đã có hơn 5 
năM gắn bó với vị trí người 
dẫn chương trình các bản 
tin thể thao. với cô, Mỗi 
khi lên hình, ngoài việc 
chuẩn bị kĩ càng kịch bản 
thì Sự chỉn chu về trang 
phục cũng quan trọng 
không kéM. đó là yếu tố để 
tạo ấn tượng, thu hút 
người xeM. hãy cùng kháM 
phá phong cách thời 
trang của huyền trang 
lúc lên hình cũng như 
trong cuộc Sống.

Phong cách sống

42

Huyền Trang thường chọn 
những chiếc áo vest kết hợp 
với sơ mi  
đơn giản mỗi khi lên hình
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mi có chút điệu 
đà mặc bên 
trong áo vest sẽ 
khiến chúng ta 
vừa thanh lịch lại 
vừa ngọt ngào, 
không hề  
cứng nhắc.

Mỗi khi rảnh 
rỗi, tôi thường dành thời gian cùng 
gia đình đi chơi phố cuối tuần hoặc 
du lịch. Cậu con trai nhỏ rất hiếu 
động và rất thích được đi dạo phố 
cùng mẹ. những bộ trang phục nhẹ 
nhàng, thoải mái, gam màu trung 
tính sẽ là lựa chọn của tôi cho thời 
tiết oi bức của những ngày đầu hè. 
ngoài đời, tôi thích những bộ đồ thật 
thoải mái, mát mẻ, dễ vận động 
nhưng vẫn tôn dáng và giữ được 
sự trẻ trung, nét nữ tính. Theo tôi, với 
những người không có vòng eo nhỏ, 
dáng váy suông có độ ôm vừa phải 
sẽ che được nhược điểm về vòng 
hai. Một chút bèo ở chân váy sẽ tạo 
nên điểm nhấn và sự nữ tính.

Còn khi dự tiệc, những bộ đồ 
trang nhã và thanh lịch giúp tôi tự 
tin hơn khi giao tiếp và di chuyển. 
Với vóc dáng không quá cao, người 

hơi đậm nên 
tôi sẽ lựa chọn 
những chiếc 
đầm ôm sát 
hoặc chân váy 
bút chì để khoe 
đường cong 
của cơ thể và 
tạo cảm giác 
không quá mập. Tôi thường phối 
hợp những trang phục có tính ứng 
dụng cao, không quá cầu kì nhưng 
vẫn đảm bảo sự sang trọng để có 
thể kết hợp đi làm và đi dự tiệc nhẹ. 
Chân váy bút chì sẽ khiến người 
mặc trông thon gọn và cao ráo 
hơn. Hơn nữa, phần ren ở chân váy 
sẽ giúp kéo dài đôi chân cho người 
mặc. Bạn có thể kết hợp với sơ mi 
đơn giản cùng chất liệu. 

Điều quan trọng là bạn phải cảm 
thấy thoải mái với những gì đang 
mặc, vì “khi thoải mái nhất là khi 

tự tin nhất”. Với tôi, đẹp là phải tự 
nhiên. Hãy nắm rõ ưu, nhược điểm 
của cơ thể mình để lựa chọn trang 
phục phù hợp. Đừng cố gắng mặc 
một bộ đồ tuy rất đẹp, lộng lẫy, cầu 
kì nhưng lại không phù hợp với vóc 
dáng của mình. Khi mặc đẹp một 
cách tự nhiên, bạn sẽ tạo ra thần 
thái và thiện cảm với người đối diện. 
Chúc các bạn luôn tự tin, mặc đẹp 
mỗi khi ra đường.

THu Huệ (Thực hiện) 
Ảnh: nV Cung CấP

Mỗi khi dạo phố, những gam màu 
trung tính, thiết kế thoải mái là lựa 
chọn tối ưu của Huyền Trang 

Những chiếc váy ôm sát hoặc chân 
vay bút chì giúp Huyền Trang thon 

gọn hơn khi đi dự tiệc nhẹ

Mỗi lần đi dạo phố 
với cậu con trai, 
Huyền Trang lựa chọn 
những bộ trang phục 
đơn sắc, nhẹ nhàng
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không còn đóng khung vào 
phong cách thanh lịch 
hay dịu dàng, Sắc trắng 
cũng có thể được các cô 
nàng biến hoá thành 
phong cách thời trang cá 
tính và năng động.

năng động,  
cá tính  

với gam  
màu trắng

thời trang



45
PAY TV

thông thường, sắc trắng luôn 
bị đóng khung vào phong 
cách thời trang nữ tính, dịu 
dàng và cũng chính vì điều 

này mà không ít cô nàng cá tính vô tình 
bỏ quên những trang phục mang sắc 
màu thời thượng này. Thực chất, sắc trắng 
cũng có thể được mặc theo phong cách 
cá tính, sành điệu. Chỉ cần chú ý đến 
những điểm nhấn chi tiết hay họa tiết trên 
phụ kiện... là trang phục màu trắng đã trở 
nên vô cùng khác biệt. Bạn có thể chọn 
loại váy áo được thiết kế dập ren cầu kỳ, 
với những hoạ tiết tinh xảo giúp bạn toát 
lên sự cá tính, mạnh mẽ. nếu cả bộ trang 
phục màu trắng thì điểm nhấn sẽ rơi vào 
phụ kiện là túi sách và giầy dép hay màu 
tóc ấn tượng.

anH THư 
Ảnh: Fashionbombdaily 
Người mẫu: Fenanda Ly
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Đi Là Đến

được biết, 17h45 hàng 
ngày, lễ hạ cờ được tổ 
chức ở Tashichho Dzong - 
trung tâm quyền lực của 

vương quốc Bhutan. anh bạn 
Kunzang namgyel - chàng thanh niên 
Bhutan 27 tuổi đẹp trai, vừa du học ở 
Phần Lan về, giục chúng tôi thu xếp 
thời gian đến sớm kẻo bỏ lỡ cơ hội 
có một không hai này. Kunzang 
namgyel có dòng dõi Hoàng gia, đã 
có bằng đại học ở châu Âu, anh có 
cơ hội trở thành một công chức làm 
việc tại trung tâm quyền lực nhất 
Bhutan này nhưng lại từ chối để làm 
một hướng dẫn viên du lịch tự do. 
Kunzang úp mở với chúng tôi rằng, 
Tashichho Dzong là một pháo đài 
đồng thời còn là tu viện nữa. Điều 
này khiến chúng tôi rất đỗi tò mò về 
trung tâm hành chính của Hoàng gia 
và Chính phủ Bhutan, nơi nhà Vua, 
Chính phủ, Ban thư kí, Bộ nội vụ, Bộ 
Tài chính làm việc, tại sao còn được 
coi là một tu viện - nơi cư trú và thực 
hành tâm linh của chư tăng. nhưng 
rồi chúng tôi cũng nhanh chóng hiểu 
ra bởi ở Bhutan, Phật giáo trở 
thành tôn giáo nhà nước và  trở 
thành nền tảng cho các lĩnh vực đời 
sống tinh thần của đất nước như: lịch 
sử, chính trị, văn hóa, đạo đức và luật 
pháp. Lễ hạ cờ ở vương quốc Bhutan 
cũng độc nhất vô nhị, được thực 
hiện bởi đội nghi thức quân đội 
Hoàng gia và Phật giáo. 

Tại Tashichho Dzong, hàng ngày 
du khách được vào tham quan vào 
khung thời gian nhất định (ngoài 
giờ làm việc của nhà Vua và Chính 
phủ). Đó cũng là thời điểm diễn ra 
nghi thức hạ cờ quốc gia một cách 
trang nghiêm. Buổi chiều, khi chúng 
tôi có mặt, lễ hạ cờ được tiến hành 

Mục sở thị lễ hạ cờ  
ở vương quốc bhutan

buổi chiều của ngày đầu tiên đặt chân tới đất nước hạnh 
phúc nhất thế giới, Sau khi thăM thú Một vòng thủ đô 

thiMphu của bhutan, chúng tôi được May Mắn Mục Sở thị 
lễ hạ cờ vô cùng độc đáo của vương quốc bí ẩn nằM dưới 

chân núi hyMalaya ngàn năM Mây trắng. 

