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Câu Chuyện Truyền hình

CáC Chương Trình hài đượC 
Cho là đã qua Thời CựC 

Thịnh Trên màn ảnh nhỏ 
ViệT khi số lượng Có Chiều 

hướng giảm bớT, những ngôi 
sao Từng làm mưa làm gió 

TiếT Chế sự xuấT hiện, khán 
giả Cũng Tỏ ra đã “no nê” 

Với “những liều ThuốC bổ”. 
Tiếp Theo sẽ là Cơ hội Trỗi 

dậy Cho loại hình giải  
Trí nào?

Cả thế giới đang sục sôi với 
trào lưu thể thao, với cơn 
sốt tập gym phủ khắp mọi 
nơi, cao cấp có, bình dân 

hoặc tự tìm hiểu tập luyện cũng rất 
phổ biến. Chuẩn mực đẹp, phong 
cách thời trang cũng đang ngả theo 
vẻ săn chắc, khỏe khoắn, năng 
động đầy sức sống. Các chương 

trình truyền hình đã nhanh nhạy bắt 
kịp xu hướng, thậm chí còn được 
xem là nguồn cảm hứng để khơi dậy 
ý chí, quyết tâm tập luyện bằng 
hàng loạt những game show vận 
động dưới nhiều hình thức đa dạng.

trên sóng VtV, Không giới hạn - 
Sasuke Việt Nam chính là cuộc thi 
thể thao vận động chuyên nghiệp 
nhất, quy mô hoành tráng nhất và 

cũng đặt ra đòi hỏi rất cao dành cho 
những người muốn vượt qua các thử 
thách thể lực với tinh thần của các 
chiến binh dũng mãnh, quả cảm để 
chinh phục đỉnh Midoriyama. Không 
cần chiêu trò hay những chuyện 
hậu trường câu khách, Sasuke dù 
bước sang mùa thứ ba nhưng vẫn 
chưa hề hạ nhiệt, khiến đông đảo 
thí sinh thuộc nhiều thành phần, lứa 
tuổi từ khắp mọi miền đất nước và 
cả quốc tế ráo riết tập luyện chờ cơ 

Thời… vận động đã tới?

CT Đại náo thành Takeshi

CT Biệt đội vui nhộn
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hội thử sức. Khán giả cũng bị lôi cuốn 
vào một cuộc thi kịch tính đến từng 
giây với những tình huống bất ngờ, 
không thể dự đoán trước. trên thế 
giới, phiên bản Mỹ của chương trình 
này với tên gọi America Ninja Warrior 
cũng được ưa chuộng qua 9 mùa thi 
và vẫn đang tiếp tục đầu tư sản xuất 
với mức độ khó, tính thử thách không 
ngừng đẩy cao. 

game show mới trình làng trong 
khung giờ vàng cuối tuần trên 
VtV3 - Biệt đội vui nhộn - lại hướng 
đến các thử thách vận động theo 
kiểu… quái chiêu, đòi hỏi người chơi 
không chỉ có sức khỏe mà còn cả 
sức bền, sự khéo léo, tinh thần đồng 
đội. tuy mang tính hài 
hước bắt nguồn từ sự 
oái oăm trong mỗi thử 
thách nhưng các đội 
chơi vẫn phải thi đấu hết 
sức mình, phải có các kĩ 
năng vận động tốt và óc 
phán đoán nhanh nhạy 
để chạy đua với thời 
gian một cách kịch tính. 
trước đó chưa lâu, Đại 
náo thành Takeshi cũng 
là một chương trình vận 
động mang tính đồng 
đội được xây dựng với 
format mới lạ gắn với 
câu chuyện đậm tính điện ảnh. tuy 
nhiên, việc hơi lạm dụng yếu tố hài 
và đặt sức nặng vào các nghệ sĩ nổi 
tiếng khiến phần thể hiện của những 
người chơi được xây dựng hơi nhạt 
nhòa, thiếu điểm nhấn. Đây cũng là 
điểm cần rút kinh nghiệm cho các 
game show vận động vì bản thân 
các trò chơi, thử thách vốn đã có 
sức hấp dẫn nên không cần nêm 
nếm quá nhiều “gia vị” từ chuyện 
hậu trường, càng “diễn” càng bớt đi 
sự chân thực, gay cấn đúng chất.

Hướng tới đối tượng đặc biệt - 
những người dư cân, béo phì, với sự 
kết hợp khắc nghiệt cả những bài 
tập thể chất, ăn uống khoa học và 
nhảy múa, Bước nhảy ngàn cân 
ngày càng được khán giả yêu thích. 
Đến với chương trình này, thí sinh có 
thể chưa có kĩ năng nhảy tốt nhưng 
bắt buộc họ phải có ý chí, nghị lực 
phi thường để giảm cân. số lượng 
cân nặng nhiều khi mang tính chất 
quyết định cho việc thí sinh tiếp tục 
ở lại hay sớm dừng bước. Đã có 

những người giảm được cả 1/3 trọng 
lượng cơ thể, có người hoàn toàn 
lột xác để sẵn sàng bước vào một 
cuộc sống mới với nhiều cơ hội rộng 
mở như hai quán quân ngọc sơn, tố 
tố. sức ảnh hưởng của Bước nhảy 
ngàn cân không chỉ dừng lại đối với 
những thí sinh quá khổ mà thực tế, 
những bài tập của chương trình còn 
hữu ích đối với rất nhiều người gặp 
khó khăn trong việc duy trì vóc dáng 
như mong muốn, trong đó, nhảy múa 
được xem là một gợi ý tuyệt vời để 
giải phóng cơ thể. Bước sang mùa 
thi thứ ba dự kiến lên sóng VtV3 vào 
cuối năm nay, Bước nhảy ngàn cân 
hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn hơn nữa với 
những ứng cử viên nặng kí theo cả 
nghĩa đen và nghĩa bóng cùng dàn 
vũ công, biên đạo giàu kinh nghiệm 
nhất hiện nay. 

Hay, sôi nổi và “sạch sẽ” là thế 
nhưng để các cuộc thi vận động trở 
thành tâm điểm chú ý đối với công 
chúng, trở thành chủ đề nổi bật 
trên các phương tiện truyền thông, 

có lẽ vẫn cần thêm chất xúc tác từ 
các sao và một format chương trình 
theo kiểu thi thố kịch tính. Câu trả lời 
nhiều khả năng sẽ tới cùng với phiên 
bản Việt của Fit for Fashion (tạm dịch 
Khỏe và thời trang) dự kiến lên sóng 
trên VtV3 dịp nửa cuối năm 2017. 
Được phát sóng trên kênh star World, 
Fit for Fashion đã trải qua hai mùa thi 
đầu tiên khá thành công. Chương 
trình truyền hình thực tế này chọn 
“đại bản doanh” tại các nước Đông 
nam Á thu hút sự tham gia của đại 
diện đến từ nhiều quốc gia của các 
châu lục: Á, Âu, Mỹ và Australia. Với 
sự hướng dẫn của huấn luyện viên 
thể hình, stylist danh tiếng, thí sinh 
tham gia chương trình sẽ được rèn 
luyện toàn diện về hình thể để có 
được thân hình mơ ước và định 
hình về phong cách thời trang qua 
đó quyến rũ, tỏa sáng hơn. Đây là 
điểm mới mẻ hứa hẹn sẽ lôi cuốn 
không ít người nổi tiếng tham gia 
thử sức. theo thông tin bên lề, tóc 
tiên - một ca sĩ nổi bật về ngoại 
hình, cá tính - sẽ giữ vai trò chủ xị 
của phiên bản Việt. 

sự xuất hiện của hàng loạt 
chương trình vận động không chỉ tạo 
nên nét mới mẻ cho thực đơn giải trí 
trên màn ảnh nhỏ mà có thể khuyến 
khích, dẫn dắt khán giả vào ý thức 
chăm sóc, rèn luyện cơ thể một cách 
lành mạnh, thay đổi thói quen sinh 
hoạt theo hướng tích cực.

Hoàng Hường

CT Fit for Fashion

Các thí sinh của CT Bước nhảy ngàn cân  
tập luyện với cường độ cao 
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Thời gian gần đây, bộ phim 
Truyền hình Thổ nhĩ kỳ

mùa anh đào (pháT sóng Trên 
kênh VTV3) đang Thu húT sự 

quan Tâm Của đông đảo khán 
giả. mặC dù bấy lâu nay, điện 
ảnh Thổ nhĩ kỳ Còn khá xa lạ 

đối Với nhiều người dân ViệT 
nam, song íT ai biếT rằng, 

quốC gia này lại Có mộT nền 
Công nghiệp phim Truyền 

hình khá pháT Triển. 

mang hơi Thở Chính Trị

Là một quốc gia châu Âu nhưng 
lãnh thổ thổ nhĩ Kỳ lại trải dài trên cả 
lục địa Âu - Á, với phần lớn diện tích 
nằm ở châu Á và trung Đông. sau 
khi nhà nước Cộng hòa thổ nhĩ Kỳ 
thành lập vào năm 1923, tổng thống 
đầu tiên Mustafa Kemal Ataturk đã 
định hướng xây dựng đất nước thổ 
nhĩ Kỳ (tnK) thành một quốc gia 
phương tây hiện đại nhưng vẫn giữ 
được những nét đặc trưng của văn 
hóa trung Đông truyền thống.

thổ nhĩ Kỳ có nền văn hóa rất 
đa dạng, bắt nguồn từ nhiều yếu 
tố của Đế chế ottoman (châu Âu) 
và các truyền thống Hồi giáo. trong 
những năm đầu của nền Cộng hoà, 
chính phủ đã đầu tư nhiều khoản 
tiền vào nghệ thuật như: hội hoạ, 
điêu khắc, kiến trúc và nhiều ngành 
văn hóa khác. ngày nay, dưới sự 
lãnh đạo của tổng thống recep 
tayyip Erdogan, các nghệ sĩ thổ nhĩ 
Kỳ được thỏa sức tung hoành với 
những sáng tạo nghệ thuật mới mẻ. 
tuy nhiên, do yếu tố lịch sử đóng vai 
trò quan trọng trong việc xác định 
bản sắc nên các sản phẩm văn hóa 
thổ nhĩ Kỳ đều là sự tổng hợp giữa 
hiện đại, truyền thống và các giá trị 
lịch sử. 

trong địa hạt phim truyền hình, 
thổ nhĩ Kỳ có không ít phim tâm lí, 

tình cảm lãng mạn, tuy nhiên những 
tác phẩm phản ánh truyền thống 
lịch sử, ca ngợi các anh hùng dân 
tộc và tư tưởng thời đại luôn được 
chú trọng và đánh giá cao hơn cả. 
Bộ phim bom tấn Dirilis: Ertugrul phát 
trên kênh trt1 đã trải qua ba mùa 
phát sóng từ tháng 10/2014 là tác 
phẩm mang hơi thở chủ nghĩa anh 
hùng dân tộc điển hình trong những 
năm gần đây. Dirilis: Ertugrul có cốt 
truyện xoay quanh cuộc đời của 
Ertugrul Bey, cha của osman Bey, 
nhà lãnh đạo đặt nền móng cho đế 
chế ottoman ra đời vào thế kỉ thứ 13. 
Bộ phim luôn dẫn đầu về tỉ lệ người 
xem hàng tuần trên truyền hình tnK. 
thậm chí, sức ảnh hưởng của bộ 
phim còn tạo ra khẩu hiệu nổi tiếng: 
“sự thức tỉnh của một quốc gia”. 
thông điệp của Dirilis: Ertugrul cũng 
chính là hồi chuông cảnh tỉnh của 
chính phủ dành cho người dân trong 
tình hình nền chính trị đang chứng 
kiến nhiều biến động. Bên cạnh đó, 
cũng có thể kể đến thành công của 
bộ phim bom tấn The Magnificent 
Century (Huyền thoại thế kỉ) với cốt 
truyện xoay quanh nhân vật sultan 
suleiman, người lãnh đạo đế chế 
ottoman ở đỉnh cao quyền lực vào 
thế kỉ thứ 16. Bộ phim không những 
thành công tại thổ nhĩ Kỳ mà còn 
rất được yêu thích tại nhiều quốc gia 
trên thế giới. 

sau thất bại của cuộc đảo chính 
quân đội chống lại chính quyền của 
tổng thống Erdogan hồi tháng 7 

năm ngoái đã diễn ra một làn 
sóng các bộ phim truyền hình 
xoay quanh người lính và các 
hoạt động tình báo trong nước 
và quốc tế. Đằng sau tất cả nội 
dung chính trị, những bộ phim 
này đều gửi gắm ước vọng của 
đại đa số người dân thổ nhĩ Kỳ 
là muốn chạy trốn khỏi một thế 
giới hỗn loạn và mong ước một 
cuộc sống yên ấm, hòa bình.

Hiện nay, phim truyền hình đóng 
vai trò quan trọng trong nền văn hóa 
thổ nhĩ Kỳ hiện đại. theo công bố 
năm 2015 của Viện thống kê quốc 
gia thổ nhĩ Kỳ, 94,6% cư dân xem 
truyền hình là một hoạt động thường 
nhật không thể thiếu của họ. theo 
Hội đồng Phát thanh và truyền hình 
tối cao, người dân tnK xem trung 
bình khoảng 5,5 giờ truyền hình mỗi 
ngày, đưa thổ nhĩ Kỳ trở thành quốc 
gia có lượng khán giả xem truyền 
hình thuộc hàng nhiều nhất thế giới. 

Thay đổi TrướC Cơn bão  
Công nghệ số

Mặc dù trong những năm gần 
đây, tình hình chính trị trong nước 
có nhiều diễn biến phức tạp song 
không vì thế mà phim truyền hình 
thổ nhĩ Kỳ ngừng bước chân ra biển 
lớn. từ năm 2002, Đảng Công lí và 
Phát triển nắm quyền, phim truyền 
hình thổ nhĩ Kỳ bắt đầu bước vào 
thời kì đẩy mạnh về xuất khẩu. từ 
đó đến nay, đã có gần 150 bộ phim 
được bán cho hơn 100 quốc gia 
tại trung Đông, Đông Âu, nam Mỹ 
và nam Á. năm 2016, kim ngạch 
xuất khẩu phim truyền hình vượt 300 
triệu usD. thậm chí, việc các khách 
du lịch đến từ ả rập và iran đến 
thăm những địa danh quay phim tại 
istanbul là rất phổ biến.

Hiện tại, xuất khẩu phim truyền 
hình thổ nhĩ Kỳ đang ở giai đoạn 
phát triển cực thịnh. Có một nghịch lí 
là kể từ cuộc đảo chính năm ngoái, 

nét chấm phá về  
phim truyền hình Thổ nhĩ kỳ

Phim Mùa anh đào đang phát sóng trên VTV3 
(Nguồn ảnh: Aminoapps)
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các công ty nước ngoài dường như 
rất hứng thú với việc mua bản quyền 
các sản phẩm truyền hình thổ nhĩ 
Kỳ, hệ quả từ việc đồng lira giảm giá 
17% so với đồng đô la Mỹ. tháng 1 
năm nay, hãng Karga seven Pictures 
có trụ sở tại LA (Mỹ) thuộc sở hữu 
của red Arrow đã mở văn phòng 
đại diện tại istanbul để thuận lợi cho 
việc giao dịch nội dung. theo Phòng 
thương mại istanbul, doanh thu từ 
việc bán các chương trình truyền 
hình đã vượt 350 triệu usD vào năm 
2016, tăng nhiều so với con số 300 
triệu usD của năm 2015. năm 2014, 
kim ngạch xuất khẩu phim truyền 
hình thổ nhĩ Kỳ đạt 180 triệu usD, 
tăng gấp 18 lần so với năm 2008. 
Các nhà sản xuất đang phấn đấu 
tăng doanh thu xuất khẩu lên 1 tỉ 
usD đến năm 2023. 

Có thể nói, thổ nhĩ Kỳ chính thức 
chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc 
về truyền hình bắt đầu từ năm 2015. 
tại một triển lãm phim truyền hình tổ 
chức tại istanbul tháng 11/2014, nhà 
tổ chức đã công bố số lượng khách 
tham quan lên đến 1 triệu người, 
trong đó có khoảng 30% khách quốc 
tế đến từ các quốc gia như: nga, 
ukraine và Qatar… tại thị trường Mỹ 
Latin, chưa bao giờ phim thổ nhĩ Kỳ 
lại nóng đến như vậy. Ở Chile, Peru, 
Panama và uruguay, năm ngoái, 
ít nhất 4 trong 15 chương trình hay 

nhất thuộc về phim thổ 
nhĩ Kỳ, trong khi không có 
một bộ phim Mỹ nào lọt 
vào danh sách này. Hay 
mới đây nhất, tại ấn Độ, 
bộ phim Fatmagul đã gây 
bão trên hệ thống star tV 
india. tại thị trường châu 
Á - Việt nam, indonesia, 
trung Quốc là những quốc gia đã 
từng mua bản quyền phát sóng các 
bộ phim truyền hình thổ nhĩ Kỳ trong 
thời gian gần đây. 