 Lá cờ Bhutan tung bay tại Tashichho dzong
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muộn hơn thời gian thông 
thường. Hầu hết khách du 
lịch đến Thimphu đều đã tập 
trung bên ngoài hàng rào 
sắt, nơi có các cảnh vệ bồng 
súng đứng canh gác. Thông 
thường, du khách chỉ được 
đứng ngoài, xem và chụp 
ảnh từ xa. Vì buổi lễ diễn ra 
muộn nên may mắn chúng 
tôi không phải đứng bên ngoài mà 
được vào tận bên trong sân kì đài 
chứng kiến nghi thức từ đầu đến cuối 
ở khoảng cách rất gần. Toàn đội 
nghi lễ có khoảng 20 người là các 
cảnh sát Hoàng gia Bhutan, nhà sư 
và đại diện Hoàng gia. Họ xuất phát 
từ Thimphu Dzong qua cửa phụ của 
hoàng cung rồi tiến về kì đài. Đi đầu 
là đội lễ nhạc, tiếp theo là các nhà 
sư, đội cảnh sát đi cuối cùng. Trụ cuốn 
cờ được đội nghi thức khiêng qua 
đoạn đường dài hơn 400 m tới kì đài, 
đặt ở vị trí trung tâm của khu hành 
chính. Đội nghi thức nhanh chóng 
dàn đội hình chuẩn bị lễ hạ cờ. Đội 
trưởng đội cảnh sát Hoàng gia thực 
hiện nghi thức bồng súng chào cờ, 
sau đó các nhà sư thực hiện các 
nghi thức đọc kinh cầu nguyện, cúng 
Phật. sau tiếng hô của đội trưởng, 
lá cờ được hai cảnh sát kéo dây hạ 
xuống. Thấy chúng tôi trầm trồ về hình 
ảnh rồng sấm giữ đá quý trong nanh 
vuốt chiếm phần lớn diện tích lá cờ 
Bhutan, anh chàng hướng dẫn viên 
Kunzang hiểu ý và giải thích rất cặn 
kẽ về ý nghĩa các biểu tượng và màu 
sắc trên lá quốc kì của dân tộc mình.

Trong lịch sử, Bhutan được biết 
đến bằng nhiều tên gọi, song 
người Bhutan gọi quốc gia của 
họ là Druk theo tên của rồng sấm 
Bhutan. Theo các quy định pháp luật 

về quốc kì được Quốc hội Bhutan xác 
nhận trong kì họp thứ 36 năm 1972,  
theo tuyên bố trong Hiến pháp năm 
2008, màu vàng biểu thị truyền thống 
dân gian và quyền lực thế tục với 
vai trò là hiện thân của Druk gyalpo, 
long vương của Bhutan, là người có 
y phục vương thất truyền thống bao 
gồm một kabney (khăn choàng) màu 
vàng. nửa cam biểu thị truyền thống 
tinh thần Phật giáo, đặc biệt là các 
phái Drukpa Kagyu và nyingma. rồng 
sấm Druk được đặt đều qua đường 
giữa hai màu. Việc đặt Druk tại trung 
tâm của quốc kì qua đường phân 
chia giữa hai màu nền biểu thị tầm 
quan trọng tương đương của các 
truyền thống dân gian và tăng lữ tại 
Vương quốc và gợi lên sức mạnh của 
liên kết thiêng liêng giữa chủ quyền 
và nhân dân. Màu trắng của Druk 
biểu thị cho sự thanh khiết của những 
tư tưởng nội tâm và hành động nhằm 
đoàn kết toàn bộ nhân dân Bhutan 
vốn đa dạng về dân tộc và ngôn 
ngữ. những đá quý được giữ trong 
vuốt rồng tượng trưng cho sự thịnh 
vượng, an ninh và bảo hộ nhân dân 
tại Bhutan, trong khi nanh vuốt của 
rồng biểu thị cam kết của các thần 
linh Bhutan về việc bảo hộ đất nước. 

sau khi cờ được hạ xuống, đội 
cảnh sát trang nghiêm ôm cờ bước 
xuống kì đài để thực hiện nghi thức 
cuốn cờ. Quốc kì treo ở Tashichho 
Dzong có kích thước 6,4 x 4,3 m. 

Quốc kì được bọc trang trọng và 
đưa lên giá đỡ. Đội lễ nhạc bắt đầu 
thắp trầm hương và tấu nhạc để di 
chuyển. Đội nghi thức tiến về Hoàng 
cung mang theo lá cờ. Quốc kì được 
đưa vào Thimphu Dzong theo cửa 
chính và canh gác cẩn thận để tiếp 

tục thực hiện nghi thức treo cờ vào 
sáng hôm sau. Toàn bộ nghi thức diễn 
ra vô cùng trang nghiêm và đầy tâm 
linh trong khoảng thời gian 15 phút. 
Khi đoàn nghi thức đã khuất bóng, 
chúng tôi mới chợt nhận ra không 
gian xung quanh mình thật tuyệt, 
vườn hoa hồng đang tỏa hương thơm 
ngát, những cây bồ đề to cả mấy 
người ôm không xuể la đà những tán 
lá vàng óng, ánh lên rực rỡ dưới ánh 
nắng xiên buổi chiều.

Kunzang tiếp tục dẫn chúng tôi 
đi vào thăm quan tu viện Tashichho 
Dzong - nơi được mệnh danh là Pháo 
đài của tôn giáo huy hoàng. Và 
chúng tôi đã hiểu rằng, nơi đây được 
gọi là tu viện khi đặt chân vào một 
không gian tràn ngập những dấu tích 
Phật giáo, từ những bức thangka lớn 
ngay từ cửa cho đến các tượng Phật 
vô cùng đồ sộ cùng nơi hành lễ của 
nhà Vua và nội các trước khi bắt đầu 
mỗi ngày làm việc. Lúc này, chúng 
tôi mới nhận thấy điều mà mình coi 
là sự lạ về sự hiện diện của các nhà 
sư trong lễ hạ cờ thiêng liêng của 
Bhutan đúng là chỉ có ở những người 
lần đầu đặt chân tới quốc gia của 
rồng sấm. 

Bài và ảnh: ngọC Mai

Đội nghi thức, dẫn đầu là các nhà sư  
đang tiến về kì đài chuẩn bị làm lễ hạ cờ

Tấu nhạc chuẩn bị rước cờ về hoàng cung

Lá cờ được các cảnh sát Hoàng gia rước về kì đài

Chuẩn bị cuốn cờ
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14g00 Phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật   Tình sâu hơn hận - Philippines
  Từ ngày 23/6 sắc đẹp tội lỗi - Philippines
15g00 Phim truyện  
  Thứ 2 - Thứ 6 Bên nhau mãi thôi - HQ
  Chương trình giải trí  
  Thứ 7  sao thế giới
  Từ ngày 16/6 sao và sự kiện
  Chủ nhật sao và sự kiện
  Từ ngày 16/6 sao thế giới
15g45 Chương trình giải trí  
  Thứ 2 sao thế giới
  Từ ngày 18/6 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4
  Thứ 3 Khám phá Malaysia cùng Martin yan 
  Thứ 4 sao và sự kiện
  Thứ 5 sao thế giới
  Thứ 6 Khám phá Malaysia cùng Martin yan 
  Thứ 7  nhanh như chớp
  Chủ nhật người bí ẩn 
16g15 Phim truyện  
  Thứ 2 - Thứ 6 Chỉ yêu mình em - HQ
17g00 Phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật Ánh sao tỏa sáng - HQ
  Từ ngày 22/6 người tình của tôi - HQ
18g30 Chương trình giải trí  
  Thứ 7 sao và sự kiện
  Chủ nhật sao thế giới
19g00 Phim truyện  
  Thứ 2 - Thứ 6 Bên nhau mãi thôi - HQ
  Chương trình giải trí  
  Thứ 7 nhà có Xinê Việt
  Chủ nhật Ca sĩ bí ẩn 2018
20g00 Phim truyện  
  Thứ 2 - Thứ 6 Bàn tay tội ác - ấn Độ
  Chủ nhật Phiên tòa tình yêu 
21g00 Phim truyện  
  Thứ 2- Thứ 4 gạo nếp gạo tẻ - Vn
  Thứ 5 - Thứ 6 sóng xô lẽ phải - Vn
  Chương trình giải trí  
  Thứ 7  nhanh như chớp
21g15 Chủ nhật người bí ẩn 
22g00 Phim truyện  
  Thứ 2 - Thứ 6 Phản bội - TL
22g30 Chương trình giải trí  
  Thứ 7 sao thế giới
22g45 Chủ nhật Chuyện khó đỡ
23g00 Chương trình giải trí  
  Thứ 2 Ca sĩ bí ẩn 2018
  Thứ 3 sao và sự kiện
  Thứ 4 Ca sĩ bí ẩn 2018
  Thứ 5 Chuyện khó đỡ
  Thứ 6 Khám phá Malaysia cùng Martin yan 
  Từ ngày 22/6 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4
  Thứ 7 Ca sĩ bí ẩn 2018
23g30 Chương trình giải trí  
  Thứ 3 Khám phá Malaysia cùng Martin yan 
  Từ ngày 19/6 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4
  Thứ 6 sao thế giới
  Chủ nhật  sao và sự kiện
  Từ ngày 17/6 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4

lịch phát sóng tháng 6
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S óng xô lẽ phải kể về câu chuyện của hai chàng trai ra đời cùng 
ngày ở một làng chài ven biển. Quang Minh (Hòa Hiệp đóng) 

là con của một người phụ nữ mù và nhật Tùng (Thanh Duy đóng) 
là con trai của một gã giang hồ khét tiếng. Trong khi Quang Minh 
được sống trong tình yêu thương bảo bọc của bà mẹ mù, bà ngoại 
và ông giáo già, thì nhật Tùng lại nhận cách huấn luyện của cha 
mẹ theo kiểu giang hồ, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. 
nhật Tùng và Quang Minh đều thi đậu vào Đại học Luật. sau khi 
tốt nghiệp, Quang Minh không tìm được việc làm trên thành phố 
nên trở về quê, xin được việc ở một công ty xây dựng. Trong khi 
đó, nhật Tùng không chỉ rắp tâm phản bội bạn, chiếm đoạt Đồng 
giang (Quỳnh Thư đóng) - người yêu của Quang Minh mà còn lợi 
dụng kẽ hở của pháp luật để tiến hành những vụ làm ăn phi pháp, 
sẵn sàng vì tiền mà đổi trắng thay đen… 

Phim phát sóng lúc 21h thứ Năm - thứ Sáu hàng tuần.

sóng XÔ Lẽ PHải

trong gia đình, bà Mai vừa phải quán xuyến mọi chi tiêu 
tiền bạc trong nhà vừa phải hoàn thành trách nhiệm 

chăm lo cho mẹ chồng, em chồng. Vì cả đời nhọc nhằn 
nên bà Mai kì vọng các con sẽ giàu có và thành đạt. 
Cũng vì lẽ đó mà dù cho Hương - cô con gái đầu - là 
người tháo vát, hiếu thảo nhưng bà cũng chẳng thèm 
quan tâm bởi Hương học vấn thấp và có con trước hôn 
nhân, khiến cho bà bị bẽ mặt. Công - chồng Hương - 
cũng trở thành cái gai trong mắt bà Mai bởi vì anh có 
gia cảnh tầm thường, lại vô công rỗi nghề. ngược lại, 
Hân - cô con gái thứ hai là Top 10 hoa hậu Việt nam, 
lại lấy chồng doanh nhân thành đạt, làm cho mẹ được 
“thơm lây”, nên dù cô có ích kỷ, ngang bướng, chỉ biết 
sống hưởng thụ thì vẫn được bà Mai yêu thương và 
nuông chiều hết mực. rồi Kiệt - chồng Hân đột ngột phá 
sản. Kể từ khi dọn về nhà vợ ở rể, Kiệt luôn phải cam chịu, 
nhẫn nhịn trước thái độ khinh miệt của mẹ vợ và thói ích kỉ 
cố hữu của vợ. Còn Hân, vì tham vọng vật chất, đã lạnh 
lùng rũ bỏ chồng con để đến với đại gia khác… 

Phim phát sóng vào lúc 21h00 từ 10/5.

gạo nếP gạo Tẻ

M ật danh K2 là loạt hành trình nhiều sóng gió xoay 
quanh cuộc đời chàng trai Kim Je Ha (Ji Chang 

Wook). Vốn là lính đặc công, vì bị vu oan cho tội danh 
giết người mà Je Ha liên tục phải sống trong cảnh trốn 
chạy cho đến khi vô tình dính líu đến Choi yoo Jin (song 
yoon ah) - phu nhân ứng cử viên tổng thống. Từ một 
kẻ bị truy sát, Je Ha bất ngờ thành ân nhân, rồi sau đó 
được bà Choi mời làm vệ sĩ với mật danh “K2”. Là người 
phụ nữ tham vọng đang âm mưu sử dụng go anna 
(yoona) - con riêng của chồng làm con tin, hòng “điều 
khiển”chồng bước lên vị trí tổng thống như sắp đặt, Choi 
yoo Jin đã trao cho “K2” nhiệm vụ quan trọng mà không 
biết, chính việc này đã khiến cả ba người họ bị kéo vào 
loạt mưu đồ chính trị lẫn những nguy hiểm dồn dập…

Phim phát sóng lúc 12h hàng ngày.

MậT DanH K2
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lịch phát sóng tháng 6
 
 
 00:02 Từ 1 - 4/6: Tình là dây oan

 Từ 5- 30/6: Đò dọc

01:00 Từ 1- 3/6: Vòng vây hoa hồng

 Từ 4- 30/6: sức mạnh tình thâm

02:00 Từ 1- 28/6: nhà trọ có bốn cô chiêu

 Từ 29- 30/6: Chàng rể ngoại quốc

03:00 yêu thuê

04:00 Hoàng hôn dịu dàng

05:00 Từ 1- 19/6: ranh giới mong manh

 Từ 20- 30/6: Tơ đồng vương vấn

06:02 Từ 1 - 3/6: Tình là dây oan

 Từ 4- 30/6: Đò dọc

07:00 Từ 1- 2/6: Vòng vây hoa hồng

 Từ 3- 30/6: sức mạnh tình thâm

08:00 Từ 1- 27/6: nhà trọ có bốn cô chiêu

 Từ 28- 30/6: Chàng rể ngoại quốc

08:50 góc thư giãn

09:00  yêu thuê

10:00 Hoàng hôn dịu dàng.

11:00 Từ 1- 18/6: ranh giới mong manh

 Từ 19- 30/6: Tơ đồng vương vấn

12:02 Từ 1 - 2/6: Tình là dây oan

 Từ 3- 30/6: Đò dọc

13:00 ngày 1/6: Vòng vây hoa hồng

 Từ 2- 30/6: sức mạnh tình thâm

14:00 Từ 1- 26/6: nhà trọ có bốn cô chiêu

 Từ 27- 30/6: Chàng rể ngoại quốc

15:00 yêu thuê

16:00 Hoàng hôn dịu dàng.

17:00 Từ 1- 17/6: ranh giới mong manh

 Từ 18- 30/6: Tơ đồng vương vấn

18:00 ngày 1/6: Tình là dây oan

 Từ 2- 30/6: Đò dọc

19:00 sức mạnh tình thâm

20:00 Từ 1- 25/6: nhà trọ có bốn cô chiêu

 Từ 26 - 30/6: Chàng rể ngoại quốc

21:00 yêu thuê

22:00 Hoàng hôn dịu dàng

23:00 Từ 1- 16/6: ranh giới mong manh

 Từ 17- 30/6: Tơ đồng vương vấn
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Nhà Hoàng hôn dịu dàng

Phim Tình là dây oan

Phim Đò dọc
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Với bốn cô chiêu, tình yêu như một điều gì đó phù 
phiếm giữa đời thường, họ không cố tìm cho 

mình những người hoàn hảo, và như chính bản thân 
họ, họ cần những chàng trai chân thật, không đẹp, 
không giỏi, có thói quen xấu... Bốn cô chiêu chỉ cần 
sống thực với chính họ là có được người thương, 
được nâng đỡ và cảm thấy hạnh phúc.

những tính cách “xấu” của bốn cô chiêu trong bộ 
phim sẽ mang lại những tiếng cười sảng khoái, cười 
để ngẫm bởi cuộc sống ngày càng gấp gáp khiến 
con người lãng quên đi nhiều thứ, trong đó có thói 
quen tâm sự và chia sẻ, con người dần rút vào cái 
vỏ bọc đơn độc và ích kỉ. Hành trình sống và đi tìm ý 
nghĩa cuộc sống quả thật khó khăn, gian khổ nhưng 
cuối cùng họ cũng tìm được, bởi họ nhận ra rằng 
cuộc sống vẫn tồn tại những tình bạn và tình yêu 
rất thật.