Prentiss Fraser, Phó Chủ tịch 
kiêm giám đốc điều hành mảng 
phân phối nội dung của hãng 
Fox networks cho biết: “Chúng 
tôi đánh giá thổ nhĩ Kỳ là một thị 
trường truyền hình năng động”. 
trên thực tế, hãng này đã giới thiệu 
6 bộ phim mua bản quyền từ thổ 
nhĩ Kỳ tại sự kiện MiPtV thường niên 
(trong khuôn khổ Liên hoan phim 
Cannes diễn ra hằng năm), bao 
gồm cả bộ phim đình đám Second 
Chance (Cơ hội thứ hai) kể về một 
người phụ nữ làm lại cuộc đời sau 
khi chồng bị mất tích. 

Mặc dù sở hữu nhiều tiềm năng 
trên địa hạt xuất khẩu phim truyền 
hình, song các nhà kinh doanh 
truyền hình thổ nhĩ Kỳ không vì thế 
mà làm ngơ trước sự phát triển như 
vũ bão của truyền hình số. tháng 1 
năm nay, bộ phim trực tuyến đầu 

tiên mang tên Masum (Innocent  - 
Thơ dại) đã ra mắt trên nền tảng 
công nghệ trực tuyến BlutV. sự kiện 
này được đánh giá là sự khởi đầu 
cho cuộc cách mạng thế giới số 
của phim truyền hình thổ nhĩ Kỳ.

gần đây, hãng công nghệ trực 
tuyến netflix đã phát sóng hơn 400 
giờ trực tuyến các bộ phim truyền 
hình thổ nhĩ Kỳ tiêu biểu như Insider 
(Kẻ nội gián) của Ay yapim hay 
Wounded Love (tình yêu tổn thương) 
của Kanal D. từ nhận định, thổ nhĩ Kỳ 
là thị trường truyền hình béo bở nên  
năm ngoái, netflix đã chính thức đặt 
chân đến quốc gia này, đánh dấu 
bằng bản hợp đồng hợp tác với nhà 
mạng địa phương Vodafone... netflix 
đang ấp ủ ra lò sản phẩm phim nội 
dung gốc đầu tiên trong một ngày 
không xa. Các chuyên gia dự báo, 
trong thời gian tới, phim truyền hình 
thổ nhĩ Kỳ sẽ còn phát triển đa dạng 
hơn nữa trên nền tảng công nghệ số. 

DiệP CHi 
(Theo Nytimes, Variety, Asianikkei)

Phim Dirilis Ertugrul (Nguồn ảnh: Doyouknowturkey)

Phim Magnificent Century (Nguồn ảnh: Beautyaround)
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Câu Chuyện Truyền hìnhCâu Chuyện Truyền hình

ngày 27/8 tới đây (theo giờ 
địa phương), lễ trao giải 
thưởng thường niên nổi 
tiếng MtV Video Music 

Awards (gọi tắt là VMAs) sẽ diễn ra 
và được truyền hình trực tiếp tới 
hàng triệu khán giả. Ở năm thứ 34 tổ 
chức vinh danh các video âm nhạc 
xuất sắc, được yêu thích nhất, VMAs 
2017 rất được quan tâm chờ đợi 
không chỉ vì những cuộc 
đối đầu ngang tài, ngang 
sức khó đoán, sự dẫn dắt 
chương trình của ngôi sao 
ca nhạc lắm chiêu Katy 
Perry hay những màn trình 
diễn vô cùng ấn tượng… 
mà vì đây là lần đầu tiên 
MtV bỏ đi tiêu chí về giới 
tính khi phân chia các hạng 
mục tranh giải. nghĩa là, 
công thức truyền thống xếp 
giải nam riêng, nữ riêng đã 
không còn được áp dụng, 
thay vào đó chỉ còn hạng 
mục chung dành cho nghệ 
sĩ của năm (Artist of the year). 
Biểu tượng quen thuộc bấy 
lâu của VMAs mang tên 
Moonman cũng được thay 
thế bằng cái tên mới Moon 
Person với ngụ ý gạt bằng mọi 
sự phân biệt về giới.

Động thái quyết liệt của 
MtV là sự tiếp nối từ việc kênh 

truyền hình này đã táo bạo làm mới 
hoàn toàn một hệ thống giải thưởng 
khác chuyên dành cho phim ảnh - 
MtV Movie & tV Awards (diễn ra hồi 
đầu tháng 5). Không chỉ lần đầu tiên 
mở rộng việc chấm giải sang các tác 
phẩm truyền hình, năm 2017 cũng 
ghi dấu bước ngoặt khi các nam - nữ 
diễn viên đối đầu bình đẳng ở hạng 

mục chung dành cho diễn xuất. Và 
ngay từ thời điểm được ví như “cách 
mạng” ấy, Emma Watson đã vượt lên 
trên các nam đồng nghiệp để ẵm 
về giải Diễn viên xuất sắc nhất với vai 
Belle trong phim Beauty and the Beast 
(Người đẹp và quái vật). ngôi sao nhí 
của series phim Stranger Things (Cậu 
bé mất tích) - Millie Bobby Brown còn 

ngoạn mục hơn khi 

MtV & 
bước tiến 
bình đẳng giới

là kênh Truyền hình Chuyên Về âm nhạC hàng đầu Thế 
giới, mTV đã Từng Có quãng Thời gian Thống Trị, khuynh 

đảo làng giải Trí, Có ảnh hưởng rấT lớn Tới ViệC định 
hướng Thị hiếu khán giả. ngày nay, TrướC sứC Cạnh Tranh 
quá lớn Từ CáC đối Thủ, Chứng kiến sự TụT dốC không Chỉ 
Về số lượng người xem mà Cả Vị Thế đối Với CáC nghệ sĩ, 

mTV đã bắT đầu mộT CuộC Thay đổi lớn.

Emma Watson giành giải  
Diễn viên xuất sắc nhất tại MTV 
Movie&TV Awards 2017

Millie Bobby Brown nhận giải dành 
cho Diễn viên truyền hình xuất sắc 
nhất tại MTV Movie&V Awards 2017
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chiến thắng cả các đàn anh lẫn đàn 
chị giàu kinh nghiệm, thành tích để 
đứng lên bục vinh quang ở mảng 
phim truyền hình. tại lễ trao giải, 
Emma Watson đã có bài phát biểu 
khá dài về bình đẳng giới. Dù bị chê 
là hơi “lố” như thể nhận tượng vàng 
oscar, tuy nhiên, những lời gan ruột 
của một nghệ sĩ tích cực đấu tranh 
cho nữ quyền, cho sự công bằng 
trong ngành sản xuất phim ảnh đã 
truyền đi nguồn cảm hứng cho giới 
trẻ - đối tượng khán giả hàng đầu 
của kênh MtV. Phản hồi tích cực ấy 
đã thúc đẩy MtV sử dụng “chiêu 
bài” về giới một cách mạnh mẽ 

hơn - trong chính lễ trao giải thưởng 
âm nhạc đã làm nên thương hiệu 
cho họ - để tạo nên sự khác biệt. 
xin được nói thêm rằng, dù không 
mang tính chuyên môn cao như giải 
grammy nhưng hơn 30 năm qua, 
VMAs mà MtV khởi xướng luôn được 
xem như niềm mơ ước của các nghệ 
sĩ với sự nổi bật về tính giải trí thông 
qua việc đề cao tính sáng tạo, đột 
phá trong cách thức thực hiện MV. 

Một câu hỏi đặt ra là sự thay đổi 
từ kênh MtV trong cách chấm phi 
giới tính liệu có dẫn tới một sự chuyển 
biến ở hàng loạt những hệ thống giải 
thưởng khác? Hẳn sẽ rất khó để tạo 

nên hiệu ứng dây chuyền bởi giữa 
nam và nữ luôn tồn tại sự khác biệt 
trong lao động nghệ thuật. sẽ phù 
hợp hơn khi đánh giá ở đúng “lãnh 
địa” của mỗi giới thay vì đặt ra phép 
so sánh quá phức tạp, dễ gây  
tranh cãi. 

Chưa dừng lại ở những sự kiện lớn, 
Chủ tịch của MtV - Chris McCarthy 
cho biết, kênh đang lên kế hoạch 
sản xuất một series truyền hình thực 
tế mang tên gọi dự kiến We Are They 
về một nhóm người trẻ tuổi mang giới 
tính không phù hợp. thông qua đó 
mở rộng hơn cho khán giả cái nhìn về 
cộng đồng với những màu sắc rất đa 
dạng này, thay vì bấy lâu chỉ khoanh 
vùng trong câu chuyện về chuyển 
giới, đồng tính… Các chương trình 
thực tế do MtV thực hiện vốn khá cởi 
mở, táo bạo, không né tránh những 
gì tế nhị, gai góc nên We Are They 
có thể sẽ là một tiếng nói thẳng, thật 
được mong chờ bấy lâu. 

 
Chờ đợi gì ở lễ Trao 
giải mTV Vmas 2017?
- Nữ ca sĩ “hạt tiêu” Ariana Grande 
được dự đoán sẽ giành chiến thắng 
ở hạng mục quan trọng nhất - nghệ 
sĩ của năm. Sự thiếu vắng các tên 
tuổi sừng sỏ khiến cơ hội cho Ariana 
Grande đang lớn hơn bao giờ hết.

- Các tiết mục trình diễn tại MTV 
VMAs thường gây ấn tượng bởi sự 
đầu tư công phu, hoành tráng với 
những ý tưởng không đụng hàng. 
Thảm đỏ của lễ trao giải này cũng 
luôn nóng bởi các bộ trang phục 
cực kì táo bạo, có thể kể tới chiếc 
váy nổi tiếng làm từ những tảng thịt 
tươi của Lady Gaga hay trang phục 
mát mẻ khoe gần trọn cơ thể của 
Miley Cyrus. Năm 2017, tiết mục hay 
bộ váy áo nào sẽ trở thành  
tâm điểm?

- Giám khảo mới của American idol 
- Katy Perry sẽ đảm nhận vai trò dẫn 
dắt, khuấy động buổi lễ trao giải.

Katy Perry là người dẫn chương trình

nHã KHAnH
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leonardo DiCaprio không 
chỉ là một trong những ngôi 
sao điện ảnh xuất sắc bậc 
nhất trong thế hệ của anh 

mà còn là một người nổi tiếng tiên 
phong, tích cực trong các hoạt động 
bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí 
hậu. Bên cạnh việc đóng góp những 
khoản tiền khổng lồ cho các chương 
trình hành động toàn cầu, Leo còn 
trực tiếp góp tiếng nói của mình đối 
với những vấn đề bức thiết với nhân 
loại qua các sản phẩm nghệ thuật. 
năm 2016, Leo hợp tác sản xuất bộ 
phim tài liệu khoa học mang tên 
Before the Flood (tạm dịch Hành trình 
sự sống) ghi nhận hiện tượng trái đất 
ấm lên ở nhiều vùng miền khác nhau 
trên thế giới cũng như cảnh báo về 
tác động không thể lường hết. Chính 
natgeo đã đưa bộ phim tới với đông 
đảo khán giả truyền hình từ cuối 
tháng 10/2016, góp phần đưa thông 
điệp lan tỏa mạnh mẽ. tiền đề hợp 
tác suôn sẻ ấy đã khiến natgeo 

quyết định “đặt hàng” Leonardo Di 
Caprio và công ty sản xuất của anh 
cùng thực hiện tiếp một series phim 
truyền hình đầy tham vọng chuyển 
thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách ra 
mắt thập niên 70 thế kỉ trước mang 
tên The Right Stuff (tạm dịch Biệt đội 
anh hùng). từng được chuyển thể 
thành tác phẩm điện ảnh khá thành 
công ra mắt năm 1983, The Right Stuff 
là câu chuyện về một đội phi công 7 
người tham gia trong chương trình thử 
nghiệm cho dự án chinh phục không 
gian mang tên Mercury - phi hành 
đoàn có người lái đầu tiên của nước 
Mỹ. Khi quyết định thực hiện thành 
phim truyền hình, natgeo chọn 
hướng khai thác sâu hơn, theo đó, 
mỗi mùa phim sẽ tập trung theo từng 
sứ mệnh của biệt đội để khán giả 
không chỉ thấy được tham vọng và 
những nỗ lực phi thường vươn tới bầu 
trời mà cả cuộc đua, sự cạnh tranh 
ráo riết giữa các cường quốc trong 
mục tiêu đưa con người vào vũ trụ. 

khi “hổ” thêm “cánh”
hợp TáC Với CáC ngôi sao 

danh Tiếng là Con đường dễ 
đi đến Thành Công, Có lợi 

Cho Cả đôi bên mà CáC nhà 
sản xuấT Truyền hình yêu 

ThíCh. kênh naTional 
geographiC (naTgeo) đang 
Có kế hoạCh đẩy mạnh hơn 

nguồn sứC mạnh mới này 
bằng ViệC Tìm đến những 

nghệ sĩ Có ảnh hưởng hàng 
đầu Thế giới hiện nay.

Leonardo DiCaprio trong phim Before the Flood 
(Nguồn ảnh: NatGeo)

Câu Chuyện Truyền hình

10
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nếu như khoa học đã là sở trường, 
thế mạnh nổi trội với natgeo thì kinh 
nghiệm làm phim của một ngôi sao 
như Leonardo DiCaprio sẽ là sự bổ 
sung hoàn hảo vì dù sao với natgeo, 
sản xuất phim truyền hình theo kịch 
bản chuyển thể vẫn là một lĩnh vực 
đầy mới mẻ mà họ chỉ vừa mới bước 
chân vào với màn mở đầu ấn tượng 
trong năm 2017 mang tên Genius 
(thiên tài).

nhắc đến Genius với phần đầu 
tiên về cuộc đời nhà bác học Albert 
Einstein - một ứng cử viên nặng kí cho 
giải thưởng Emmy 2017 - không thể 
không kể đến vai trò của đạo diễn 
tài danh ron Howard. Ông được 
xem như người làm mới mẻ thêm 
cho các chương trình truyền hình 

của natgeo bằng phong cách làm 
phim Hollywood. Điểm gặp gỡ để “se 
duyên” cho ron Howard và natgeo 
chính là khoa học. Hiếm có nhà làm 
phim nào đam mê câu chuyện về 
các nhà khoa học hơn ron Howard. 
Ông đã làm bộ phim Apollo 13 đi vào 
lịch sử điện ảnh và cả ngành hàng 
không vũ trụ như một biểu tượng. ron 
cũng đã biến câu chuyện tưởng như 
khô khan về một giáo sư toán học, 
nhà kinh tế học trở thành A Beautiful 
Mind (Một tâm hồn đẹp) thấm đẫm 
trí tuệ, tình yêu và nghị lực để giành 
tới 4 giải oscar. Dù bận rộn với hàng 
loạt dự án phim hấp dẫn trong đó có 
phần ngoại truyện mới của Star Wars 
(Chiến tranh giữa các vì sao) dự kiến 
ra mắt năm 2018, ron vẫn dành tâm 

huyết, trí tuệ của mình cho những 
hoạt động hợp tác cùng natgeo. 
Ông là một trong những cố vấn quan 
trọng để hiện thực hóa series phim 
ngắn tập đặc biệt mang tên Mars 
(sao hỏa) đã gây tiếng vang lớn 
trong năm 2016 về tham vọng chinh 
phục hành tinh Đỏ. Đồng thời, ron 
được biết đến như người tiên phong 
khởi động cho loạt series phim về 
những thiên tài - Genius. Ông đạo 
diễn tập mở màn cho Genius đồng 
thời mở ra cách thức mới cho chính 
natgeo trong việc chiêu dụ các ngôi 
sao điện ảnh nổi tiếng để thực hiện 
các bộ phim đậm chất khoa học mà 
vẫn mang tính nghệ thuật, sáng tạo. 

sau ron Howard và Leonardo 
DiCaprio, một nhân vật nữa cũng 
đang được mong chờ sẽ sớm hợp 
tác cùng natgeo, đó là diễn viên 
kiêm đạo diễn Ben Afflect. Bên cạnh 
tài năng ngày một chín muồi, Ben 
còn được biết tới như một người có 
nhiều tâm huyết trong các hoạt động 
chính trị, nhân đạo. Công ty Appian 
Way Productions của Leonardo 
DiCaprio đang xây dựng mối quan 
hệ làm việc chặt chẽ với Ben Affleck. 
từ đó có thể trông đợi vào những kế 
hoạch đáng quan tâm trong tương 
lai không xa giữa natgeo và những 
nghệ sĩ tài danh này. 

Bảo CHÂu

Ron Howard trên phim trường Genius (Nguồn ảnh: Business Insider)
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Phim Xóm trọ 3D

Thế giới giải Trí

 không Còn bị lạm dụng 
gây Cười

nhân vật đồng tính ấn tượng trong 
phim điện ảnh Việt giai đoạn hiện đại 
có thể kể đến là má mì trong phim 
Gái nhảy năm 2003 do Anh Vũ đóng. 
từ đó, rất nhiều bộ phim mặc định 
hình ảnh những người đàn ông có 
khuynh hướng giống phụ nữ, ăn mặc 
lòe loẹt, cử chỉ ẻo lả được thêm thắt 
tạo tiếng cười cho mạch phim. Đã có 
thời gian báo chí và dư luận lên tiếng 

về việc lạm dụng hình ảnh người 
đồng tính quá nhiều dẫn đến phản 
cảm. những nhân vật trong phim 
lố lăng, kệch cỡm, thể hiện cái nhìn 
định kiến về thế giới thứ ba. 

Một loạt bộ phim đề cập đến đề 
tài đồng tính nam như: Trai nhảy, Lạc 
giới, Hotboy nổi loạn, Cô gái điếm, 
chàng cười và con vịt… được đánh 
giá tốt. Phim có nhiều cảnh quay 
thân mật giữa hai chàng trai được 
đánh giá cao vì có cái nhìn thấu cảm 
với người đồng tính. nhưng các nhân 

vật này đa phần được xem là “bóng 
kín” hay “gay kín”, nghĩa là hình dáng 
bên ngoài của họ không khác những 
người có khuynh hướng tình dục bình 
thường. trong khuôn khổ bài này xin 
nhấn mạnh đến hình ảnh người đồng 
tính có khuynh hướng nữ tính, hoặc 
nam tính, thường gọi là “bóng lộ”. 

nhân vật chị Hội (hay Phạm 
Hương Hội) của thái Hòa được xem 
là bước tiến mới của điện ảnh Việt về 
thân phận người đồng tính. Chị Hội 
xuất hiện giúp dư luận có nhiều thiện 
cảm hơn với nhân vật đồng tính. Vai 
diễn này là một bước tiến mới trong 
sự nghiệp của anh cũng như hình ảnh 
người đồng tính trên phim. từ nhân vật 
phụ trong Để mai tính 1, Phạm Hương 

CuộC đổi Vai 
ngoạn mụC

nhân vật đồng tính

đã qua Thời mà nhân VậT đồng Tính đượC Thêm ThắT Vào 
CáC bộ phim điện ảnh Chỉ để Tạo Tiếng Cười. những Con 
người Có số phận đặC biệT này giờ đây Trở Thành nhân VậT 
Chính Của những bộ phim hấp dẫn hàng Triệu khán giả.
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Hội được đẩy lên thành nhân vật 
chính trong Để mai tính 2. Khán giả 
yêu mến nét duyên trong diễn xuất 
của thái Hòa, từ đó cảm thông hơn 
cho những khát khao thầm kín bên 
trong những con người đặc biệt đó. 

Cách đây vài tháng, bộ phim Lô 
tô cũng nhận được cơn bão lời khen 
của khán giả khi can đảm đề cập 
đến số phận những kiếp người trôi 
sông lạc chợ. tuy phim còn nhiều hạt 
sạn nhưng lại nhận được sự đồng 
cảm vì đã đưa những người đồng 
tính lên phim ảnh một cách đàng 
hoàng, chỉn chu nhất. gánh lô tô do 
thúy Liễu, vốn là chàng trai tên Đực, 
đứng đầu là nơi tập hợp những số 
phận dị biệt với xã hội. Cuộc sống 
mưu sinh của họ rất khốn khó vì phải 
nay đây mai đó, bị gia đình ruồng bỏ, 
bị nhiều thành phần xấu trong xã hội 
chèn ép. 

nếu nhiều người cho rằng, các 
phim về người đồng tính vẫn cần có 
trai xinh, gái đẹp để thu hút khán giả 
như Lô tô thì họ hoàn toàn sai lầm 
với trường hợp phim Xóm trọ 3D. Bộ 
phim này ra đời sau và cùng lấy đề 
tài về người đồng tính nên ban đầu 
không được chú ý. thêm vào đó, tựa 
phim nghe có vẻ “mì ăn liền”, “bình 
dân” khiến mọi người nghĩ rằng, đây 
là một phim hài nhảm. nhưng chỉ 
sau 10 ngày công chiếu, phim đã thu 
về 20 tỉ đồng. Đây là con số đáng 
mơ ước với nhiều đoàn phim, chứng 
tỏ sự thành công vượt hơn kì vọng. 
Phim Xóm trọ 3D mang lại cảm xúc 
dễ chịu, đáng yêu hơn so với bi kịch 
có phần hơi gồng cứng của Lô tô. 
tiếng cười trong phim được bật ra tự 
nhiên chứ không phải là cười cơ học 
do hình thể của diễn viên. nhịp phim 
nhanh, gọn, cảm xúc dồn dập, bớt sự 
lê thê dài dòng là căn bệnh trầm kha 
của đa số phim Việt. Mỗi nhân vật 
đều ghi dấu ấn riêng với mỗi giây trên 
màn hình, dù là vai chính hay phụ. 
Câu chuyện về cuộc sống đời thường 
của cộng đồng LgBt với nhiều cung 
bậc cảm xúc, với cái kết mang màu 
hồng có phần “cổ tích” dẫu dễ đoán 
đợi nhưng lại làm hài lòng người xem 
đang mưu cầu những giây phút giải 
trí nhẹ nhàng, thoải mái.

Dù cặp đôi Huy Khánh 
và Maya được dành cho rất 
nhiều đất diễn trong phim 
này và khắc họa mối tình 
đẹp với những khuôn hình 
lãng mạn nhưng họ không 
đủ sức để cân lại dàn diễn 
viên tưởng như là phụ trong 
phim. Có thể thấy, những 
nhân vật có giới tính bình 
thường lại kém hấp dẫn hơn là các 
nhân vật đặc biệt. trong phim có hai 
tuyến nhân vật là những thành viên 
của xóm trọ và nhóm xã hội đen. 
trong khi người của xóm trọ là nam 
nhưng mang tâm hồn nữ thì ngược 
lại Lão Đại, Ông nội là phụ nữ nhưng 
hành xử như đàn ông. sự trái ngược 
này được các diễn viên thể hiện rất 
duyên dáng. Họ không lên gân, dùng 
hình thể tạo tiếng cười mà mỗi diễn 
viên đều có sự chăm chút, cẩn trọng 
và vừa vặn cho nhân vật của mình. 
Cái điệu, cái duyên của họ khiến 
khán giả yêu mến lẫn thương cảm. 

xóa nhòa ranh giới  
nhờ Cái nhìn Cảm Thông 

trước đây người ta thường cho 
rằng, những diễn viên có giới tính 
khác biệt thì mới có thể đóng tốt vai 
đồng tính. nhưng sự thật là thái Hòa, 
xuân nghị đều là “trai thẳng”. Bên 
ngoài họ rất đàn ông, mạnh mẽ. thế 
nhưng, khi vào phim thì các diễn viên 
đều nhập vai xuất sắc khiến khán giả 
đôi lúc nghi ngờ không biết thật hay 

giả. Về diễn viên nữ, nsnD Hồng Vân, 
Việt Hương cũng gây bất ngờ bởi 
nhân vật đồng tính nữ khá ấn tượng. 
Đặc biệt là Việt Hương thật sự có một 
vai diễn để đời với sự đầu tư nghiêm 
túc, từ việc bó chặt ngực để đóng 
phim cho đến sự tiết chế trong cách 
diễn, tài năng của các diễn viên đã 
giúp những bộ phim có được hiệu 
ứng tốt với khán giả. 

Có thể thấy, với sự cởi mở hiện 
nay của xã hội thì người đồng tính 
không còn phải đau khổ, vật vã che 
giấu giới tính của mình nữa. Họ đã 
công khai giới tính, chấp nhận cuộc 

sống của mình và điều quan trọng là 
những bộ phim lấy đề tài người đồng 
tính đã có cái nhìn cảm thông, chia 
sẻ với họ. từ đó, các nhà làm phim 
chuyển tải thông điệp rằng, những 
người đồng tính đều có ước mơ, hoài 
bão. Khi có cuộc sống tâm lí, tình 
cảm hơi khác thường thì bản thân 
họ đã phải đối diện với rất nhiều điều 
khó khăn. nhưng họ luôn khao khát 
làm việc thiện, khao khát cống hiến 
và làm việc tốt cho đời. Đó mới chính 
là mục đích đáng trân trọng của mỗi 
người trong kiếp sống này. những 
điểm dị biệt của người đồng tính 
không nên là rào cản khiến những tài 
năng bị thui chột. thay vì kì thị, đẩy 
họ đến con đường tiêu cực và gây 
nhiều hậu quả khôn lường cho xã hội 
thì con người cần trở nên bao dung, 
yêu thương để họ được cống hiến 
sức lực, tài năng, trí tuệ cho cuộc 
sống. Đó chính là những thông điệp 
nhân văn được các nhà làm phim 
Việt chuyển tải khi thực hiện các bộ 
phim về đề tài này. 

Hải LAM 

Phim Để mai tính

Phim Lô tô
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get Out (Trốn thoát) hiện là niềm 
hi vọng mới của các nghệ sĩ da 

màu. sự đột phá, hoàn toàn khác 
biệt trong cách thức làm phim kinh 
dị khiến Get Out nhiều khả năng sẽ 
phá tan định kiến của các giám 
khảo với dòng phim này. Không đi 
theo xu hướng hù dọa mang tính 
giải trí, Get Out đề cập đến vấn đề 
sắc tộc một cách tinh tế mà vẫn 
khiến khán giả gai người trước thái 

độ kì thị, những tội ác đáng sợ 
nhắm tới người da màu. Được thực 
hiện với kinh phí khiêm tốn chỉ vỏn 
vẹn 4,5 triệu usD, phim đã thu lời 
không thể tin được ở mức 251 triệu 
usD kèm theo là những lời ngợi ca 
gần như tuyệt đối từ giới phê bình 
lẫn khán giả. nam diễn viên trẻ 
chưa mấy nổi tiếng Daniel Kaluuya 
cũng nhận được nhiều thiện cảm, 
ủng hộ từ khán giả dù đánh giá một 
cách công bằng thì sự xuất sắc của 
phim Get Out đến từ sự tổng hòa 
nhiều yếu tố hơn là do sự nổi trội 
của các cá nhân. 

mudbound (tạm dịch Bùn lầy) 
dựa theo cuốn tiểu thuyết ăn 

khách cùng tên lại là câu chuyện 
thời hậu thế chiến thứ Hai tại nước 
Mỹ với một xã hội đầy khắc nghiệt 
với nạn phân biệt chủng tộc. Dù 
những diễn viên chiếm vai trò chủ 
đạo của phim là người da trắng thì 
Mudbound (được thực hiện bởi nữ 
đạo diễn Dee rees) vẫn xứng đáng 
đại diện cho tiếng nói của cộng 
đồng người da màu, gợi nhớ đến 
hiện tượng The Help (Người giúp 
việc) những năm trước. theo đánh 
giá từ indiewire - ngôi sao ca nhạc 
kiêm diễn viên Mary J.Blige đang nổi 

lên như một ứng cử viên sáng giá 
hàng đầu ở hạng mục dành cho nữ 
diễn viên phụ với vai diễn trong 
Mudbound qua đó có thể nối tiếp 
thành tích ấn tượng mà “bà hoàng” 
Viola Davis từng lập nên mùa  
oscar trước. 

nữ đạo diễn đầu tiên và duy 
nhất đến nay trong lịch sử 

oscar giành được tượng vàng cho 
cả Phim hay nhất và Đạo diễn xuất 
sắc nhất là Kathryn Bigelow với The 
Hurt Locker (Chiến dịch sói sa mạc) 
năm 2010. Vì công chúng đặt quá 
nhiều kì vọng nên Kathryn Bigelow 
rất kén chọn tác phẩm. tháng 8 tới 
đây, khán giả mới được thưởng thức 
phim mới nhất của nữ đạo diễn tài 
danh này mang tên Detroit (Sự kiện 
Detroit) với nội dung về một trong 
những vụ bạo động liên quan đến 
sắc tộc dữ dội nhất trong lịch sử 
nước Mỹ hồi thập niên 60 thế kỉ 
trước. ngôi sao da màu đang nổi 
cùng loạt phim Star Wars - John 
Boyega - giữ vai chính bên cạnh 
đông đảo nghệ sĩ thuộc cộng đồng 
này như Anthony Mackie, Jason 
Mitchel... sự xuất hiện của Detroit với 
tên tuổi Kathryn Bigelow biến phim 
trở thành đối thủ nặng kí không thể 

Câu chuyện sắc tộc 
tại oscar 2017

Cú lên ngôi ngoạn mụC đầy 
bấT ngờ Của Cộng đồng 

nghệ sĩ da màu Tại kì osCar 
đầu năm 2017 đượC xem như 

kếT quả đáng Tự hào Cho 
Chuỗi Chiến dịCh đấu Tranh 

không ngừng nghỉ Vì mộT 
mùa giải Thưởng đa sắC. Với 

dịp kỉ niệm osCar Tròn 90 
Tuổi Vào năm Tới, Thêm mộT 

lần nữa nhiều ứng Viên nặng 
kí lại xuấT hiện để Tiếp TụC 
Truyền niềm Tin Vào “quyền 

lựC đen”.

Kathryn Bigelow (Nguồn ảnh: leymoviewordpress)

Nguồn ảnh: Impawards
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vắng mặt ở mùa oscar lần thứ 90. 
Với sự sắc bén trong việc phản ánh 
những đề tài chính trị gai góc, nhạy 
cảm, nữ đạo diễn chắc chắn sẽ 
mang một tiếng nói đầy trọng 
lượng, tiếp thêm sức mạnh cho 
“quyền lực đen”.

ở hạng mục diễn xuất dành cho 
nam, sau một thời gian cật lực 

lao động nghệ thuật, có mặt ở 
hàng loạt bộ phim chất lượng mà 
chưa may mắn mang về giải 
thưởng, có lẽ đã đến lúc các giám 
khảo oscar cần ghi nhận thích 
đáng tài năng của idris Elba. Là một 
trong số không nhiều diễn viên da 
màu có thể xuất sắc ở cả phim 
bom tấn thương mại lẫn những 
phim giàu giá trị nghệ thuật, idris 
Elba tiếp tục tung hoành trong năm 
2017 bằng 3 vai diễn đặc sắc. trong 
đó The Mountain Between Us (Ngọn 

núi giữa đôi ta) hội tụ nhiều yếu tố 
để bước chân vào đường đua giải 
thưởng với cuộc sinh tồn khắc 
nghiệt. oscar luôn dành thiện cảm 
cho những dạng vai, kịch bản đòi 
hỏi sự xả thân vì nghệ thuật nên cơ 
hội khá rộng mở với tài tử đến từ 
nước Anh. 

nhìn chung, theo những diễn 
biến từ một số liên hoan phim 

có tính dự báo cho oscar như 
Cannes hay sundance, sẽ rất khó 
để tái lập một kì oscar của người 
da màu như cách mà bộ phim 
Moonlight (Ánh trăng) và những 
nghệ sĩ như Viola Davis, Mahershala 
Ali đã làm được đầu năm 2017. Câu 
chuyện sắc tộc sẽ vẫn nóng, tuy 
nhiên con đường vinh quang có lẽ 
lại về với quỹ đạo quen thuộc. Hơn 
nữa ở mùa giải lần thứ 90 công 
chúng đang dành nhiều sự chờ đợi 

hơn vào cuộc trỗi dậy của các nữ 
đạo diễn. Bên cạnh một Kathryn 
Bigelow với bảng thành tích chói 
sáng, nữ đạo diễn xinh đẹp sofia 
Coppola sau lần nhận đề cử năm 
2003 đang trở lại đầy ấn tượng với 
phim The Beguiled (Những kẻ khát 
tình). tại LHP Cannes vừa qua, The 
Beguiled đã mang về cho sofia 
Coppola giải Cành cọ vàng dành 
cho đạo diễn xuất sắc nhất, qua đó 
trở thành nghệ sĩ Mỹ đầu tiên chiến 
thắng ở hạng mục này trên đất 
Pháp. nếu cởi mở hơn, Viện Hàn 
lâm Khoa học và nghệ thuật Điện 
ảnh Mỹ cũng sẽ ghi nhận thành tích 
trong mơ của Patty Jenkins với bom 
tấn Wonder Woman (Nữ thần chiến 
binh). nhờ doanh thu gần 800 triệu 
usD tính đến cuối tháng 7, Wonder 
Woman trở thành phim do nữ đạo 
diễn thực hiện ăn khách nhất trong 
lịch sử. Với khán giả khó tính Wonder 
Woman còn tương đối “nhẹ”, đôi 
chỗ dài dòng và “sến” nhưng giới 
phê bình, khán giả đa phần đánh 
giá cao nỗ lực làm mới dòng phim 
siêu anh hùng. Hiệu ứng truyền 
thông rất tốt sẽ ghi thêm điểm để 
Patty Jenkins trở thành ẩn số của 
oscar 2018.