Phim phát sóng lúc 20h00 hàng ngày.

nHà Trọ Có Bốn CÔ CHiêu

Vì làm ăn bất chính, buôn lậu mà gia đình ông 
Lượm tan nát: vợ qua đời, bản thân ông phát 

điên, các con li tán mỗi người một nơi: Thảo phải 
đi làm giúp việc, Hiếu may mắn được một cô giáo 
nhận làm con nuôi, Du lạc vào đường dây chăn dắt 
trẻ em ăn xin, còn Hạnh được chú ruột cưu mang. 
sau khi người chú mất, Hạnh phải sống những tháng 
ngày địa ngục với người thím độc ác. Trong lúc tìm 
cách giải thoát cho con, ông Lượm vô ý làm người 
em dâu tử vong. sợ bị phát hiện, Hạnh thay tên đổi 
họ, dẫn ông Lượm bỏ trốn rồi gặp nhiều chuyện bất 
hạnh. 

gần 18 năm thất lạc, bốn anh em không ngừng 
tìm kiếm nhau mà không ngờ số phận đã đưa đẩy 
họ về ngay bên cạnh nhau, va chạm, xung đột, mâu 
thuẫn… đến mức không muốn nhận lại nhau. Chỉ 
đến khi một người trong bốn anh chị em ra đi mãi 
mãi, mọi người mới hiểu ra giá trị của tình thân, rằng 
“một giọt máu đào hơn ao nước lã”. 

Phim phát sóng lúc 19h00  từ ngày 01/06.

sứC nặng TìnH THÂM

có độ dài 20 tập, Tơ đồng vương vấn là câu 
chuyện về cuộc đời, tình cảm cũng như sự 

nghiệp âm nhạc của tài danh Cao Văn Lầu đã để 
lại cho đời đến ngày hôm nay, mà đỉnh điểm của 
sự thành công ấy đó là bài Dạ cổ hoài lang đã đi 
vào lòng khán giả mộ điệu Việt nam qua bao thế 
hệ. Qua đó, khán giả có thể hiểu rõ hơn về quá trình 
phấn đấu và cống hiến không ngừng của  người 
nhạc sĩ tài hoa ấy. 

Bộ phim với sự tham gia diễn xuất của Võ Minh 
Lâm, người đoạt giải nhất Chuông Vàng vọng cổ 
mùa đầu tiên - trong vai sáu Lầu tức Cao Vân Lầu và 
Lê Bê La trong vai Thị Tấn - vợ sáu Lầu.

Phim phát sóng lúc 23h00, từ ngày 17/6.

Tơ Đồng Vương Vấn
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lịch phát sóng tháng 6

06g00 Phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật   Kẻ phụ tình - Philippines
07g00 Phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật   Cẩm Tú duyên -TQ
  Từ ngày 21/6  Phượng mưu hoàng kế  

   -TQ
08g00 Phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật   nhà tôi là nhất - HQ
09g00 Phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật Hoa trong ngục - HQ
10g00 Phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật   Cẩm Tú duyên -TQ
  Từ ngày 20/6  Phượng mưu hoàng kế  

   -TQ
11g00 Phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật   My Daughter,  

   geum sa Wol - HQ
12g00 Phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật   nhà tôi là nhất - HQ
13g00  Phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật Hoa trong ngục - HQ
14g00 Phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật   Đốn tim dị nhân - HQ
  Từ ngày 11/6 người hùng của em - HQ 

15g00 Phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật Kẻ phụ tình - Philippines
16g00 Phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật Hoa trong ngục - HQ
17g00 Phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật My Daughter,  

   geum sa Wol - HQ
18g00 Phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật Kẻ phụ tình - Philippines
19g00 Phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật Cẩm Tú duyên -TQ
  Từ ngày 19/6  Phượng mưu hoàng kế  

   -TQ
20g00 Phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật My Daughter,  

   geum sa Wol - HQ
21g00 Phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật Hoa trong ngục - HQ
22g00 Phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật Đốn tim dị nhân - HQ
  Từ ngày 10/6  người hùng của em -   

   HQ 
23g00 Phim truyện  
  Thứ 2 - Chủ nhật Kẻ phụ tình - Philippines
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người hùng của 
em xoay quanh 

câu chuyện về một 
nhóm bạn trẻ cùng 
hoạt động trong 
ngành truyền thông. 
Vì niềm đam mê, 
nhiệt huyết, không 
thờ ơ với mặt tối của 
xã hội, họ đã cùng nhau vén màn sự thật từ bóng tối 
đó để cùng thay đổi thế giới mà họ đang sống.

nhân vật chính - Healer là một nhân vật bí ẩn, 
không ai biết được hình dạng của anh ta, anh ta chỉ 
nhận tiền của khách hàng và thực hiện nhiệm vụ trong 
bóng tối; không cần quan tâm đến khách hàng của 
mình là ai và cũng không cần biết nhiệm vụ đó là gì 
nhưng anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 
Healer, không có gia đình, sống không có mục đích, 
tương lai, anh hi vọng, khi nào có đủ tiền anh sẽ mua 
một hòn đảo và sống một mình ở đó.

Phim quy tụ dàn diễn viên tài sắc của làng giải trí 
Hàn Quốc như: Park Min young, Ji Chang Wook... Bên 
cạnh kịch bản xuất sắc, dàn diễn viên chuyên nghiệp, 
tài năng, phim còn thành công nhờ những mảnh ghép 
nhạc phim ngọt ngào, lãng mạn đến tuyệt vời. Thêm 
vào đó là những pha hành động mạo hiểm, bối cảnh 
sang trọng, hiện đại, cảnh quay lãng mạn, rất tình, tạo 
nên sự hoàn hảo đến bất ngờ cho Người hùng của em.

Phim phát sóng lúc 22h00, từ ngày 10/6.

người Hùng Của EM

Cẩm Tú duyên hoa lệ mạo hiểm xoay 
quanh cuộc đời, tình yêu nhiều 

thăng trầm của thiên kim tiểu thư Vinh 
Cẩm Tú. Chỉ vì cố gắng cứu chữa vết 
thương cho người thầy bị trúng đạn, cả 
gia tộc họ Vinh phải mang họa diệt vong, 
duy chỉ còn Vinh Cẩm Tú may mắn thoát 
chết. nhìn thấy cha mẹ bị sát hại dã 
man, Cẩm Tú vô cùng đau đớn, cô đến 
Thượng Hải quyết tìm cho ra kẻ thủ ác. 

Trên chuyến tàu định mệnh, Cẩm 
Tú tình cờ gặp và cứu Tả Chấn (Huỳnh 
Hiểu Minh đóng) - người đứng thứ hai 
trong thương hội Hoàng Phố khét tiếng 
tại Thượng Hải. Tuy lúc đầu không có 
ấn tượng tốt về nhau nhưng khi cùng 
trải qua nhiều cuộc truy đuổi sinh tử, 

tình cảm của Tả Chấn dành 
cho Cẩm Tú ngày càng 
mạnh mẽ.

giữa Thượng Hải loạn 
lạc, những kẻ dã tâm 
luôn ghen ghét và tìm mọi 
phương kế hãm hại, chia 
rẽ Cẩm Tú - Tả Chấn. Bọn 
chúng khiến Cẩm Tú tin 
rằng, Tả Chấn chính là tên 
máu lạnh sát hại cả gia 
đình cô, kẻ mà bấy lâu nay 
cô luôn muốn tìm kiếm… 
Chuyện tình “hoa lệ” của đôi tình nhân 
cũng từ đây mà dậy sóng…

Phát sóng lúc 19h hàng ngày, từ 
10/05.

CẩM Tú Duyên  Hoa Lệ Mạo HiểM 

Với bản chất hung tợn và 
thói trăng hoa của một 

gã đàn ông tệ bạc, roman 
đã tàn nhẫn ra tay sát hại 
Leda, người vợ đầu ấp tay 
gối của mình, sau khi bị cô 
phát hiện chuyện ngoại tình. 
Tại tang lễ của Leda, roman 
tình cờ gặp và nảy sinh tình 
cảm với Clara, người bạn 
thân thời đại học của Leda.

sau khi kết hôn với Clara, 
roman tiếp tục thể hiện tính 
cách xấu xa, lăng nhăng 
khiến Clara rơi vào vòng 
xoáy hôn nhân địa ngục và 
mỗi ngày là cuộc đấu tranh 
nhằm cố thoát khỏi người 
chồng vũ phu. Định mệnh 
đã sắp đặt cho cô gặp 
Jason (Kiko Estrada đóng) - 
chàng công nhân nghèo khó, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng 
lại là người đồng cảm và chia sẻ với cô nhiều nhất. 
Mặc dù, cả hai luôn cố gắng giữ mối quan hệ bạn bè, 
nhưng càng cố phủ nhận bao nhiêu tình yêu giữa họ 
ngày càng lớn dần bấy nhiêu. Liệu cả hai sẽ có thể 
vạch trần bộ mặt thật của tên “quái vật” roman để 
tìm được hạnh phúc viên mãn? 

Phim phát sóng lúc 23h00.