tuấn PHong  
(Theo Variety và Indiewire) 

Idris Elba trong phim The Mountain Between Us 
(Nguồn ảnh: Foxmovie)

 Nguồn ảnh:Conversationabouther
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Thế giới giải Trí

lời Từ Chối Của CáC  
bảng xếp hạng

g - Dragon là người luôn tìm kiếm 
sự độc đáo, sáng tạo trong âm nhạc, 
thời trang, vì thế, album cá nhân đầu 
tay của anh cũng lạ lùng không kém. 
Album Kwon Ji Yong của D-gragon 
được thiết kế riêng và làm thủ công 
rất chi tiết. Đây là một thẻ nhớ di 
động (usB) kết nối với website của 
công ty giải trí yg. Khi gắn thẻ nhớ 
di động vào máy tính, người xem sẽ 
mở được một đường link để tải nhạc 
về máy tính của mình thông qua một 
mật mã riêng ứng với từng usB. tuy 
vậy, gaon - bảng xếp hạng âm nhạc 
hàng tuần của Bộ Văn hóa, thể thao, 
Du lịch Hàn Quốc - đã từ chối đưa 
album này vào danh sách chính thức. 
theo họ, usB không chứa các bản 
nhạc và chỉ được kết nối duy nhất 
với website của yg Entertainment. Vì 
usB không chứa nhạc bên trong nên 
không được tính là album. Đại diện 
Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Âm 
nhạc Hàn Quốc (KMCiA) cho rằng, 
Bảng xếp hạng gaon đã quyết định 
phân loại album mới của g-Dragon 
trong một nhóm âm nhạc trực tuyến. 

sự việc ngay lập tức gây tranh cãi 
nhưng các bảng xếp hạng cho rằng 
luật pháp của Hàn Quốc quy định, 
các định dạng ghi âm phải chứa 
nhạc, trong đó có đĩa than, đĩa CD 
hay băng catseette… Còn các album 

Định dạng Lưu Trữ 
âm nhạC mới 

gây tranh cãi tại Hàn Quốc

Chàng Ca sĩ lắm Chiêu g - dragon Vừa ra 
mắT album riêng đầu Tay kwon Ji yong 
sau bốn năm hoạT động độC lập. Tuy Vậy, 
album mới này lại không đượC CáC bảng 
xếp hạng âm nhạC Tại hàn quốC Công 
nhận. điều gì đã xảy ra?
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phát hành trực tuyến thì được tính 
theo cách thức riêng là số lượt người 
nghe, số lượt tải về. 

năm ngoái, luật bản quyền của 
nước này đã sửa đổi để công nhận 
hình thức phát hành album số (trực 
tuyến) cũng được tính như phát hành 
chính thức - bất kể nó được lưu trữ 
ở đâu. tuy nhiên, một album bán ra 
phải được lưu trữ trong một định dạng 
vật chất cụ thể thì mới được tính là 
album, còn usB của g-gragon chỉ là 

một dạng bản sao. nếu tính là phát 
hành album thì sẽ phá vỡ ranh giới 
của các bảng xếp hạng trực tuyến, 
bảng xếp hạng tải nhạc và bảng xếp 
hạng album bán ra. Mỗi bảng xếp 
hạng có một tiêu chí và ý nghĩa  
khác nhau. 

nhưng bảng xếp hạng gaon 
vẫn theo nguyên tắc của họ rằng, 
chỉ có âm nhạc ghi trên đĩa sẽ được 
phân loại là “album” vì doanh thu 
của album nhạc được phản ánh 
trong bảng xếp hạng của họ. tuy vậy 
album đang ở dạng trung gian giữa 
phương thức truyền thống và hiện đại 
của ngành công nghiệp âm nhạc. 
Album qua usB là vật chất cụ thể 
nhưng không lưu giữ âm thanh mà chỉ 
là phương tiện để người ta tải nhạc 
về nghe. 

KMCiA không phải là duy nhất ở 
châu Á vì các bảng xếp hạng khác 
như oricon của nhật, g-Music của 
Đài Loan cũng chỉ tính các định 
dạng thực tế của album. Mặc dù 
ngành công nghiệp ghi âm của 
châu Á hiện đang chiếm 14% doanh 
thu toàn cầu nhưng con số này sẽ 
càng tăng lên và các công ty âm 

nhạc đang muốn mở rộng 
thị trường tiềm năng này. 

trong khi đó, bảng xếp 
hạng âm nhạc của Mỹ lại 
cho rằng, bất kì định dạng 

nào của album, đặc biệt là với  
K - Pop, đều có ý nghĩa đặc biệt với 
ngành công nghiệp thu âm. Hiện nay, 
album Kwon Ji Yong đang có mặt ở vị 
trí 192 trong bảng xếp hạng Billboard 
200 dựa trên con số thống 
kê của công ty nielsen 
Music. 

âm nhạC Thời 
hiện đại

yg Entertainment 
bày tỏ sự hối tiếc cho 
quyết định của bảng 
xếp hạng gaon. 
Công ty giải trí này 
nói rằng họ tôn 
trọng quyết 
định của Hiệp 
hội nhưng 
phản đối hệ 
thống phân 
loại album cũ 
khi chỉ tính các 
bài hát có trên 
đĩa cứng. yg 
Entertainment 
cho biết, xếp 
hạng các 
album mới 

bằng CD hoặc băng cassette là một 
tiêu chuẩn đã lỗi thời. ngày nay, người 
ta thường nghe nhạc trực tuyến mà 
không cần mua bản ghi âm nên họ 
không gặp nhiều khó khăn khi bị loại 
khỏi một số bảng xếp hạng. Đại diện 
công ty yg Entertaiment đã bênh vực 
“gà nhà”: “Chúng tôi nghĩ mọi người 
đang có cách suy nghĩ quá cũ kĩ và 
không chấp nhận sự biến đổi đang 
xảy ra. Họ cứ nhất định muốn thiết bị 
lưu trữ âm nhạc chỉ là đĩa CD. những 

người sống ở thời 1970 -1980 đâu 
có nghe nhạc bằng đĩa CD. Còn 
bây giờ thì cũng không dễ tìm 
mua được đĩa CD đâu nhé…”.

Về phía g-Dragon, 
anh rất bức xúc và 
đã phàn nàn trên tài 
khoản instagram: “Hình 
thức bên ngoài của 
âm nhạc đã được 
thay đổi từ băng cas-
sette sang đĩa CD và 
bây giờ tải các tập 
tin trực tuyến và điều 
quan trọng ở đây là 
bài hát và lời bài hát 
sẽ mãi mãi trong tai 
và trái tim của  
người nghe“. 

g.trúC

Album của G- Dragon 
với định dạng USB



18
PAY TV

xuất thân từ một gia đình danh 
giá tại London, Anh quốc, Cara 
Delevingne bắt đầu sự nghiệp 
người mẫu từ năm 10 tuổi khi 

có cơ hội được chụp hình cho tạp chí 
Vogue italia. trải qua những năm thiếu 
niên cùng chứng bệnh trầm cảm, 17 tuổi 
Cara quyết định bỏ học tại một trong 
những trường công lập đắt đỏ nhất ở Anh 
và bước chân vào làng mẫu.

năm 2012, sự nghiệp của Delevingne 
chuyển mình khi cô được tham gia vào 
chiến dịch quảng bá của Burberry. Cô 
nhanh chóng trở thành gương mặt hot 
nhất trên sàn catwalk tại các tuần lễ thời 
trang London, Milan, Paris hay new york.

năm 2012, Delevingne bắt đầu đến 
với đại gia đình Chanel. Được mệnh danh 
là "nữ hoàng của sàn catwalk quốc tế" 

Delevingne trở thành con cưng của nhiều 
thương hiệu thời trang nổi tiếng, từ bình 
dân đến cao cấp như: H&M, topshop, 
Burberry, Fendi, Moschino… thường xuyên 
được nằm trong bảng xếp hạng những mĩ 
nhân đẹp nhất thế giới của các tạp chí 
đình đám như Maxim, FHM... Đến nay, cô 
đã trở thành một trong những nữ người 
mẫu trẻ thành công nhất thế giới, luôn 
góp tên trong danh sách những gương 
mặt có catse cao nhất làng mẫu.

Delevingne đã nhanh chóng nổi lên 
thành hiện tượng trong làng thời trang, 
một trong những người mẫu thế hệ mới 
xuất sắc. Cô là đại diện điển hình cho hình 
mẫu “it” girl, mà đình đám sau này có: 
gigi Hadid, Kendall Jenner... Điều gì khiến 
Cara nổi bật đến vậy trong hàng triệu 
những nàng mẫu ngoài kia?

Cara Delevingne
bước chuyển trong sự nghiệp...
năm 2016, hãng nkdb 

(hàn quốC) đã Tổ ChứC 
mộT CuộC khảo sáT 
rộng rãi để Tìm ra 
ngôi sao Có phong 

CáCh nhấT Trong Thế 
kỉ qua. Trái Với dự 

đoán Của nhiều người, 
Cái Tên đứng Vị Trí đầu 
bảng không phải “biểu 

Tượng sex” marilyn 
monroe mà là “Chân 

dài xứ sương mù” - 
Cara deleVingne.

Ảnh Instyle Ảnh Elle

ngôi sao Của Tháng



19
PAY TV

Được công chúng đánh giá cao 
nhờ thân hình đồng hồ cát quyến 
rũ, Cara Delevingne còn tạo được 
dấu ấn riêng với cặp lông mày cá 
tính, tính cách thẳng thắn cùng gu 
thời trang cực kì “chất”. Chính vì vậy, 
dù năm nay chỉ mới 24 tuổi nhưng 
Cara sớm khẳng định được vị thế 
vững chắc trong làng giải trí xứ sở 
sương mù và thường xuyên lọt vào 
top những sao nữ gợi cảm nhất thế 
giới. Với gương mặt góc cạnh rất 
mạnh mẽ, Delevingne trở thành một 
hòn ngọc quý hiếm trong giới thời 
trang. tính cách của cô cũng đặc 
biệt tinh nghịch, cá tính, thể hiện 
qua phong cách thời trang trẻ trung 
nhưng không kém phần nổi loạn 
của mình. Việc ngôi sao 9x “đánh 
bại” cả Marilyn Monroe để trở thành 
biểu tượng phong cách mới của 
thế kỉ đã chứng tỏ sức hấp dẫn của 
Delevingne lớn đến mức nào.

tuy vậy, năm 2015, khi sự nghiệp 
đang nở rộ, Delevingne đã tuyên 
bố từ giã sự nghiệp người mẫu để 
tập trung trở thành diễn viên chuyên 

nghiệp khiến không ít người phải nuối 
tiếc. sau những vai diễn nhỏ trong 
Anna Karenina, The Face of an Angle, 
The Metro, bộ phim về tuổi mới lớn 
Paper Towns là tác phẩm điện ảnh 
đầu tiên mà cô là diễn viên chính. Với 
tác phong làm việc chuyên nghiệp, 
sẵn sàng tự mình thực hiện những 
pha diễn hành động, Delevingne đã 
chứng minh được tài năng diễn xuất 
của mình. Màn trình diễn Enchantress 
của cô trong Suicide Squad (Biệt 
đội cảm tử) năm 2016 đã hoàn toàn 
chinh phục người hâm mộ.

Valerian là dự án phim lớn nhất 
mà cô từng tham gia. Delevingne 
vào vai nữ đặc vụ Laureline cùng 
người đồng hành là Valerian (do 
Dane Dehaan thủ vai) chịu trách 
nhiệm bảo vệ hòa bình cho cả ngân 
hà. Đặc biệt, cô sẽ tiếp tục thử sức tài 
năng âm nhạc khi góp giọng hát của 
mình vào bộ phim.

Mới đây nhất, Cara Delevingne 
đã quyết tâm cống hiến hết mình 
cho điện ảnh. Để thực hiện bộ phim 
Life in a Year, cô nàng xinh đẹp này 
không ngại chấp nhận cạo trọc đầu, 
vì nhân vật của Delevingne là một 
bệnh nhân mắc bệnh nặng và thời 
gian sống không còn nhiều. Chưa 
biết phim hay dở ra sao nhưng hành 
động này của Cara Delevingne đã 
nhận được rất nhiều lời khen ngợi. 
Dù chỉ mới chập chững bước vào 
ngành công nghiệp phim ảnh nhưng 
Cara Delevingne đã sở hữu một danh 
sách đáng kể những tác phẩm đáng 
chú ý, được người hâm mộ háo hức 
mong chờ.

Bảo Ly (Theo imdb)

Cạo trọc đầu để đóng phim Life In A Year - ảnh Teenvogue

Ảnh Teenvogue

Trong phim Paper Town - Ảnh imdb
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 Anh có thể chia sẻ đôi chút về 
dự án Đời cho ta bao lần đôi mươi? 

 Đời cho ta bao lần đôi mươi là 
dự án được Văn Anh và tú Vi đầu 
tư trọn vẹn về chi phí cũng như tâm 
huyết. Có thể nói, đây như đứa con 
tinh thần được chúng tôi thai nghén 
khá lâu nên mọi thứ đều được chuẩn 
bị một cách chu đáo từ kịch bản 
đến việc chọn diễn viên. Bản thân tôi 
cũng như bà xã tự coi đây là một thử 
thách của mình trong sự nghiệp diễn 
xuất với hình tượng nhân vật hoàn 
toàn mới. Vừa đảm nhận vai trò đạo 
diễn, vừa làm diễn viên cho bộ phim 
đầu tay của mình, đó thực sự là thử 
thách rất lớn.

 Được biết, trong phim này, 
anh đã trút bỏ hình ảnh thư sinh 
“chết vai” với mình trước kia? 

- Đây là vai diễn gây ấn tượng với 
tôi. Khi nào diễn cũng phải ẻo lả nữ 
tính nhưng bản chất lại đàn ông. Kỉ 
niệm đáng nhớ là ngày đầu quay 
nhân vật này, Văn Anh đã diễn ẻo lả 
đến mức cả đoàn phải phì cười, dặt 
dẹo đến mức quá đáng nhưng rất 
tiếc cảnh đó không dùng trong phim.

 Trong phim này, Tú Vi cũng là 
bạn diễn của anh? 

 Đúng vậy. Cả hai chúng tôi đã 
trao đổi với nhau rất kĩ để làm sao bật 
lên được tính cách nhân vật mà mình 
thể hiện. Cả hai đều có kinh nghiệm 
diễn xuất nên việc chủ động làm tốt 
vai diễn của mình không phải là điều 
quá khó khăn. tuy nhiên, cả hai phải 
có sự tung hứng cùng nhau trong quá 
trình quay phim, đồng thời kết hợp với 
bạn diễn để tạo ra sự hài hòa khiến 

người xem không thấy khập khiễng, 
đó mới là điều khó.

 Đẹp trai, có tài thường đi kèm 
với đào hoa, anh nghĩ sao? 

- theo tôi, đàn ông đào hoa là kiểu 
người được nhiều cô gái vây quanh, 
dễ rung động và không có sự chung 
thủy trong tình cảm. Họ đương nhiên 
phải có những yếu tố tích cực, nổi 
trội như đẹp trai tài giỏi thì mới được 
nhiều người theo đuổi. tôi không cho 
vậy là sướng, vì phải lựa chọn nhiều 
cũng nhức đầu lắm. Mình cứ hiền 
lành với một người yêu thương mình 
hết lòng thôi, vậy là hạnh phúc. Bản 
thân tôi không phải là người đào hoa 
và cũng không muốn kiểu phải được 
nhiều em theo hay thay người yêu 
như thay áo. Đó không phải là những 
giá trị tôi theo đuổi trong cuộc sống. 

Diễn viên Văn Anh

biến hóa  
khôn lường  
trong  
nghệ thuật
không ngại Thử TháCh, Văn 
anh đang khoe Với khán giả 
biệT Tài Thứ hai Của mình 
Trong game show i Can do 
ThaT - Tôi Có Thể, pháT sóng 
Trên kênh VTV8. Chưa dừng 
Tại đó, Chàng diễn Viên Có 
gương mặT Thư sinh này Còn 
quyếT định Thay đổi hình 
ảnh Của mình Trong bộ phim 
đời Cho Ta bao lần đôi mươi. 
đây Cũng là dự án đượC Văn 
anh Và Vợ anh, Tú Vi đầu Tư 
Trọn Vẹn Về Chi phí Cũng như 
Tâm huyếT.

sao: phim & Đời 



  Với anh, điểm quyến rũ của 
người phụ nữ nằm ở đâu?

theo tôi, sự quyến rũ và gợi cảm 
của người phụ nữ toát ra từ tư duy 
của họ. Cách nói chuyện lôi cuốn, 
hiểu biết, có suy nghĩ cảm thông 
và chia sẻ. Đó mới là điều gợi cảm 
đối với tôi. Phụ nữ càng bí ẩn, càng 
quyến rũ.

 Điều gì khiến anh quyết định 
chọn “một nửa” của mình? 

Với tôi, vạn sự trên đời đều là duyên, 
không phải muốn là được. Vì vậy, trong 
tình cảm tôi không cân đo toan tính 
quá nhiều. Ai cũng có điểm tốt xấu 
riêng và tôi cũng vậy. nếu cứ mãi kén 
chọn giữa nhiều chỉ tiêu, tôi nghĩ, tới giờ 
mình cũng không được ai yêu đâu. Mọi 
thứ cứ để ông trời se duyên, cảm xúc 
đến với ai thì tôi sẽ nắm tay người đó. 
Và bàn tay tú Vi là điều ngọt ngào, ấm 
áp nhất cuộc đời mà 
tôi nắm lấy.

 Bận rộn với 
công việc, anh 
và Tú Vi thường 
hâm nóng tình 
yêu như thế nào? 

- Dù bận rộn 
nhưng vợ chồng 
tôi luôn bám dính 
nhau 24/24, có lúc 
nào không hâm 
nóng đâu (cười). 
thời gian đi làm 
phim, cả hai trải 
qua nhiều cực khổ gian nan nên lại 
càng hiểu và thông cảm cho nhau 
hơn. tôi với Vi là người suy nghĩ cực kì 
đơn giản, không đặt nặng cuộc sống 
phải lãng mạn, đạt yêu cầu thế nọ, 
thế kia. Cũng bởi hiểu nhau quá nên 
như thế nào cũng hạnh phúc. Càng 
hiểu nhau càng yêu nhau hơn. sau 
những dự án phim, vợ chồng tôi sẽ đi 

du lịch đây đó cho thoải mái đầu 
óc. Và khi nào cảm thấy sức 

khỏe, điều kiện công việc và 
cuộc sống thoải mái nhất, 
chúng tôi sẽ sẵn sàng đón 
thành  
viên mới.

 Anh có thể bật mí những kế 
hoạch sắp tới của mình?

sau khi phim Đời cho ta bao lần 
đôi mươi ra mắt, tôi và ekip sẽ có 
chuyến quảng bá phim. sau đó tôi 
lại tập trung cho cuộc thi I Can Do 
That mà mình đang tham gia. Đây là 
cơ hội để tôi đến gần với khán giả 
hơn và thể hiện những khía cạnh 
mới của mình. Bên cạnh đó, lợi ích 
của việc liều lĩnh tham gia những 
thử thách mạo hiểm giúp tôi có tinh 
thần bản lĩnh hơn, có thể là chuẩn bị 
cho những vai diễn hành động trong 
tương lai.

nguyễn trần (Thực hiện)

Văn Anh trong phim  
Đời cho ta bao lần đôi mươi

Văn Anh trong chương trình i can do that
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saleem hammad - Chàng Trai 
Trẻ người palesTine, gương 

mặT quen ThuộC Trên CáC 
kênh sóng Truyền hình ViệT 
nam Cho biếT, anh Chọn ViệT 

nam là quê hương Thứ hai 
Của mình. Vừa là người mẫu, 

dẫn Chương Trình, Vừa là 
Thầy giáo dạy Tiếng anh 

Cho Trẻ em, là giảng Viên 
dạy Tiếng ả-rập Tại Trường 

đại họC quốC gia… saleem 
hammad Còn Tiếp TụC  

Theo họC Tại Trường đh  
sân khấu - điện ảnh hà nội để 

Theo đuổi Con đường nghệ 
ThuậT ở ViệT nam.

 Xin chào Saleem Hammad - 
sau một thời gian “mất tích”, bạn 
bắt đầu trở lại showbiz Việt với tần 
xuất dày đặc. Lí do vì sao vậy?

sau 5 năm sinh sống và học tập 
tại đất nước xinh đẹp và mến khách 
của các bạn, với tấm bằng loại giỏi 
của khoa Việt nam học - ĐH Hà nội, 
saleem về Palestine làm việc cho 
văn phòng nhà nước. nhưng có rất 
nhiều lí do khiến saleem phải từ chối 
công việc đó và đặt vé trở lại với quê 
hương thứ hai Việt nam vào tháng 
4/2017. 

tình yêu mà tôi dành cho Việt 
nam xuất phát từ chính tình yêu 
mà tôi dành cho Palestine và coi 
Việt nam là quê hương thứ hai của 
mình. Có thể nói, rất ít người  
ả rập nói chung và người Palestine 
nói riêng nói được tiếng Việt, cho 
nên, ở đây tôi có thể giúp quan hệ 
Việt nam và Palestine phát tiển tốt 
hơn. tôi đi theo những bước chân 
của ngài Đại sứ saadi salama - Đại 
sứ nhà nước Palestine tại Việt nam 
và là người Palestine đầu tiên nói 
tiếng Việt. 

 Mới đây, Saleem có mặt trong 
ngày hội tình nguyện toàn cầu diễn 
ra tại Hà Nội - tham gia các hoạt 
động tình nguyện hẳn cũng là ưu 
tiên trong cuộc sống của bạn?

Đây là lần thứ 6 saleem tham gia 
ngày tình nguyện toàn cầu tổ chức 
hàng năm tại Hà nội. Hoạt động này 
cho tôi cơ hội tiếp xúc với các bạn 
sinh viên Việt nam và mở rộng giao 
lưu, chia sẻ về những ý tưởng tốt đẹp 
trong cuộc sống. saleem cùng với 
các bạn tình nguyện viên quốc tế 
đến từ nhiều nước tham gia đã không 
bỏ qua cơ hội tốt để giới thiệu về văn 
hoá của quốc gia mình. 

 Có thể nói, Saleem là người đa 
năng, từ làm người mẫu, dẫn chương 
trình, đóng phim rồi cả khả năng sư 
phạm nữa. Nhưng người Việt Nam 
có câu: “Một nghề cho chín còn hơn 
chín nghề”, trong tương lai, bạn sẽ 
chọn hướng đi ra sao?

Hiện tại, tôi vẫn chưa xác định 
công việc tương lai nhưng tôi vẫn 
hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật 
đều đặn và chuyên nghiệp hơn. tôi 
vẫn còn rất trẻ nên rất muốn thử sức 
ở nhiều lĩnh vực để khám phá  
bản thân.

 Tiếp tục theo học tại ĐH Sân 
khấu - Điện ảnh cũng có nghĩa là 
Saleem sẽ lấn sâu vào môn nghệ 
thuật thứ Bảy? Trước đây, Saleem 
đã từng đóng phim, giờ học cả về 
đạo diễn, quay phim nữa?

Quả thực, tôi không thể nhớ mình 
đã tham gia bao nhiêu chương trình 
của VtV, trong đó có: Chiều cuối 
năm; Trò chuyện bên li café hay bộ 
phim tài liệu Tiếng gọi từ truyền thuyết, 
rồi Báu vật của rồng... Với phim tài 
liệu Báu vật của rồng, tôi là nhân vật 

saleem Hammad
Việt nam  

là quê hương thứ hai của tôi
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trải nghiệm chính, trải qua nhiều pha 
khám phá mạo hiểm trên rừng, dưới 
biển đòi hỏi phải có nhiều kĩ năng 
sinh tồn. tôi đã rất hào hứng khi được 
thử sức làm MC, diễn viên, khách 
mời của VtV. Còn 
với bộ môn nghệ 
thuật thứ Bảy, tôi 
cũng được góp 
mặt trong một số 
bộ phim như: Thầu 
Chín ở Xiêm, Sống 
cùng lịch sử... Vì có 
chút năng khiếu nên 
việc diễn xuất của 
tôi cũng khá thuận lợi, 
nhập vai hoàn toàn 
theo bản năng. tôi 
muốn được tham gia 
khóa đào tạo của ĐH 
sân khấu - Điện ảnh để 
chuyên nghiệp hơn. tôi 
rất vinh dự khi là sinh viên 
nước ngoài đầu tiên học 
tại trường này. 

tôi ước mơ trở thành 
cầu nối văn hoá giữa Palestine 
và Việt nam để có thể giúp hai bên phát 
triển hơn nữa, theo học tại ngôi trường 
này sẽ giúp tôi dịch phim ả rập sang 
tiếng Việt và ngược lại. 

 Vậy còn mục tiêu chính - trở 
thành một nhà ngoại giao, kết nối 
văn hóa Việt Nam - Palestine  
thì sao?

tôi mong muốn thông qua con 
đường nghệ thuật để có thể quảng 
bá hình ảnh đất nước Việt nam 
xinh đẹp đến với thế giới ả rập nói 
chung, Palestine nói riêng cũng như 
quảng bá hình ảnh đất nước, con 
người Palestin đến với Việt nam. tôi 
rất thích các món ẩm thực truyền 
thống của Việt nam như: phở, bún, 
bánh cuốn, miến, đặc biệt có ấn 
tượng với cách chế biến bánh 
chưng truyền thống của người Việt. 
tuy nhiên, vì không ăn được thịt lợn 
nên saleem đã tự gói bánh chưng, 
thay thịt lợn bằng thịt cừu...

tôi tin rằng mình sẽ thành công 
bởi sự ủng hộ của các bạn Việt nam 
và sự ủng hộ lớn nhất của ngài Đại sứ 
saadi salam.

 Cảm ơn Saleem Hammad!
ngọC MAi (Thực hiện)
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 Năm ngoái, sự trở lại của Lã 
Thanh Huyền với phim truyền hình 
và điện ảnh rất thành công. Tưởng 
rằng bạn đang tạm nghỉ lấy sức thì 
giờ đã “xuất” thêm một phim điện 
ảnh mắt biển nữa. Có vẻ như thời 
gian này đang là đỉnh cao phong 
độ của Lã Thanh Huyền?

giải thưởng lớn dành cho phim 
Zippo, mù tạt và em và cho cá nhân 
Huyền là động lực lớn để mình tiếp 
tục vững bước và cống hiến nhiều 
hơn trên con đường nghệ thuật. 
Việc hợp tác với đạo diễn Đặng 
thái Huyền trong Mắt biển diễn ra 
sau khi phim Người trở về phát hành. 
ngay khi đọc kịch bản này, Huyền 
đã nhận lời ngay. Bộ phim đầy xúc 
động và Huyền rất yêu vai diễn. 
Đúng là trong thời điểm này, Huyền 
cảm thấy đang sung sức nhất trong 
sự nghiệp nên Huyền sẽ làm việc hết 
mình để có nhưng vai diễn hay dành 
cho khán giả.

 Cũng là đề tài về người phụ 
nữ thời hậu chiến, cũng vẫn là đạo 
diễn Đặng Thái Huyền, Ngân trong 
mắt biển đã làm khó Lã Thanh 
Huyền như thế nào so với bộ phim 
người trở về? 

Mắt biển là câu chuyện tình yêu 
thời chiến đầy éo le, ngang trái của 
ngân, thành và Vỹ. ngân yêu thành 

Lã thanh Huyền 
ám ảnh Với Câu Chuyện 

Thời hậu Chiến
sau người Trở Về, lã Thanh 
huyền Tiếp TụC bị ám ảnh Về 
số phận Của người phụ nữ 
Thời hậu Chiến Trong phim 
điện ảnh mắT biển Của đạo 
diễn đặng Thái huyền. Cô 
khiến khán giả Vô Cùng ngạC 
nhiên Trong hình ảnh Cô gái 
Vùng biển Với những giằng Co 
dữ dội Trong Tâm lí, ánh mắT 
Vời Vợi nỗi buồn...
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nhưng bố ngân lại gả cô cho Vỹ bởi 
lời hẹn ước trước đây giữa hai gia 
đình. Dù đã là vợ Vỹ nhưng trái tim 
ngân vẫn luôn hướng về thành với 
một tình yêu khắc khoải. Đây là một 
vai diễn có nhiều sự giằng xé nội 
tâm sâu sắc của một người phụ nữ 
phải sống trong những dằn vặt, đớn 
đau. Vai diễn này có nhiều điểm 
khác biệt (về tính cách, số phận) 
so với những vai diễn trước đây của 
Huyền. nhiều cảnh quay trong phim 
khiến tôi bị ám ảnh. 

 Trường đoạn khó khăn nhất 
của Huyền trong phim là gì?

trường đoạn khó nhất là khi ngân 
nghe tin thành hi sinh. Cô dường như 
không thể khóc nổi vì đau đớn, ngân 
lao ra biển như một người điên, chạy 
dọc bờ biển và gào thét tên thành 
rồi ngã quỵ vì đau đớn và kiệt sức. 
Huyền đã dành rất nhiều tâm sức để 
hoàn thành cảnh quay này, hi vọng 
khi ra mắt, bộ phim sẽ nhận được 
nhiều tình cảm của khán giả như 
Người trở về. 

 Không chỉ là sự đón nhận của 
khán giả, Lã Thanh Huyền cũng 
nhận được những giải thưởng nghề 
nghiệp cá nhân tại LHTHTQ và 
Cánh diều Vàng. Theo Huyền, thành 
công có có bao nhiêu phần đến từ 
tài năng, may mắn và nỗ lực?

những giải thưởng lớn đều là vinh 
dự và tự hào của Huyền. Đó là sự ghi 
nhận những đóng góp cũng như tài 
năng của mình trong nghề, Huyền 
luôn trân trọng và cảm thấy sự cố 
gắng của mình được đền đáp xứng 
đáng. Với Huyền, sự nỗ lực hết mình 

cộng với sự nỗ lực của cả 
tập thể mang đến 90% 
thành công, chỉ có 10% là 
may mắn mà thôi.

 Cuộc sống của bạn 
có thay đổi gì sau những 
thành công đó? 

Huyền đã nhận được nhiều tình 
cảm yêu mến của khán giả, nhiều 
người vẫn đặt câu hỏi, bao giờ có 
Zippo mù tạt và em phần 2? Họ luôn 
mong dàn diễn viên trong phim tiếp 
tục xuất hiện. Đó là sự yêu mến, phần 
thưởng vô giá với chúng tôi. Huyền 
cũng “đắt” show quảng cáo hơn, trở 
thành đại sứ của nhiều thương hiệu 
lớn đồng thời cũng có nhiều lời mời 
tham gia các dự án phim hơn. 

 Theo bạn, để thành công thì 
tố chất nào của một diễn viên là 
quan trọng nhất? 

Khả năng diễn xuất quyết định rất 
lớn sự thành công của các vai diễn, 
sau đó cũng cần đến nhiều nỗ lực, 
tình yêu nghề. ngoại hình cũng là 
một yếu tố quan trọng và cuối cùng 
là sự cộng hưởng của cá nhân diễn 
viên với cộng sự, đồng nghiệp trong 
một tập thể lớn. Phim không thể 
thành công khi chỉ một cá nhân tốt, 
đó là thành quả của cả một tập thể 
cùng nỗ lực và cố gắng.

 Được biết, hiện tại Huyền 
cũng vừa bước vào con đường 
kinh doanh độc lập. Việc bận rộn 
với các dự án phim ảnh, những lời 
mời là gương mặt đại diện…, có 
vẻ không khiến Huyền dừng bước 
trước đam mê, thử thách nào nhỉ? 
Huyền có thể chia sẻ đôi chút về 
vai trò mới của mình?

Huyền vốn rất thích kinh doanh. 
Đó là truyền thống kinh doanh từ 
nhiều thế hệ trong gia đình Huyền. 
Ông xã cũng là một doanh nhân, anh 
ấy cho Huyền nhiều kinh nghiệm khi 
mình lấn sân sang lĩnh vực này. Đây 
là lúc Huyền cảm thấy mình đang 
sung sức nhất, thăng hoa nhất trong 
sự nghiệp, muốn làm nhiều và cống 
hiến thật nhiều. Huyền chọn lĩnh vực 
kinh doanh nhập khẩu và phân phối 
hoa. Là người yêu hoa, yêu cái đẹp, 
Huyền muốn mang Hoa đến mọi nơi, 
mọi người để ai cũng cảm thấy cuộc 
sống thật đẹp và nhiều màu sắc. Là 
nghệ sĩ doanh nhân, Huyền cảm thấy 
mình rất bận rộn, tuy nhiên mình còn 
trẻ và mình cần phải làm việc, nỗ lực 
và phấn đấu nhiều hơn nữa trong 
cuộc sống.