Kẻ PHụ TìnH

53
PAY TV



54
PAY TV

chƯƠng tRÌnh ĐẶc sẮc tRÊn 
tRUYỀn hÌnh K+ tháng 6/ 2018

Cốt truyện của Khi con là nhà 
đơn giản nhưng vẫn không kém 
phần cuốn hút. Tác phẩm xoay 
quanh Quang (Lương Mạnh Hải) - 
người cha đơn thân có thói cờ bạc, 
đẩy gia đình vào cảnh túng thiếu 
nhưng lại rất yêu cậu con trai của 
mình-  Cu Bi (Phạm Duy anh). Trong 
một lần đi chơi bạc, Quang bị công 
an đánh úp và phải chạy trốn. Bi 
theo cha trốn lên TP.HCM nhưng 
giữa chốn đông người, cả hai vô 
tình lạc nhau. Cuộc hành trình đoàn 
tụ của họ mang đến những  tiếng 
cười và cả nước mắt cho khán 
giả… Đạo diễn Vũ ngọc Đăng xây 
dựng hình ảnh hai cha con rất khác 
thường. Quang là người vô tâm, 
thiếu trách nhiệm nhưng bù lại, tình 
yêu anh dành cho con rất lớn. 

Phim phát sóng lúc 20h, ngày 
29/6 trên kênh K+1, trong Khung 
phim Việt độc quyền thứ 6  
cuối tháng.

Phim việt Độc quyền 
khi con Là nhà

Phim truyền hình

Liên minh quân sư
Từ một chàng trai thư sinh nho nhã, Tư Mã Ý bị cuốn 

vào cuộc tranh giành quyền lực đầy sóng gió của Tào 
gia. Ông từng bước phò trợ Tào Phi (Lý Tần) trở thành minh 
chủ lập quốc. Với đầu óc chiến lược thông minh,  
Tư Mã Ý giúp đỡ sĩ tộc, cống hiến hết mình cho sự ổn định 
hùng mạnh của nước ngụy. Tác phẩm khắc họa sự đấu 
tranh giữa các trường phái chính trị, tranh quyền đoạt vị. 

Phim phát sóng lúc 21h thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, 
từ 11/6.     

 mùa hè của hồ Ly
Bộ phim xoay quanh chuyện tình rắc rối giữa Cố Thừa 

Trạch (Khương Triều) và Lê yến Thư (Đàm Tùng Vận). 

Chàng tổng tài Thừa Trạch luôn 
muốn tránh xa cô nàng giảo 
hoạt yến Thư nhưng vì muốn 
thuyết phục Cố Cẩm Quân - 
người yêu cũ của cô quay về 
tập đoàn Cố Thị làm việc nên 
anh  đành phải nhẫn nhịn. Đằng 
sau những nụ cười, bộ phim 
cũng chia sẻ những bài học ý 
nghĩa, sâu sắc trong cuộc sống 
về việc biết lắng nghe, trân 
trọng giá trị riêng của mỗi con người.  

Phim lên sóng lúc 20h, thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, 
từ 15/6 trên kênh K+NS.

Phim cJ tối thứ tư hàng tuần
*Mở đầu tháng 6, khán giả sẽ 

được thưởng thức siêu phẩm  Đại 
thủy chiến (roaring Currents) trận 
đánh kinh điển đã ghi vào lịch sử và 
tài lãnh đạo của yi su yin - vị đô đốc 
vĩ đại nhất của Hàn Quốc. 

Phim phát sóng 20h ngày 27/6.
*Chuyến tàu băng giá (Snow 

Piercer) là bộ phim nước ngoài đầu tiên của đạo diễn nổi tiếng Bong Joon Ho 
với sự kết hợp của những ngôi sao tên tuổi Hollywood và Hàn Quốc. 

Phim phát sóng 20h ngày 13/6.
 * Ẩn sát (Hindsight) là phim hành động tâm lí kể về mối tình của một nữ 

sát thủ và một tay trùm băng đảng với những cuộc rượt đuổi vô cùng  
gay cấn.

Phim phát sóng 20h ngày 20/6.
* Đặc vụ catwalk (runway Cop) kể về quá trình lột xác từ một chàng 

thám tử béo, nhếch nhác trở thành một người mẫu quyến rũ, thân hình 
vạm vỡ. 

Phim phát sóng 20h ngày 27/6.
Phim Bom tấn

Tết thiếu nhi, các bé sẽ được thưởng thức Giải cứu gà Tây 
(Free Birds) - một bộ phim hài hước vui nhộn với sự tham gia của ngôi sao 
Hollywood olwen Wilson và Woody Harrelson. sự tinh tế, quý phái  của 
Hanbok - trang phục truyền thống Hàn Quốc được thể hiện rõ nét trong 
bộ phim Thợ may hoàng gia (The royal Tailor - 8/6).  ngoài ra, sự trở lại của 
Jackie Chan trong bộ phim Gián điệp vú em (The spy next Door - 15/6) sẽ 
làm thỏa mãn khán giả của dòng phim hành động. Cuối cùng, bộ phim 
Chuyện tình 911 (Love 911- 22/6) sẽ mang lại cho khán giả những tình huống 
hài hước, nhẹ nhàng nhưng cũng lấy đi không ít nước mắt người xem. 

Các phim trên được phát sóng lúc 20h, thứ 6 hàng tuần trên kênh K+1.

Phim Điện ảnh quốc tế
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*duy nhất trên K+

Mùa hè này sẽ diễn ra vòng 
chung kết World Cup 2018 từ 

14/6 đến 15/7 tại nga. Đội đương 
kim vô địch Đức sẽ phải bảo vệ 
ngôi vương trước những ứng cử viên 
đáng gờm khác như: argentina, 
Pháp, Tây Ban nha hay Brazil.

những khán giả yêu quần vợt 
sẽ được đến với giải roland garros, 
diễn ra từ 27/5 đến 10/6. ngoài ra, 
hai giải aTP 500 là Halle open và 
aegon Championship (cùng diễn ra 
từ 18 - 25/6), cũng như giải aTP 250 
Eastbourne sẽ được phát sóng trên 
các kênh sóng của Truyền hình K+.

Các fan của golf sẽ được theo 
dõi hai giải đấu thuộc hệ thống Pga 
Tour là Memorial Tournament - trực 
tiếp & độc quyền trên K+ từ ngày 
31/5 đến 3/6, và FedEx st Judge 
Classic - diễn ra từ ngày 7/6 đến 
10/6. Trong khi đó, người hâm mộ 
bóng bàn sẽ tiếp tục được mãn 
nhãn với hai giải đấu của hệ thống 
iTTF World Tour là China open (31/5 - 
3/6) và Japan open (7/6 - 10/6), trực 
tiếp & độc quyền trên K+.

thỂ thao tháng 6 trên k+

sự Kiện THể THao PHÁT sóng TrựC TiếP 
trOng tháng 6/2018

truyền 
hình số vệ 

tinh K+ đã 
giành được 
quyền phát 
sóng độc 
quyền giải 
trận chung 
kết của 
giải Europa 
League, giải 
quần vợt aTP 1000 international BnL d’italia, giải golf đáng chú ý 
thuộc hệ thống Pga Tour - aT&T Byron nelson và lượt trận cuối giải 
VĐQg Tây Ban nha LaLiga. olympic Marseille và atletico Madrid 
chính là hai đại diện ưu tú nhất góp mặt trong trận chung kết Europa 
League diễn ra tại Lyon vào 17/5 tới, được phát sóng trực tiếp và duy 
nhất trên kênh K+PM vào 1h45 thứ năm, ngày 17/5. Trong khi đó, giải 
aTP Masters 1000 - internazionali BnL d’italia, diễn ra từ ngày 14/5 đến 
21/5, quy tụ những tên tuổi hàng đầu của làng banh nỉ thế giới như: 
rafael nadal, novak Djokovic, stan Wawrinka, Dominic Thiem, Juan 
Martin Del Potro… , được phát sóng độc quyền trên kênh K+PC. giải 
golf thuộc hệ thống Pga Tour - aT&T Byron nelson, được phát sóng 
độc quyền trên kênh K+ns, từ 17/5 đến 20/5. Trọn vẹn các trận đấu 
hấp dẫn nhất sẽ được phát sóng trên các kênh sóng của Truyền hình 
K+ và ứng dựng MyK+.

PV

k+ Độc quyền Phát sóng 
nhiều trẬn Đấu ĐỈnh cao 
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cô gái trẻ, đầy 
tham vọng Mae 

vừa được nhận vào 
làm việc tại The Circle, 
một tập đoàn công 
nghệ nổi tiếng sở hữu 
những phúc lợi hàng 
đầu thế giới. Mae 
nghĩ rằng mọi thứ đều 
hoàn hảo tuyệt đối, 
nhưng không phải 
như vậy. sau một thời 
gian làm việc và chia 
sẻ những thông tin 
cá nhân trên mạng 
xã hội của công ty, 
Mae dần phát hiện 
ra nhiều bí mật khủng 
khiếp được giấu kín 
đằng sau sự phát triển 
và danh tiếng của The Circle.

Phát sóng 20h thứ Bảy, ngày 30/6.

vòng xoay ảo

Bradley, một cựu võ sĩ bỗng mất công việc làm thợ cơ 
khí tự động khiến cuộc sống hôn nhân của anh gặp 

khó khăn. Tại thời điểm đó, anh cảm thấy mình không 
còn lựa chọn nào tốt hơn ngoài làm việc vận chuyển 
ma túy. anh 
nhanh chóng 
gặp phải 
những cuộc 
đụng độ giữa 
cảnh sát và 
các đồng 
minh tàn 
nhẫn của 
mình. sau 
đó, Bradley 
bị thương 
nặng và bị 
bỏ tù, nơi 
mà những kẻ 
thù ép buộc 
anh phải 
phát động 
bạo lực để 
biến nơi này 
thành một 
chiến trường 
tàn nhẫn.

Phát sóng 
20h thứ Hai, 
ngày 4/6.

khu biệt giam 99

Một nhóm 
binh sĩ 

được đào 
tạo tinh nhuệ 
bị mắc kẹt 
bên trong 
một khu 
nghiên cứu 
bí mật của 
quân đội sau 
khi khu bí mật 
đó đột ngột 
đóng cửa. 
nhóm binh 
sĩ bắt đầu 
trải nghiệm 
những hiện 
tượng kì lạ và 
khủng khiếp 
khi họ cố 
gắng khám 

Sự nghiệp của alice racine, một trong những thẩm 
vấn viên xuất sắc nhất của Cia, bị xuống dốc sau khi 

cô chậm trễ trong một nhiệm vụ khai thác thông tin của 
một kẻ tình nghi. 
Hậu quả là một vụ 
tấn công khủng 
bố đẫm máu đã 
xảy ra giữa thủ đô 
Paris - Pháp, gây 
ra cái chết của 
hàng chục thường 
dân vô tội. sau 
đó, alice bị thuyên 
chuyển công tác 
tới London, nơi 
cô thực hiện các 
nhiệm vụ gián 
điệp thầm lặng. 
Từ đây, nhiều mối 
liên quan mờ ám 
và âm mưu kinh 
hoàng dần được 
hé lộ.

Phát sóng 20h 
thứ Hai, ngày 11/6. Điệp vụ phản gián

Lực lượng phản ứng

phá ra điều bí ẩn đã giết chết các đội lính trước đó. 
Một hành trình bí ẩn thực sự bắt đầu!

Phát sóng 20h thứ Hai, ngày 18/6.
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Đây là phần phim thứ 
3 và cũng là cuối 

cùng của bộ phim Planet 
of the Apes (Hành tinh 
khỉ). Tiếp nối phần trước, 
sau khi quân đội biết sự 
tồn tại của xã hội loài 
khỉ dưới sự chỉ huy của 
Caesar - nhóm lính được 
dẫn đầu bởi một vị tướng 
tàn bạo - họ kiên quyết 
chiến đấu chống lại 
Caesa. Về phần vị vua 
khỉ, sau những mất mát 
của mình, anh ta dần trở 
nên đen tối, có những suy 
nghĩ độc đoán hơn về 
con người và cách thống 
lĩnh của mình. số phận 
của hai giống loài này đang phụ thuộc vào cuộc 
chiến cuối cùng này.

Phát sóng 20h thứ Bảy, ngày 16/6.

Đại chiến hành tinh khỉ

Một bộ phim hài lãng mạn được đạo diễn bởi 
Micheal showalter, dựa trên câu chuyện cuộc đời 

của diễn viên chính kiêm biên kịch Kumail nanjiani và 
người hiện là vợ anh - Emily gordon. gia đình Hồi giáo 
gốc Pakistan 
của Kumail 
không hài 
lòng về mối 
quan hệ 
giữa anh và 
Emily, vốn là 
một người 
Mỹ. Tình 
cảnh của 
hai người trở 
nên éo le 
hơn bao giờ 
hết khi Emily 
bị hành hạ 
bởi một căn 
bệnh bí hiểm 
trong khi 
Kumail lãnh 
trách nhiệm 
đối đầu với 
phụ huynh 
của cô. 

Phát sóng 
20h thứ Bảy, 
ngày 23/6.

Bệnh lạ

cory - một 
thợ săn chó 

sói hết sức đau 
khổ sau cái chết 
của cô con gái. 
Một ngày nọ, 
anh phát hiện 
một xác chết 
đông cứng tại 
nơi hoang vu. 
Cô gái cùng 
tuổi với con gái 
Cory bị cưỡng 
bức và sát hại. 
Cơ quan điều 
tra FBi đã phái 
đến một đặc vụ 
để điều tra vụ 
án thương tâm 
này. Bằng hiểu 
biết về khu vực 
cùng sự đồng 
cảm mạnh mẽ 

với nạn nhân, Cory hết lòng giúp đỡ nữ đặc vụ FBi tìm 
ra chân tướng thật sự. 

Phát sóng 20h thứ Bảy, ngày 9/6.

vùng đất tử thần

tay sát thủ 
chuyên nghiệp 

tên Lucas được 
thuê để giết Ella 
một cô gái xinh 
đẹp là con của 
một tay cộm cán 
từng gây ra nhiều 
ân oán trong giới 
mafia. Không nỡ 
ra tay giết Ella, 
Lucas còn trở 
thành người người 
bảo vệ cô. Từ đó, 
hai người trở thành 
mục tiêu truy 
đuổi của những 
kẻ muốn trả thù. 
Bị dồn vào cuối 
đường, Ella quyết 
định tự mình đi tìm 
kẻ thù ác nhưng 
cô gái trẻ có thể 
làm được gì? 

Phát sóng: 20h 
thứ Bảy, ngày 2/6. săn lùng sát thủ
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ngày 1/6
07:55 CHuCK - Biography
11:10 DoDgEBaLL: a   
 TruE unDErDog   
 sTory - Comedy
12:45 aLiEn: CoVEnanT -  
 sci-Fi
16:45 CoLLiDE - action
18:30 CHroniCLE - Thriller
20:00  BLaDE - action
22:05 aLiEn: CoVEnanT -  
 sci-Fi

ngày 2/6

06:35 THE VoW - romance
11:40 snaTCHED - Comedy
18:25 rEVoLT - action
20:00  THE HunTEr’s PrayEr -  
 action
21:35 TransForMErs: DarK  
 oF THE Moon - sci-Fi

ngày 3/6

06:25 ME BEForE you -  
  romance
12:00  inDiana JonEs anD  
 THE KingDoM oF THE  
 CrysTaL sKuLL - action
17:55 aLiEn: CoVEnanT -  
 sci-Fi
20:00  CaPTain PHiLLiPs -  
 Drama
22:20 ME BEForE you -   
 romance

ngày 4/6

06:15 EigHT BELoW - Drama
12:10 BraVE - animation
18:20 nErVE - Thriller
20:00  BraWL in CELL   
 BLoCK 99 - Crime
22:20 BLaDE - action

ngày 5/6

06:15 101 DaLMaTians -  
 Family
12:05 BraWL in CELL   
 BLoCK 99 - Crime
17:55 THE sPaCE   
 BETWEEn us - sci-Fi

20:00  noW you sEE ME 2 -  
 action
22:15 THE HunTEr’s PrayEr -  
 action
23:50 THE inFiLTraTor -   
 Crime
02:00  THE PrinCEss DiariEs  
 2: royaL   
  EngagEMEnT -   
 Comedy

ngày 6/6

07:25 naTionaL TrEasurE:  
 BooK oF sECrETs -  
 action
11:15 THE sPaCE BETWEEn  
 us - sci-Fi
20:00  KEEPing uP WiTH THE  
 JonEsEs - Comedy
21:50 iMPEriuM - Crime
23:45 BraWL in CELL BLoCK  
 99 - Crime

ngày 7/6

07:45 EnCHanTED - Family
11:15 KEEPing uP WiTH THE  
 JonEsEs - Comedy
18:00  MonsTErs, inC. -   
 animation
21:30 naTionaL TrEasurE -  
 action
23:45 noW you sEE ME 2 -  
 action

ngày 8/6

06:20 ConFEssions oF a  
 sHoPaHoLiC -   
 Comedy
11:25 HErCuLEs - animation
18:15 LEgion - action
20:00  ELysiuM - action
21:55 CaPTain PHiLLiPs -  
 Drama

ngày 9/6

07:20 THE sPaCE BETWEEn  
 us - sci-Fi
11:50 ELysiuM - action
17:40 BraWL in CELL   
 BLoCK 99 - Crime