 Cảm ơn Lã Thanh Huyền!
tHụC Miên (Thực hiện)

Lã Thanh Huyền 
hóa thân thành cô gái 
miền biển trong phim 
điện ảnh mắt biển
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 Được biết, Trọng Hùng vừa lập 
gia đình, bạn có thể chia sẻ đôi chút 
về gia đình mới của mình? 

 tôi cũng như nhiều người khác, 
chỉ muốn cuộc sống vợ chồng bình 
dị và giản đơn thôi. thật may mắn, vợ 
tôi là một người đồng cảm với công 
việc của chồng. Cô ấy không cùng 
nghề nhưng rất hiểu và tôn trọng, giúp 
tôi yên tâm mỗi khi đi quay phim dài 
ngày, tập trung tốt nhất cho vai diễn. 

 Hùng bén duyên với nghề diễn 
viên như thế nào? 

 Khi thi vào trường sân khấu - Điện 
ảnh tôi không dám nghĩ là mình đỗ. 
nhưng thật may mắn là các thầy cô 
đã nhìn thấy tố chất nào đó ở tôi và 
đó là cơ hội lớn để tôi bước vào con 

đường diễn xuất. tôi biết ơn mỗi cơ hội 
được đóng phim, sự tin tưởng của các 
đạo diễn dành cho mình. Đặc biệt là 
người mẹ thứ hai - nsnD Lê Khanh đã 
từng bước dìu dắt tôi vào nghề diễn. 
Chính chị là người đã tiếp thêm cho 
tôi đam mê với nghề. Không những 
truyền lửa, chị còn là người thầy dạy 
cho tôi nhiều bài học về cuộc sống. 

 Từng có nhiều vai diễn nhưng 
tuýp nhân vật xã hội đen, bặm trợn, 
dữ dằn như Trần Tuấn trong người 
phán xử có lẽ là khá mới mẻ với 
Trọng Hùng? 

từ trước đến nay, tôi vào nhiều 
dạng vai khác nhau, nhưng kiểu vai 
như trần tuấn thì đây là lần đầu. Vai 
phản diện nếu diễn tốt thường có 

Trọng hùng

nếu so sánh hình ảnh dữ dằn 
Của Trần Tuấn Trong người 

phán xử, nhiều người sẽ 
ngạC nhiên Với hình ảnh 
ThậT ngoài đời Của diễn 

Viên Thủ Vai - Trọng hùng, 
anh khá Trầm Tính Với nụ 
Cười Và ánh mắT rấT hiền. 

Cùng Với Tạo hình, hóa 
Trang Thì diễn xuấT Cũng là 
mộT yếu Tố quan Trọng giúp 

Trọng hùng ThuyếT phụC 
khán giả. anh Chia sẻ Về Vai 

diễn “đổi màu” này Với phóng 
Viên Tạp Chí Truyền hình. 

sao: phim & Đời 

vai diễn “đổi màu”
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nhiều đất diễn và để lại ấn tượng cho 
khán giả mạnh hơn. trần tuấn là vai 
diễn khá dài hơi, tôi đã dành thời gian 
suy nghĩ và tìm hiểu kĩ càng về nhân 
vật rồi tìm ra cách diễn phù hợp. 

 Hùng đã nhận được những 
phản hồi như thế nào của khán 
giả, người thân, đồng nghiệp về vai 
diễn này? 

Với sức nóng của bộ phim Người 
phán xử đang lan toả, tôi rất vui vì 
mình góp một phần trong tổng thể 
ấy. tạo hình nhân vật trần tuấn lì lợm, 
nhưng có phần giống “trương Phi”, 
bạn bè và người thân đều bảo là: 
“nhìn anh sợ quá”, rất khác xa ngoài 
đời. Vốn tính tôi hiền lành, trông mặt 
cũng thế nên việc nhiều người ngạc 
nhiên về vai trần tuấn cũng dễ hiểu.

 Quá trình tạo hình, hóa trang 
cho nhân vật Trần Tuấn có gây khó 
khăn gì cho anh và ekip?

Khi được giao vai trần tuấn, tôi rất 
thích. tôi cố gắng tìm tạo hình thật 
khác biệt, vừa phù hợp với tính cách 
nhân vật trong kịch bản vừa mang 
dấu ấn riêng. tôi muốn làm sao để 
nhìn nhân vật là người ta ấn tượng 
luôn. thường các nhân vật kiểu này 
phải nhuộm tóc nhiều rồi nên tôi nảy 
ra ý định nhuộm râu xem sao. Và 
phản hồi của khán giả về nhân vật 
trần tuấn khá tốt. nhưng trong cả 
quá trình quay phim, cứ một tháng 

tôi lại tẩy râu một lần để thích hợp với 
nhân vật, khá là khó chịu.

 Khó nhất khi vào vai phản 
diện là gì?

Khó nhất, theo tôi là phải bắt được 
thần thái của nhân vật. Để hóa thân 
vào dạng vai phản diện, diễn viên 
cần phải có sự từng trải, kinh nghiệm 
và quan sát. thực sự, với tôi, đó là 
một thách thức. tuy vậy, tôi không coi 
nhân vật của mình là kẻ xấu, anh ta 
chỉ muốn cố gắng làm những gì tốt 
nhất trong khả năng của mình nên tôi 
tìm cách để biến một nhân vật phản 
diện trở nên sống động chứ không chỉ 
là hình ảnh một chiều. 

 Những cảnh quay hành động, 
cảnh quay có sử dụng vũ khí trong 
phim có lạ lẫm với Trọng Hùng không? 

Vốn dĩ tôi thích dòng phim hành 
động nên khi có những cảnh quay 
đánh nhau hay võ thuật thì háo hức 
lắm. tuy nhiên, kèm theo đó là những 
chấn thương và vất 
vả hơn những cảnh 
quay khác rất 
nhiều. Để có được 
những cảnh quay 
võ thuật, hành 
động hấp dẫn 
trong điều kiện 
làm phim còn 
thiếu thốn là sự 
nỗ lực của rất 

nhiều người, từ đạo diễn, họa sĩ, quay 
phim, diễn viên. 

 Ngay khi tập đầu lên sóng, 
cảnh nhân vật do Hùng đảm nhận 
bị chặt ngón tay đã gây ấn tượng 
và tạo ra nhiều ý kiến tranh luận 
khác nhau. Hùng có thể chia sẻ 
hậu trường thực hiện cảnh  
quay này?

tôi cũng nhận được nhiều luồng 
ý kiến khác nhau về cảnh trần tuấn 
bị chặt ngón tay. Có người cho rằng, 
kịch bản đã làm quá nhưng theo tôi 
biết, hiện thực cuộc sống đôi khi còn 
khốc liệt hơn. Ekip sản xuất cũng rất 
cân nhắc khi thực hiện. Để có được 
cảnh mang lại hiệu ứng tốt như vậy 
thì hoá trang của phim phải chuẩn 
bị rất công phu mất mấy tiếng đồng 
hồ chỉ để có vỏn vẹn chưa đến một 
phút cảnh chặt ngón tay. Bản thân 
tôi lúc quay cảnh đó cũng hơi run vì 
chỉ sơ sẩy một chút là đứt tay thật. 
Cũng lạnh gáy lắm.

 Cảm ơn Trọng Hùng!
tHAnH PHương (Thực hiện)
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sao: phim & Đời 

ngọc thanh tâm

diễn Viên 
Trẻ rấT Cần 
niềm Tin

gần 4 năm sau Vai diễn 
Trong hiệp sĩ mù, bộ 

phim điện ảnh gây 
nhiều Tranh Cãi, ngọC 
Thanh Tâm đã Có màn 

Tái xuấT đầy ấn Tượng 
Trong đảo Của dân 

ngụ Cư Của đạo diễn 
hồng ánh. Vào Vai Cô 

gái TậT nguyền, bị 
giam hãm Trong Căn 

phòng nhỏ, ngọC 
Thanh Tâm đã Truyền 

Tải đầy Cảm xúC những 
xung độT nội Tâm Của 

nhân VậT Thông qua 
ánh mắT Và biểu Cảm 

khuôn mặT. nói Về 
Thành Công Của Vai 

diễn, ngọC Thanh Tâm 
Cho biếT, TấT Cả là 

nhờ sự Tin Tưởng Của 
đạo diễn dành  

Cho mình.
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Đảo của dân ngụ cư vừa bổ 
sung vào bộ sưu tập giải thưởng 
của mình bằng giải thưởng Đặc 
biệt của Ban giám khảo tại LHP  
Á - Âu, cảm xúc của chị lúc này  
thế nào?

tôi vô cùng hạnh phúc và may 
mắn vì được tham gia vào một bộ 
phim tuyệt vời như thế. Chỉ tiếc chút 
xíu là tôi và anh Phạm Hồng Phước 
không làm kịp giấy tờ nên không 
được sánh vai bên đạo diễn Hồng 
Ánh để cảm nhận một cách trọn 
vẹn khoảnh khắc đầy tự hào này.

Trở lại với nhân vật cô Chu, 
đây là một vai diễn khó với một 
diễn viên trẻ ít kinh nghiệm, cũng 
không có nhiều nét tương đồng 
với Ngọc Thanh Tâm ngoài đời. 
Chị đã biến thành cô Chu như  
thế nào?

Hơn 10 năm trước, cô Chu là vai 
diễn được đo ni đóng giày cho chị 
Hồng Ánh, nên nhân vật như đã 
thấm vào người chị ấy, khi nhìn chị 
thị phạm cho mình, tôi nổi da gà vì 
cảm xúc, chưa ai có thể truyền cho 
tôi nhiều cảm hứng đến như thế. 
sự kiên nhẫn và niềm tin của đạo 
diễn dành cho mình là động lực để 
tôi có thể hoàn thành tốt vai diễn 
này. Đối với những diễn viên trẻ như 
chúng tôi, được tin tưởng là điều vô 
cùng quý giá.

Đóng cảnh nóng là một sự hi 
sinh vì nghệ thuật, chị có phải 
đắn đo nhiều khi quyết định đóng 
những cảnh nóng trong Đảo của 
dân ngụ cư không?

Ban đầu, cảnh nóng cũng khiến 
tôi hơi lấn cấn vì lúc đó tôi đang có 
bạn trai, anh ấy lại không làm trong 
nghề nên cũng hơi khó để thông 
cảm. nhưng tôi thật sự rất thích vai 
diễn này và thấy rằng những cơ 
hội như vậy đến với mình không 
nhiều. Hơn nữa, quan điểm của 
tôi khá rõ ràng, muốn thành công 
phải đặt nghệ thuật lên hàng đầu. 
nói như vậy không có nghĩa là 
mình không coi trọng những mối 
quan hệ khác, tôi vẫn phải thuyết 
phục để bạn trai có thể thông cảm 
và yên tâm về mình.

Nhưng rồi mối tình ấy vẫn 
tan vỡ?

Vâng (cười), nhưng lí do không 
hẳn là vì những cảnh nóng đâu, đó 
chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn 
li thôi. 

Dù đam mê nhưng dường 
như Ngọc Thanh Tâm vẫn thiếu sự 
quyết liệt với nghề vì gần 4 năm 
sau hiệp sĩ mù chị mới có bộ 
phim thứ 2?

tôi cũng từng bị áp lực rất lớn, 
thậm chí bị trầm cảm vì vấn đề này. 
Đảo của dân ngụ cư giống như 
một chiếc phao cứu sinh, vực dậy 
tinh thần cho tôi. trong những năm 
vừa qua tôi đã không may mắn, 
không biết thể hiện bản thân và 
cũng chưa thật sự quyết liệt. năm 
nay sẽ là năm tôi thay đổi 
tất cả những điều đó.

Ở cạnh một 
người rất quyết 
liệt với nghề lại 
đầy chiêu trò 
như Đàm Vĩnh 
Hưng, chị có 
học hỏi được 
điều gì ?

tôi nghĩ, con 
đường của tôi và 
anh Đàm Vĩnh Hưng 
hoàn toàn khác nhau. 
Dù có là chiêu trò hay 
bất cứ điều gì mình 
phải đủ tự tin mới có 
thể làm được. nếu cứ ráng gồng để 
tạo chú ý thì còn thảm hại hơn. Anh 
Hưng là người rất nhiệt huyết, đầy 
sáng tạo và luôn suy nghĩ không 
ngừng. Anh ấy luôn làm mọi việc 
với tất cả sự tự tin. nếu tôi cũng làm 
theo như vậy thì không còn là mình 
nữa rồi, hơn nữa, tôi muốn đến với 
khán giả bằng con đường thẳng.

Sau Đảo của dân ngụ cư, chị 
thấy khả năng diễn xuất của 
mình thay đổi thế nào?

sau khi bộ phim ra mắt, tôi mới 
biết được suốt 3 năm qua mọi 
người nói gì về mình. Lúc này tôi mới 
biết rằng, đối với mọi người, Hiệp sĩ 
mù là một thất bại. Việc được đề 

cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất 
ở một giải thưởng quốc tế như một 
lời khẳng định về khả năng diễn 
xuất của mình. Điều khiến tôi hạnh 
phúc nhất là đã chứng minh cho 
mọi người thấy rằng mình không hề 
bất tài như 3 năm qua mọi người 
nói. tôi cảm thấy mình được quyền 
kiêu hãnh vì những nỗ lực của  
bản thân.

Sau khi được tham gia 
những LHP lớn và sải bước trên 
thảm đỏ Cannes, tình yêu và 
niềm đam mê của chị với nghệ 
thuật thứ Bảy có thay đổi không?

Có lẽ, niềm đam mê và khát 
khao làm nghề được đẩy lên nhiều 
lần. tôi muốn được thử sức với 

những vai diễn hay và phù 
hợp với mình, muốn 

tìm tòi, khám phá 
những điều mới 

mẻ trong bộ 
môn nghệ 
thuật thứ 
Bảy. tôi cũng 
không quá 
phân biệt 
phim nghệ 

thuật hay phim 
thị trường, vì 

một kịch bản hay, 
một nhân vật hay là 
một tác phẩm nghệ 
thuật rồi.

Chị đã tìm 
được một kịch bản hay một nhân 
vật nào như thế sau Đảo của dân 
ngụ cư chưa?

tôi cũng đang cân nhắc một vài 
dự án, khi nào có quyết định chính 
thức thì sẽ chia sẻ với khán giả.

Chị thấy mình tự tin khi thể 
hiện những vai diễn như thế nào?

tôi thích những nhân vật hơi cá 
tính và hiện đại một chút nhưng lại 
muốn thử thách bản thân ở những 
vai diễn khó, vì khi vượt qua được 
ngưỡng an toàn thì sẽ cảm thấy rất 
“đã” và bản thân cũng được rất 
nhiều thứ.

tHu trAng (Thực hiện)

Ngọc Thanh Tâm trong phim 
Đảo của dân ngụ cư
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So với dàn diễn viên trong 
những người nhiều chuyện, Khánh 
Linh là gương mặt mới. Trước đó, 
bạn cũng chỉ mới xuất hiện trong 
một vài vai nhỏ. Áp lực của bạn 
khi diễn cùng với các “cây đa cây 
đề” trong nghề?

Khi được diễn cùng các tiền bối 
như các cô chú: Minh Hoà, thuý 
Phương, Đức Khuê, Quang thắng..., 
những ngày quay đầu tiên tôi gặp 
một chút áp lực nhưng càng về sau 
thì càng học hỏi và gần gũi với các 
cô chú hơn nên cũng thoải mái hơn 

nhiều. Họ đều là những tấm 
gương trong nghề. 

Bạn có thể chia 
sẻ những câu chuyện 

hậu trường thú vị 
trong quá trình 
quay bộ phim 
những người 
nhiều chuyện?

trong quá 
trình làm phim, 

có những cảnh 
quay khiến mọi 

người không nhịn 
được cười. Cảnh mình 

và Phong do diễn viên 
thanh sơn đảm nhận kiếm 

cớ đi đổ rác để lén lút hẹn 
hò, tình cờ lúc đó cô nhàn 

chạy qua, đáng lẽ cả hai phải 
chạy lên cầu thang nhưng 
cuống quá, mỗi đứa chạy một 
đường khiến đạo diễn và cả 
đoàn ngơ ngác. Hay cảnh 
chú tính (diễn viên Đức Khuê 
đóng) tỏ tình với Phương trinh 

sao: phim & Đời 

Vai nữ chính trong phim 
những người nhiều chuyện do 
Khánh Linh đóng có điều gì hấp 
dẫn? So với chất hài trong các 
nhân vật trước đây của bạn, vai 
này có điều gì khác biệt? 

Lần đầu tiên được đóng vai chính 
trong một bộ phim truyền hình có 
yếu tố hài hước, tôi bị cuốn hút ngay 
và không ngần ngại nhận lời. so với 
những vai hài trước đây Linh đã làm 
thì vai này có điểm đặc biệt hơn rất 
nhiều, đó là tính cách nhân vật có 
chiều sâu và sống nội tâm hơn. 