20:00  WinD riVEr - Crime
21:55 THE ProPosaL -   
 romance
23:50 THE BEsT EXoTiC Mari 
 goLD HoTEL -   
 Comedy

ngày 10/6

07:10 HErCuLEs - animation
12:30 nErVE - Thriller
18:20 THE HunTEr’s PrayEr -  
 action
20:00  Logan - sci-Fi
22:20 KEEPing uP WiTH THE  
 JonEsEs - Comedy

ngày 11/6

07:20 FaLLEn - Fantasy
12:15 Logan - sci-Fi
18:05 ELysiuM - action
20:00  unLoCKED - action
21:45 THE CHroniCLEs oF  
 narnia: PrinCE   
 CasPian - Family

ngày 12/6

07:05 MonsTErs uniVErsiTy  
 - animation
12:45 unLoCKED - action
18:00  JaCK THE gianT   
 sLayEr - action
20:00  Miss PErEgrinE’s   
 HoME For PECuLiar  
 CHiLDrEn - Fantasy
22:15 WinD riVEr - Crime

ngày 13/6

07:00  unLoCKED - action
12:30 LEgion - action
18:05 MuPPETs MosT   
 WanTED - Comedy
20:00  WHy HiM? - Comedy
21:55 FLigHT - Drama

ngày 14/6

06:15 snoW Dogs - Family
12:25 WHy HiM? - Comedy
18:00  raTaTouiLLE -   
 animation
19:55 THE inCrEDiBLEs -   

 animation
21:55 PrEMiuM rusH -   
 action

ngày 15/6

08:00  FrEaKy FriDay -   
 Comedy
11:50 raTaTouiLLE -   
 animation
20:00  risE oF THE PLanET oF  
 THE aPEs - sci-Fi
21:50 sPiDEr-Man - action
23:55 WHy HiM? - Comedy

ngày 16/6

06:10 2:22 - Thriller
11:40 MonsTErs, inC. -   
 animation
18:25 HansEL & grETEL: 
WiTCH HunTErs - action
20:00  War For THE PLanET  
 oF THE aPEs - sci-Fi
22:25 sPiDEr-Man 2 - action

ngày 17/6

06:55 THE LonE rangEr -  
 action
11:55 THE sMurFs 2 -   
 animation
18:10 CinDErELLa - Family
20:00  BEauTy anD THE BEasT  
 - romance
22:15 sPiDEr-Man 3 - action

ngày 18/6

06:05 HansEL & grETEL:  
 WiTCH HunTErs -   
 action
11:10 risE oF THE PLanET  
 oF THE aPEs - sci-Fi
17:40 CaPTain PHiLLiPs -  
 Drama
20:00  arMED rEsPonsE -  
 action
21:40 THE HoBBiT: an   
 unEXPECTED JournEy  
 - action

ngày 19/6

07:30 suPEr 8 - Drama
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11:20 THE inCrEDiBLEs -   
 animation
17:55 BLaDE - action
20:00  CinDErELLa - Family
21:50 War For THE PLanET  
 oF THE aPEs - sci-Fi

ngày 20/6

06:10 THE HoBBiT: an unEX 
 PECTED JournEy -  
  action
10:45 PiraTEs oF THE   
 CariBBEan:  
  saLaZar’s rEVEngE -  
 action
18:15 TangLED - animation
20:00  THE LonE rangEr -  
 action
22:35 BraWL in CELL   
 BLoCK 99 - Crime

ngày 21/6

06:20 BEDTiME sToriEs -   
 Comedy
12:55 HansEL & grETEL: 
WiTCH HunTErs - action
18:00  BraVE - animation
19:40 Cars 3 - animation
21:30 ELysiuM - action
23:25 BLaDE - action

ngày 22/6

07:10 THE HunTEr’s PrayEr -  
 action
12:30 Cars 3 - animation
20:00  HansEL & grETEL:  
 WiTCH HunTErs -   
 action
21:35 BEauTy anD THE BEasT  
 - romance
23:50 War For THE PLanET  
 oF THE aPEs - sci-Fi

ngày 23/6

06:25 FaLLEn - Fantasy
11:45 raCE To WiTCH   
 MounTain - action
20:00  THE Big siCK -   
 Comedy
22:05 CinDErELLa - Family

23:55 CaPTain PHiLLiPs -  
 Drama

ngày 24/6

07:10 Cars 3 - animation
11:20 THE Big siCK -   
 Comedy
20:00  assassin’s CrEED -  
 action
22:00  THE girL WiTH aLL   
 THE giFTs - Thriller
23:55 Miss PErEgrinE’s   
 HoME For PECuLiar  
 CHiLDrEn - Fantasy

ngày 25/6

06:20 oZ THE grEaT anD  
 PoWErFuL - Fantasy

12:25 TangLED - animation
20:00  rEVEngEr - action
21:40 oZ THE grEaT anD  
 PoWErFuL - Fantasy
23:55 ME BEForE you -   
 romance

ngày 26/6

06:05 THE HunDrED-FooT  
 JournEy - Drama
12:00  WinD riVEr - Crime
18:10 KEEPing uP WiTH THE  
 JonEsEs - Comedy
20:00  BEauTy anD THE   
 BEasT - romance
22:15 THE Big siCK -   
 Comedy

ngày 27/6

06:20 THE Big siCK -   
 Comedy
12:25 ME BEForE you -   
 romance
18:15 raCE To WiTCH   
 MounTain - action
20:00  BaTTLE Los angELEs -  
 action
22:00  unLoCKED - action
23:45 BEDTiME sToriEs -   
 Comedy

ngày 28/6

06:50 THE DEsCEnDanTs -  
 Comedy
12:10 BaTTLE Los angELEs -  
 action
20:00  THE Big siCK -   
 Comedy
22:05 rEVEngEr - action
23:45 CHuCK - Biography

ngày 29/6

06:40 TrEsPass againsT  
 us - action
08:25 CLouDy WiTH a   
 CHanCE oF MEaT  
 BaLLs 2 - animation
12:10 Miss PErEgrinE’s   
 HoME For PECuLiar  
 CHiLDrEn - Fantasy
18:00  assassin’s CrEED -  
 action
20:00  JaCK THE gianT   
 sLayEr - action
22:00  Logan - sci-Fi

ngày 30/6

07:55 sHaLLoW HaL -   
 Comedy
11:35 JaCK THE gianT   
 sLayEr - action
17:45 BEauTy anD THE BEasT  
 - romance
20:00  THE CirCLE - Drama
22:00  BaTTLE Los angELEs -  
 action
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ngày 1/6

06:15 once upon a Time
08:50 The resident
11:35 The good Doctor
12:30 MasterChef Junior us
17:05 Life in Pieces
18:00 The good Doctor
19:00 The royals
21:00 The resident
22:00 america’s next   
 Top Model
22:55 once upon a Time

ngày 2/6

07:10 once upon a Time
10:40 MasterChef us
12:30 The royals
17:05 Life in Pieces
18:00 Kevin Can Wait
19:00 speechless
20:00 Empire
21:00 The good Fight
23:50 The resident

ngày 3/6

08:00 The Catch
09:45 america’s next   
 Top Model
11:35 Kevin Can Wait
18:00 MasterChef us
20:00 america’s next   
 Top Model
22:00 The Catch
22:55 notorious
23:50 The royals

ngày 4/6

06:15 2 Broke girls
07:10 notorious
08:50 The good Fight
11:35 The good Doctor
17:05 america’s next  
  Top Model
18:00 The resident
19:00 MasterChef us
20:00 speechless
20:30 Kevin Can Wait
21:00 new girl
21:30 9JKL
22:55 once upon a Time

23:50 How i Met your   
 Mother

ngày 5/6

06:15 2 Broke girls
08:50 MasterChef us
11:35 The good Doctor
19:00 Doubt
20:00 The royals
21:00 The White Princess
22:25 new girl
22:55 once upon a Time
23:50 america’s next   
 Top Model

ngày 6/6

07:10 once upon a Time
12:30 Life in Pieces
18:00 The good Doctor
19:00 america’s next   
 Top Model
21:00 The resident
22:55 once upon a Time
23:50 MasterChef us

ngày 7/6

06:15 Kevin Can Wait
08:50 america’s next   
 Top Model
11:35 The good Doctor
12:30 Life in Pieces
18:00 The good Doctor
19:00 MasterChef us
22:00 The royals
22:55 once upon a Time
23:50 The White Princess

ngày 8/6

07:10 once upon a Time
10:40 Crazy Ex-girlfriend
11:35 The good Doctor
12:30 Life in Pieces
18:00 The good Doctor
19:00 The royals
20:00 The resident
22:00 america’s next   
 Top Model
22:55 once upon a Time
23:50 notorious

ngày 9/6

07:10 once upon a Time
10:40 MasterChef us
12:30 The royals
18:00 Kevin Can Wait
19:00 speechless
20:30 The White Princess
22:00 The royals
23:50 The resident

ngày 10/6

06:15 MasterChef us
09:45 america’s next   
 Top Model
11:35 Kevin Can Wait
18:00 MasterChef us
20:00 america’s next   
 Top Model
22:00 The Catch
22:55 notorious
23:50 The royals

ngày 11/6

06:40 notorious
11:35 The good Doctor
12:30 america’s next   
 Top Model
18:00 The resident
19:00 MasterChef us
20:00 speechless
20:30 Kevin Can Wait
21:00 La to Vegas
21:30 9JKL
22:55 once upon a Time

ngày 12/6

06:15 2 Broke girls
11:35 The good Doctor
12:30 Life in Pieces
18:00 The good Doctor
19:00 Doubt
20:00 The royals
21:00 The White Princess
22:25 La to Vegas
22:55 once upon a Time
23:50 america’s next   
 Top Model

ngày 13/6

07:10 once upon a Time

11:35 The good Doctor
12:30 Life in Pieces
18:00 The good Doctor
19:00 america’s next   
 Top Model
21:00 The resident
22:55 royal Pains
23:50 MasterChef us

ngày 14/6

06:15 Kevin Can Wait
11:35 The good Doctor
12:30 Life in Pieces
18:00 The good Doctor
19:00 MasterChef us
21:00 The royals
23:50 The White Princess

ngày 15/6

07:10 once upon a Time
11:35 MasterChef us
18:00 The good Doctor
19:00 The royals
20:00 The resident
22:00 america’s next   
 Top Model
22:55 royal Pains
23:50 notorious

ngày 16/6

07:10 once upon a Time
12:30 The royals
18:00 Kevin Can Wait
19:00 The White Princess
22:00 The royals
23:50 The resident

ngày 17/6

06:15 MasterChef us
11:35 Kevin Can Wait
17:05 The royals
18:00 MasterChef us
20:00 america’s next   
 Top Model
22:00 The Catch
22:55 notorious
23:50 The royals

ngày 18/6

06:15 2 Broke girls
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11:35 The good Doctor
18:00 The resident
19:00 MasterChef us
20:00 speechless
20:30 Kevin Can Wait
21:00 La to Vegas
21:30 9JKL
22:55 royal Pains
23:50 How i Met   
 your Mother

ngày 19/6

06:15 2 Broke girls
11:35 The good Doctor
17:05 9JKL
19:00 Doubt
20:00 The royals
21:00 The White Princess
22:25 La to Vegas
22:55 royal Pains
23:50 america’s next   
 Top Model

ngày 20/6

07:10 royal Pains
11:35 The good Doctor
19:00 america’s next   
 Top Model
21:00 The resident
22:55 royal Pains
23:50 MasterChef us

ngày 21/6

06:15 Kevin Can Wait
11:35 The good Doctor
12:30 9JKL
19:00 MasterChef us
21:00 The royals
22:55 royal Pains
23:50 The White Princess

ngày 22/6

07:10 royal Pains
11:35 scandal
17:05 9JKL
18:00 The good Doctor
19:00 The royals
20:00 The resident
22:00 america’s next Top 
Model

22:55 royal Pains

ngày 23/6

07:10 royal Pains
12:30 The royals
17:05 La to Vegas
18:00 Kevin Can Wait
19:00 The White Princess
22:00 The royals
23:50 The resident

ngày 24/6

06:15 MasterChef us
08:00 The Catch
08:50 Doubt
09:45 america’s next  
  Top Model
11:35 Kevin Can Wait
18:00 MasterChef us

20:00 america’s next   
 Top Model
22:00 Doubt
23:50 The royals

ngày 25/6

06:15 The White Princess
11:35 scandal
12:30 america’s next  
  Top Model
18:00 The resident
19:00 MasterChef us
20:00 speechless
20:30 Kevin Can Wait
21:00 La to Vegas
21:30 9JKL
22:55 royal Pains
23:50 How i Met   
 your Mother

ngày 26/6

06:15 La to Vegas
11:35 scandal
12:30 9JKL
18:00 The good Doctor
19:00 Doubt
20:00 The royals
21:00 The White Princess
22:25 La to Vegas
22:55 royal Pains

ngày 27/6

07:10 royal Pains
11:35 scandal
17:05 9JKL
19:00 america’s next   
 Top Model
21:00 The resident
22:55 royal Pains
23:50 MasterChef us

ngày 28/6

06:40 speechless
11:35 scandal
19:00 MasterChef us
21:00 The royals
22:55 royal Pains
23:50 The White Princess

ngày 29/6

07:10 royal Pains
11:35 scandal
12:30 9JKL
18:00 scandal
19:00 The royals
20:00 The resident
22:00 america’s next Top 
Model
22:55 royal Pains
23:50 Doubt

ngày 30/6

07:10 royal Pains
12:30 The royals
18:00 Kevin Can Wait
19:00 The White Princess
22:00 The royals
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Bộ phim xoay 
quanh cuộc 

sống xa hoa 
của một hoàng 
gia anh hiện 
đại trong Điện 
Blenheim hư cấu, 
London ngày nay. 
nhân vật chính là 
hoàng hậu xinh 
đẹp Helena, vợ 
vua simon. Vợ 
chồng nhà vua 
có hai con sinh 
đôi là hoàng tử 
Liam và công 
chúa Eleanor. 
Thông qua bộ 
phim, khán giả 
sẽ phần nào hiểu 
được cuộc sống 
hoàng gia và những suy nghĩ nội tâm của những bậc 
đế vương trong cung cấm.

Phát sóng 21h các ngày thứ Ba, từ 5/6.

hoàng gia - phần 4

Bộ phim theo chân 
bác sĩ trẻ tuổi, 

tài năng Conrad 
Hawkins với những 
ngày đầu làm việc 
của mình. Thông 
qua công việc của 
anh, nhiều mảng tối 
trong ngành y được 
hé lộ, trong đó phải 
kể đến khoảnh khắc 
tranh giành giữa sự 
sống và cái chết của 
những bệnh nhân 
mắc bệnh hiểm 
nghèo. Bên cạnh 
những giây phút 
căng thẳng trong 
công việc, bác sĩ mới vào nghề Conrad Hawkins còn rơi 
vào chuyện tình hấp dẫn với một nữ y tá quyến rũ. 

Phát sóng 22h các ngày thứ Sáu.

những cư dân bệnh viện

Một bộ 
phim 

hài hước 
kể về phi 
hành đoàn 
và những 
vị khách 
đặc biệt 
thường 
xuyên bay 
đến Las 
Vegas, 
với một 
mục đích 
là mong 
được đổi 
đời nhờ 
những trò 
chơi may 
rủi tại các 
các sòng 
bài casino. 
Với tần 
suất bay 
thường 
xuyên 
trong 
tháng, từ thứ sáu đến Chủ nhật, họ vô tình trở thành 
những người bạn gần gũi cùng hỗ trợ nhau trên các 
chuyến bay và trong cả những tình huống khó khăn.

Phát sóng 22h các ngày thứ Hai, từ 11/6.

Đến Las vegas

câu chuyện bắt 
đầu vào một 

trong những thời kì 
hỗn mang nhất của 
chính trị anh quốc, 
cuộc Chiến tranh 
Hoa Hồng sắp kết 
thúc. Henry Tudor 
trở thành Vua Henry 
Vii  và kết hôn với 
một nàng công 
chúa từ nhà york 
và là người yêu cũ 
của vua richard 
iii. Cuộc hôn nhân 
hỗn loạn giữa nàng 
Elizabeth nhà york 
và Vua Henry Vii 
chính thức đánh 
dấu sự kết thúc của 
cuộc Chiến tranh Hoa Hồng, nhưng trận chiến thật sự 
đối với ngai vàng vẫn còn rất dài.

Phát sóng 22h các ngày thứ Ba, từ 5/6.

Bạch công chúa