Trong phim có những 
cảnh quay Khánh Linh diễn 
chèo, bạn có gặp khó khăn 
gì không? Linh có phải tập 
luyện nhiều cho những 
cảnh quay này không? 

những cảnh hát và múa 
chèo gây khó khăn khá lớn 
đối với một diễn viên không 
chuyên về kịch hát dân tộc 
như tôi. tuy đã được học về 
múa dân gian nhưng thật 
sự những điệu múa chèo rất 
phức tạp và những bài hát 
chèo cũng rất khó nhớ và khó 
hát. tôi đã phải rất tập trung học 
múa và nhớ lời để cảnh quay được 
tốt. Cũng may được sự động viên 
và giúp đỡ của đạo diễn và các 
anh chị nhà hát Chèo nên cảnh 
quay đó diễn ra khá tốt. Khi xem 
lại tôi còn không tin là mình có thể 
làm được tốt đến vậy. Và dĩ nhiên 
là cảnh quay ở nhà hát Chèo là 
cảnh khiến mình cảm thấy “khó 
nhằn” nhất.

khánh linh

Cố gắng Hết MìnH, 
tHànH CÔng sẽ Đến

Từ gương mặT Trẻ Với những Vai diễn “Chạy qua màn hình”, 
khánh linh đã Trưởng Thành Trong Vai nữ Chính Của những 
người nhiều Chuyện. điểm Chung những Vai diễn Của linh gần 
đây đều là dạng hài - mộT Trong những Thế mạnh Của Cô khi 

bắT đầu bướC Chân Vào nghiệp diễn. 
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ở quán cafe cũng là một phen khiến 
cả đoàn phim chết cười với “cú vồ 
ếch” của chú.

Đây cũng là vai diễn chính 
đầu tiên của Khánh Linh trong 
phim dự án phim truyền hình dài 
tập, lại có hơi hướng hài hước. Đó 
là khám phá mới của bạn hay là 
sở trường của Linh trong diễn xuất? 

 trước đây tôi cũng đã từng tham 
gia những vai hài khác và mình nghĩ 
làm một diễn viên hài không đơn 
giản chút nào. Cần phải có duyên 
và sự tinh tế, nếu không sẽ trở thành 
lố và vô duyên. tôi vẫn đang cố 
gắng trau dồi kĩ năng để trở thành 
một diễn viên có thể diễn tốt mọi 
thể loại phim chứ không chỉ có hài. 
Hi vọng sau vai diễn này tôi sẽ có cơ 
hội được làm những dạng vai mới để 
phục vụ khán giả. 

Với khán giả VTV, Khánh Linh 
vẫn là một cái tên khá mới mẻ, 
bạn có thể chia sẻ đôi chút về  
bản thân? 

 từ nhỏ tôi rất thích ca hát và có 
ước mơ làm ca sĩ, nhưng do hoàn 
cảnh không cho phép nên tôi không 
được học thêm nhiều về thanh nhạc. 
Khi tốt nghiệp cấp 3, tôi thi tuyển vào 
chuyên ngành diễn viên kịch - điện 
ảnh - truyền hình của trường Đại học 
sKĐA với tinh thần khá thoải mái, 
không hề có áp lực phải đỗ hay 
không, chỉ cần cố gắng làm hết sức 

mình. ngày nhận tin báo trúng tuyển, 
tôi thấy mình vô cùng may mắn. Hiện 
giờ tôi đang công tác tại nhà hát 
kịch Việt nam. tôi muốn tập trung để 
phát triển sự nghiệp thật tốt. 

Là một diễn viên trẻ, lựa chọn 
đó chắc hẳn khiến bạn sẽ bận rộn 
hơn và thiếu thời gian cho chuyện 
yêu đương. Khánh Linh có thể bật 
mí đôi chút về cuộc sống riêng? 

tôi vẫn còn độc thân và chưa 
có ý định lập gia đình. Hầu hết thời 
gian tôi đều dành cho công việc. 

Có những thời điểm tôi bận đến nỗi 
sáng đi làm khi mọi người trong gia 
đình chưa ngủ dậy và trở về khi mọi 
người đã ngủ hết. tôi nghĩ, chuyện 
tình cảm đôi khi còn là duyên số 
nữa. Lúc nó đến, tôi sẽ đón nhận 
thôi. Phương châm sống của tôi là 
cứ thẳng thắn, chân thành và luôn 
cố gắng hết mình thì may mắn và 
thành công sẽ đến. 

Cảm ơn Khánh Linh!
tHụC Miên (Thực hiện)

DV Khánh Linh trong 
những người nhiều chuyện
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Dương Mịch bắt đầu xuất 
hiện trước ống kính từ khi 
lên bốn tuổi. từ nhỏ, cô đã 

được xem là diễn viên nhí triển vọng 
với khuôn mặt xinh xắn, dễ thương. 
nhưng hào quang thuở nhỏ nhanh 
chóng trôi qua khi cô bước vào giai 
đoạn dậy thì. những khán giả yêu 
thương Dương Mịch khi xưa không 
chấp nhận việc diễn viên nhí lớn 
quá nhanh. Dù vậy, Dương Mịch vẫn 
quyết tâm gắn bó với nghệ thuật. 
năm 19 tuổi, cô thi vào khoa diễn 
xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh 
và tái xuất ấn tượng với vai Quách 
tường trong phim Anh hùng xạ điêu 
phiên bản 2006. nét đẹp mong 
manh của Dương Mịch giúp cô luôn 
nhận được các vai người đẹp, nữ 
thần nhưng cô cũng bị chê là “bình 
hoa di động”, dù cho cô diễn xuất 

khá đa dạng trong phim truyền hình 
nổi tiếng Cung tỏa tâm ngọc năm 
2011. Hơn 27 năm gắn bó với phim 
trường, cô coi đây như ngôi nhà thứ 
hai của mình. Mọi tâm huyết của 
Dương Mịch đều dành trọn cho vai 
diễn. Cô được khen ngợi ngày càng 
tiến bộ trong diễn xuất, dù là thể loại 
cổ trang, hiện đại hay hình sự… 

Các bộ phim điện ảnh, truyền 
hình của cô trong thời gian từ năm 
2014 sau khi sinh con gái đều nhận 
được phản hồi tích cực như: Người 
phiên dịch, Người đàm phán, Tình 
thiên thu, Phanh nhiên tinh động, 
Tước tích, Tiểu thời đại 4, Thành phố 
tình yêu, Bên nhau trọn đời, Tôi là 
nhân chứng, Cuộc giải cứu đếm 
ngược, Tú xuân đao… đều nhận 
được phản hồi tích cực. Diễn viên 

Dương Mịch
đứng giữa đôi dòng

dương mịCh hiện là mộT 
Trong những nữ diễn Viên 
đang Có sứC húT đặC biệT 

Với Truyền Thông Về Cả 
Công ViệC lẫn CuộC sống 

riêng. người đẹp sinh năm 
1986 này đượC Ví là “mọT 

phim Trường” bởi Cô Chấp 
nhận hi sinh Thời gian 

dành Cho bản Thân, gia 
đình nhỏ để xuấT hiện 

liên Tiếp Trong CáC dự án 
phim điện ảnh,  

Truyền hình. 

sao: phim & Đời 
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phim Tình thiên thu (VtV3) còn tiến 
bộ đáng kể trong phong cách thời 
trang. Cô được khen ngợi bởi gu 
thời trang tinh tế, sang trọng, hợp 
thời, chăm chút kĩ lưỡng từ trang 
phục đến phụ kiện mỗi lần có dịp 
xuất hiện trước đám đông. 

Để đáp ứng lịch làm việc dày 
đặc của ngôi sao hạng A, cô hầu 
như không có ngày nghỉ. thậm chí 
có lúc cô ngất xỉu vì mải mê làm 
việc. tết 2017, Dương Mịch chỉ nghỉ 
phép ba ngày rồi lại về thượng Hải 
để tiếp tục quay phim Người đàm 
phán. nhờ chăm chỉ nên cô nhận 
được rất nhiều dự án phim lớn.

ngay cả khi kết hôn và sinh con 
gái với tài tử Hồng Kông Lưu Khải 
uy thì diễn xuất vẫn là đam mê lớn 
nhất của cô. năm 2011, khi đóng 
chung phim Như ý, cô đã lọt vào 
mắt xanh của diễn viên Lưu Khải 
uy. Hai người nhanh chóng trở 
thành cặp đôi có sức hút với nhiều 
khán giả, kéo theo danh tiếng và 
tiền bạc. sau đám cưới đẹp 
như mơ tại đảo Bali 
năm 2014, Dương 
Mịch sinh con gái 
tiểu gạo nếp. 
từ lúc con gái 4 
tháng tuổi đến 
nay là vừa tròn 
3 tuổi, Dương 
Mịch vắng 
nhà liên miên 
với những dự án 
phim lớn. từ sau 
khi làm mẹ, cô bắt 
đầu trưởng thành hơn 
trong diễn xuất và liên tiếp thu 
được nhiều thành công. Cùng với 
đó, chuyện Dương Mịch về Hồng 
Kông thăm con gái lúc nào, cô bé 
tiểu gạo nếp sống trong giàu sang 
nhưng vắng bóng cha mẹ… luôn 
là đề tài nóng trên các phương 
tiện thông tin. thậm chí, có tin đồn 
hai vợ chồng cô đã đường ai nấy 
đi vì xa mặt cách lòng. 

tuy liên tục bị soi mói nhưng vốn 
tính điềm tĩnh nên cô chưa từng 

phản ứng 
gay gắt. 
ngay cả khi 

Lưu Khải uy bị 
nghi ngờ ngoại 

tình với bạn diễn 
thì cô vẫn chỉ im 

lặng. Dương Mịch 
thấu hiểu sự thành công 

trên đỉnh vinh quang luôn đi kèm 
với cô đơn. Để toàn tâm toàn ý 
cho nhân vật, cô không còn cách 
nào khác phải xa con gái. Mỗi lúc 
trống lịch làm việc, dù chỉ là một 
ngày ngắn ngủi, cô cũng phải 
tranh thủ về thăm con nhưng luôn 
giữ bí mật nên khán giả hiểu lầm. 
gần đây, trước sự quan tâm quá 
lớn của mọi người, Dương Mịch 
mới chia sẻ về cuộc sống cá nhân. 

tuy vậy, cô vẫn giữ quan điểm gửi 
con cho bố mẹ chồng để bé được 
chăm sóc tốt nhất. 

tuy sống trong môi trường nghệ 
thuật từ nhỏ nhưng Dương Mịch 
rất chuyên tâm với công việc nên 
chưa từng vướng phải tin đồn tình 
cảm với bạn diễn. ngay cả phần 
kết hợp ngọt ngào cùng triệu Hựu 
Đình trong phim Tình thiên thu khiến 
hàng triệu khán giả mê mẩn thì 
cô cũng không để xảy ra tai tiếng 
phía sau màn ảnh. ước mơ lớn 
nhất của cô là được hóa thân vào 
nhiều dạng vai khác nhau. tuy vậy, 
để theo đuổi đam mê điện ảnh, 
Dương Mịch đã phải đánh đổi rất 
nhiều. Đó là những áp lực không 
phải ai vượt qua được. 

g.trúC
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sao: phim & Đời 

Jang Dong gun nhiều lần thừa 
nhận: “tôi chẳng phải là người 
có tài năng bẩm sinh”. thậm chí, 

đến năm 18 tuổi Jang Dong gun vẫn 
hoang mang không biết mình muốn 
gì và sở trường của mình là gì. Mặc 
dù có chỉ số iQ lên tới 143 nhưng anh 

vẫn thi rớt cả ba trường đại học. sốt 
ruột vì con trai cứ lông bông mãi, mẹ 
Jang Dong gun đã chủ động thay 
anh nộp đơn xin tham gia khóa đào 
tạo diễn xuất lần thứ 21 của Đài truyền 
hình MBC. Với ngoại hình đẹp trai, lãng 
tử cùng đôi mắt đầy biểu cảm, Jang 

Dong gun nhanh chóng trở thành 
gương mặt quen thuộc của khán giả 
truyền hình. nam diễn viên thừa nhận, 
giai đoạn này anh thành công hoàn 
toàn dựa vào vẻ bề ngoài. Phải đến 
bộ phim Anh em nhà bác sĩ, dấu ấn 
của tài tử họ Jang mới thật sự rõ nét. 
Chân dung chàng bác sĩ điển trai, 
trẻ tuổi, tài năng, lạnh lùng với nhiều 
mâu thuẫn nội tâm đã khiến trái tim 
của khán giả xao xuyến. sau bộ phim 
này, anh chính thức bước vào hàng 
ngũ các ngôi sao trẻ hạng A tại Hàn 
Quốc. Cùng với sự phát triển mạnh 
mẽ của làn sóng Hallyu, tên tuổi của 
Jang Dong gun cũng vang dội khắp 
châu Á với những bộ phim đình đám 
như: Người mẫu, Tình yêu trong sáng, 
Cú nhảy cuối cùng… Không xây dựng 

Jang Dong Gun & Trương Tử Di trong mối quan hệ nguy hiểm

Trong phim nước mắt sát thủ

Với Kim Ha Nuel trong phẩm chất quý ông Với Kate Bos Worth trong phim Chiến sĩ sa mạc

 Jang dong gun

KHÔng ngừng 
tHử tHÁCH Bản tHÂn

là mộT Trong những ngôi sao dẫn đầu làn sóng hallyu, sau 
25 năm gia nhập làng giải Trí, Jang dong gun Vẫn là Thần 
Tượng Của hàng Triệu phụ nữ Châu á. bén duyên Với điện ảnh 
nhờ ngoại hình nổi bậT, nam diễn Viên đã nỗ lựC không ngừng 
để Chứng Tỏ Cho mọi người Thấy rằng, mình không Chỉ Có Vẻ 
đẹp bên ngoài. sở hữu hàng loạT giải Thưởng danh giá, đượC 
Công nhận là diễn Viên ThựC lựC, nhưng Jang dong gun Vẫn 
không ngừng Thử TháCh bản Thân. sắp Tới, ngôi sao 45 Tuổi 
này sẽ Trở lại màn ảnh rộng Trong 3 bộ phim đượC đánh giá 
là bom Tấn Của điện ảnh hàn quốC năm 2017.
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hình tượng bi lụy vì tình như hầu hết 
các diễn viên nam chính phim Hàn 
lúc bấy giờ, vẻ cá tính, lạnh lùng của 
Jang Dong gun mang đến một điều 
gì đó khác biệt nhưng cũng rất đặc 
biệt trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

năm 1997, Jang Dong gun nhận 
được giải thưởng Baeksang dành 
cho diễn viên được yêu thích nhất, 
nhưng vẫn chưa thỏa mãn được 
tham vọng của anh dành cho nghệ 
thuật. Khi điện ảnh Hàn Quốc bước 
vào thời kì hoàng kim cũng là lúc 
Jang Dong gun tự tin hơn vào kĩ 
năng diễn xuất của mình và bắt đầu 
tham gia các phim điện ảnh.

Lần đầu xuất hiện trên màn ảnh 
rộng vào năm 1997 nhưng phải đợi 
đến năm 2000, sau phim Friends (Bạn 
bè), một trong những tác phẩm 
điện ảnh thành công nhất về mặt 
doanh thu và nghệ thuật tại Hàn 
Quốc, Jang Dong gun mới được 
công nhận là diễn viên thực lực. 
Lột tả chân thực tính cách của một 
học sinh cá biệt trong bộ phim này 
đã mang về cho tài tử điển trai giải 
thưởng ngôi sao được yêu thích nhất 
tại lễ trao giải thưởng rồng xanh lần 
thứ 22 và giải nam diễn viên phụ 
xuất sắc tại LHP châu Á lần thứ 46. 
tới năm 2004 Jang Dong gun lại tiếp 
tục giành được giải nam diễn viên 
chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải 
thưởng rồng xanh lần thứ 26 cho bộ 
phim The Brotherhood Of  War (Cờ 
bay phất phới) . sau thành công 
của bộ phim này, anh bắt đầu tiến 
ra quốc tế với bộ phim Hollywood  
The Warrios’s Way (Chiến sĩ sa mạc) 
đóng cặp với nữ diễn viên Kate 
Bosworth. Jang Dong gun cũng là 
diễn viên duy nhất của Hàn Quốc 
có cơ hội tham gia vào những bom 
tấn của điện ảnh Hoa ngữ như: Vô 
cực của đạo diễn trần Khải Ca và 
Mối quan hệ nguy hiểm của đạo 
diễn Hứa tần Hào.

sau 12 năm trải nghiệm với phim 
điện ảnh, liên tục làm khó mình bằng 
những vai diễn gai góc, năm 2012, 
tài tử họ Jang tái ngộ khán giả màn 
ảnh nhỏ qua bộ phim A Gentleman’s 
Dignity (Phẩm chất quý ông) kết hợp 
với bộ đôi đạo diễn shin Woo Cheol 
và biên kịch Kim Eun sook. Không 

còn trẻ trung như trước nhưng nét 
quyến rũ, phong độ, từng trải của 
người đàn ông tuổi trung niên cùng 
với khả năng diễn xuất tinh tế, sự trở 
lại của Jang Dong gun giúp bộ phim 
đạt tỉ suất người xem vượt ngưỡng 
20% và một lần nữa tạo nên cơn 
sốt trên toàn châu Á. Với những vai 
diễn ngày càng đặc sắc, nam diễn 
viên đã chứng thực tài năng và tâm 
huyết dành cho nghệ thuật. Jang 
Dong gun không bao giờ hài 
lòng với mọi việc bởi sau mỗi 
bộ phim, anh luôn có những 
lo lắng, áp lực khi đặt câu hỏi 
về dự án tiếp theo của mình. 
sắp tới, khán giả sẽ lại được 
khám phá những nét mới mẻ 
trong diễn xuất của Jang Dong 
gun với vai phản diện trong VIP, 
bộ phim sẽ ra rạp vào trung tuần 
tháng 8. sau đó là vai người cha 
dành suốt 7 năm để lập mưu 
trả thù người đã giết con 
mình trong bộ phim 
Night of 7 Years (7 
năm bóng tối). Jang 
Dong gun cũng 
vừa hoàn thành 
những cảnh quay 
cuối cùng cho 
bộ phim hành 
động  Outbreak 
(Bùng phát), dự 
kiến sẽ ra rạp 
vào năm 2018. 

Jang Dong 
gun từng chia 
sẻ: “tôi nghĩ, 
bất cứ ai cũng 
có thể trở nên 
nổi tiếng, nhưng 
không phải ai 
cũng có thể làm 
nghệ sĩ được”. trong 
suốt 25 qua, anh 
đã không ngừng cố 
gắng để trở thành 
nghệ sĩ thực thụ, miệt 
mài cống hiến và nói 
không với điều tiếng. Mục 
tiêu tiếp theo của Jang 
Dong gun là được ngồi sau 
máy quay và chỉ đạo diễn xuất 
cho các diễn viên.

trúC CHi
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sau ống kính

quỳnh anh là gương mặT 
quen ThuộC Của Chương 

Trình Thể Thao 3T - ThíCh Thì 
Thử Trên kênh Thể Thao TV. 

Với VóC dáng nhỏ nhắn nhưng 
Cô luôn xông pha Trải 

nghiệm Với nhiều môn Thể 
Thao mạo hiểm đúng như Tính 

ChấT Công ViệC Của Cô.

 Được biết, Quỳnh Anh trở 
thành phóng viên thể thao nhờ tình 
yêu dành cho tennis? 

Khi bắt đầu làm việc tại Ban biên 
tập truyền hình Cáp năm 2013, tôi 
làm về du lịch chứ không phải thể 
thao. sau vài lần tham gia giải tennis 
của Ban thì mình được các đồng 
nghiệp của kênh thể thao tV - Bóng 
đá tV chú ý tới. Và rồi mình được thử 
sức trong một lĩnh vực hoàn toàn 
mới. sau hơn ba năm gắn bó, từ một 
cô gái không liên quan mấy đến thể 
thao, giờ tôi đã trở thành một MC 
đưa tin về thể thao và một biên tập 
viên chuyên tìm và thử các môn thể 
thao mới lạ. 

 Được gọi là nữ phóng viên ưa 
mạo hiểm khi đảm trách chương 
trình Thích thì thử (3T) trên VTVcab, 
Quỳnh Anh có thể chia sẻ những 
trải nghiệm thú vị trong series 
chương trình này?

Có thể nói, 3T - Thích thì thử là 
đứa con tinh thần của tôi, bởi đó 
là chương trình mà mình tự viết 
format, lên kịch bản, biên tập, dẫn 
hiện trường cũng như dựng hậu kì. 
tính đến nay thì nhóm đã sản xuất 
được gần 90 số, và mỗi số đều 
mang lại những trải nghiệm vô cùng 
thú vị bởi được đi nhiều nơi, gặp gỡ 
những người bạn tràn đầy đam mê 
và nhiệt huyết, được thử thách bản 
thân với nhiều môn thể thao mới 
lạ và quan trọng nhất là cảm giác 
vượt qua được chính mình sau mỗi 
chương trình. 

 Làm việc trong môi trường đa 
số là phóng viên nam, Quỳnh Anh 
và đồng nghiệp nữ có được các 
bạn nam ưu ái hơn không? Điều thú 
vị nhất trong môi trường làm việc 
này là gì?

Đối với tôi, điều thích thú nhất khi 
làm việc trong môi trường “dương 
thịnh âm suy” là luôn được quan tâm 
và ưu tiên nhiều hơn. Phóng viên nữ 
làm về thể thao không nhiều nên 
không chỉ trong cơ quan mà cả khi đi 
tác nghiệp, chúng tôi cũng luôn được 
mọi người giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình.  
Một trong những lí do khiến tôi gắn 
bó lâu dài với kênh thể thao tV - Bóng 
đá tV là môi trường làm việc thoải 
mái, công bằng. Có như vậy thì làm 
việc mới hiệu quả được!

 Các kênh truyền hình thể thao 
trên thế giới có nhiều nữ phóng viên 
nổi tiếng bởi sự đa năng, họ vừa 
dẫn chương trình, vừa tổ chức sản 
xuất, vậy mục tiêu mà Quỳnh Anh 
hướng tới là gì?

Hiện tại, tôi vừa dẫn bản tin vừa 
sản xuất các phóng sự và chương 
trình về thể thao, nhưng hướng đi 
chính của tôi vẫn là trở thành một 
biên tập viên. trong quá trình tác 
nghiệp, tôi đã được gặp rất nhiều 
người với những câu chuyện khác 
nhau, nhưng trên tất cả là niềm đam 

BtV Quỳnh Anh 
đam mê thể thao  
mạo hiểm
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mê bất tận dành cho thể thao, sự nỗ 
lực không ngừng nghỉ, vượt qua mọi 
khó khăn để vươn đến đỉnh cao. tôi 
vui khi có thể chia sẻ những niềm đam 
mê ấy đến với khán giả và tất nhiên tôi 
cũng đã học hỏi được thêm rất  
nhiều điều. 

 Nữ phóng viên thể thao chắc 
hẳn rất vất vả, Quỳnh Anh sắp xếp 
công việc ra sao để ổn thoả việc  
gia đình?

Đặc thù của nghề phóng viên là 
không có giờ làm việc cố định, thường 
xuyên đi công tác, thức khuya, dậy 
sớm, không có ngày nghỉ... Đối với 
phóng viên nữ thì càng khó khăn, vất 
vả hơn vì còn phải chăm lo gia đình, 
con cái. sau khi có con, tôi không thể 
đi sản xuất nhiều và liên tục như trước, 
phải sắp xếp thời gian hợp lí và hiệu 
quả hơn. nhưng dù bận thế nào thì tôi 
vẫn luôn cố gắng không mang công 
việc về nhà, không để thời gian dành 
cho gia đình bị ảnh hưởng. May mắn 
là tôi luôn được chồng ủng hộ cũng 
như lãnh đạo tạo điều kiện để có thể 
hoàn thành tốt cả công việc ở nhà lẫn 
cơ quan. 

 Làm việc tại một kênh thể thao 
chuyên biệt một thời gian khá dài, 

Quỳnh Anh có thể nói một chút nét 
đặc thù của phụ nữ làm thể thao để 
khán giả hiểu hơn được chứ?

theo tôi, những điểm dễ nhận thấy ở 
các nữ phóng viên thể thao là sự năng 
động, cá tính, không ngại khó ngại khổ, 
sẵn sàng xông pha tác nghiệp không 
kém gì các phóng viên nam. Có thể 
kiến thức về thể thao của chúng tôi 
không sâu như các đồng nghiệp nam, 
nhưng đôi khi góc nhìn của phụ nữ 
lại giúp các nữ phóng viên có những 
cách tiếp cận cũng như cách thể hiện 
câu chuyện một cách mềm mại và thú 
vị hơn.

Cảm ơn Quỳnh Anh! 
tHu Huệ (Thực hiện)
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Thời Trang

CẶP ĐÔi Hoàn Hảo 
&

đen
Trắng

đen Và Trắng là 
hai gam màu kinh 
điển Trong lịCh sử 
Thời Trang Và Cho 
đến bây giờ nó Vẫn 
Chưa hề lỗi mốT. 
bấT kể mùa nào, 
“Cặp đôi” hoàn hảo 
này Cũng luôn 
đượC CáC nhà ThiếT 
kế khai TháC Và 
làm mới Trong CáC 
bộ sưu Tập.
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Dù các tín đồ thời trang có bao nhiêu màu 
sắc nổi bật trong tủ quần áo thì trắng và 
đen vẫn là lựa chọn an toàn cho mọi tình 
huống. Bộ đôi này có thể mang đến cho 

bạn phong cách nổi loạn của thập niên 1960 với 
hoa văn đồ họa to nổi bật hay thanh lịch trong 
chiếc đầm trắng đen phối theo kiểu color block 
(những khối màu).

Bản thân màu trắng hay đen cũng đã là một xu 
hướng riêng biệt. Màu đen là sự lựa chọn an toàn, bí 
ẩn và quyến rũ. trong khi đó, sắc trắng trước đây vốn 
chỉ được ưa chuộng qua những chiếc áo sơ-mi thì 
nay được biết đến như một đại diện của sự trung tính 
và thuần khiết. gam màu trong sáng này được đưa 
vào thời trang ngày càng nhiều, song hành cùng xu 
hướng tối giản. 

KHÁnH An (Theo vogue.com)

http://vogue.com/
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Đi Là Đến

nắng, gió Và những  
Con đường dốC

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều 
người sau khi đặt chân đến san 
Francisco đều lưu luyến, thậm chí dành 
tình yêu đặc biệt cho thành phố xinh 
đẹp vùng Vịnh này, giống như danh ca 
tony Bennett đã thốt lên da diết: i left 
My Heart in san Francisco - tôi đã để lại 
trái tim của mình ở san Francisco. Đó là 
bởi san Francisco có quá nhiều điểm 
thú vị, khiến người ta khi đã đến rồi sẽ 
vương vấn mãi. 

san Francisco đón tôi vào một 
ngày tháng Ba với những ngọn gió 
bất chợt và đỏng đảnh, đôi khi lạnh 
đến run người. nhưng bù lại, 
cái nắng vàng ngọt, 
óng ả, dịu dàng đến 
trong veo của 
mảnh đất xinh 
đẹp này khiến 
tôi như muốn 
tan ra sau hành 
trình dài gần 16 
tiếng đồng hồ từ 
Việt nam sang. 
thời tiết ở san 
Francisco quanh 
năm se lạnh, với phần 
lớn là những ngày nắng. 
nắng ở đây không khiến người 
ta cảm thấy ngột ngạt mà đó là cái 
nắng vàng, đầy chất thơ dưới bầu 
trời xanh trong vắt. Ở san Francisco, 
đi ra phố đừng quên đem theo kính 

mát, mũ hoặc là khăn 
quàng bởi gió mát, 
nắng đẹp rất dễ chịu 
nhưng cũng có thể 
khiến bạn bị đau đầu 
hay cảm lạnh nếu lang 

thang cả ngày. san 
Francisco cũng là nơi nổi 

tiếng với những con phố 
dài thẳng tắp nhưng có độ 

dốc chóng mặt, đi trong phố 
mà có cảm giác như đi qua những 
con đồi dốc, một thử thách không 
nhỏ cho những tay lái mới. Điều này 
cũng tạo ra nhiều con đường mang 
“thương hiệu” cho riêng thành phố 

như đường hoa Lombard street - con 
đường ngoằn ngoèo nhất nước Mỹ, 
hay Filbert street là con đường dốc 
nhất thành phố với độ chênh 31,5 độ 
và các nữ du khách thì được khuyến 
cáo tránh mang giày cao gót khi đi 
trên đoạn đường này.

Thành phố Của nghệ ThuậT Và 
sự đa dạng

Ở san Francisco, cái gì cũng có 
thể biến thành nghệ thuật. những 
“bậc thang dẫn đến cổng trời” (stairs 
to heaven) hay “những bậc cầu 
thang bí mật” (secret stairs) là một ví 
dụ. san Francisco có hàng trăm bậc 
thang nối liền các con phố nhỏ, tầng 

"Đánh rơi" trái tim ở 
sAn FrAnCisCo

BTV Lan Hương tại The Palace 
of Fine Art Theatre

bài ViếT 
này là góC nhìn 

Thú Vị Của bTV lan 
hương - người dẫn quen 
ThuộC Của kênh VTVCab 
Và Cafe sáng Với VTV3 - 

Về Thành phố san 
franCisCo, mỹ.
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Cầu thang ốp gạch Mosaic

tầng lớp lớp, nằm trên các ngọn đồi, 
phố sau nằm cao hơn phố trước, và 
người đi bộ chỉ còn cách đi lên các 
bậc thang để lên đến điểm mình 
muốn. Dần dần, theo thời gian, người 
ta làm đẹp cho các bậc thang bằng 
các lát đá hoặc trang trí thành các 
tác phẩm nghệ thuật thực sự. nổi 
tiếng nhất có lẽ là Mosaic tile stairs 
với 163 bậc rực rỡ, được bình chọn là 
Cầu thang ốp gạch Mosaic dài nhất 
thế giới và Filbert street steps ở khu đồi 
telegraph. tôi đã lang thang ở Filbert 
street steps hai lần và lúc nào cũng 
có cảm giác như đang lạc vào một 
khu vườn nhiệt đới nào đó với đầy ắp 
các loại hoa đầy màu sắc hai bên 
đường và những ngôi nhà xinh xắn 
như trong cổ tích thấp thoáng hiện 
lên sau những tán lá xanh mướt mắt 
dọc hai bên lối lên. Leo qua vài trăm 
bậc thang nối 3 con phố liền nhau, 
bạn sẽ lên đến đỉnh cao nhất là tháp 
Coit (Coit tower). Cùng với đỉnh twin 
Peaks, đây là hai nơi lí tưởng để ngắm 

toàn cảnh biển và trung tâm thành 
phố san Francisco từ trên cao. 

san Francisco là một thành phố 
không quá lớn về diện tích nhưng lại 
dễ chiều lòng du khách với nhiều sở 
thích khác nhau. nếu không thích 
lang thang khám phá các ngóc 
ngách, góc phố nghệ thuật của san 
Francisco thì bạn có thể dễ dàng tìm 
kiếm nhiều địa điểm tham quan, giải 
trí nổi tiếng ở đây. nổi tiếng nhất có 
lẽ vẫn là Cầu Cổng Vàng - công trình 
chiếm nhiều kỉ lục thế giới và đột phá 
về công nghệ xây dựng, biểu tượng 
cho tinh thần vượt khó của người 
Mỹ. Bạn cũng có thể trải nghiệm một 
chuyến tàu cáp điện leng keng, biểu 
tượng nghệ thuật ở san Francisco hay 
ghé thăm bến cảng sầm uất Bến ngư 
Phủ - Fisherman’s Wharf để thưởng 
thức hải sản tươi ngon và đặt một vé 
lên tàu Cruise để thư thả trải nghiệm 
vẻ đẹp huyền ảo trên biển khi hoàng 
hôn buông xuống. nếu muốn khám 
phá văn hóa, san Francisco có các 
tiểu khu với nhiều nét văn hóa đặc 

San Francisco có diện tích khoảng 46.9 dặm vuông Anh (121km2), tọa lạc trên 
gần 50 ngọn đồi. Mật độ dân số khoảng 6.803 người trên một cây số vuông, 
là trung tâm văn hóa và tài chính hàng đầu của Bắc California và vùng Vịnh 
San Francisco. Đây là thành phố đắt đỏ thứ hai tại Mỹ chỉ sau New York. Sự đa 
dạng về sắc tộc, văn hóa, truyền thống là giá trị cốt lõi của San Francisco bởi 
nhiều cộng đồng dân cư trên thế giới coi đây là nhà. Theo thống kê năm 
2010, hơn 50% dân số thành phố San Francisco đến từ các nước thuộc 4 châu 
lục còn lại. Thành phố cũng được xếp thứ 44 là điểm đến du lịch trên thế giới 
và một trong top 6 điểm đến du lịch tại Mỹ ( 2011).

trưng như khu China town đậm màu 
sắc trung Hoa, khu Little italia mang 
màu sắc italia, Little saigon của người 
Việt, Japan town của nhật, khu người 
ấn, khu nhạc Jazz Fillmore của những 
người Mỹ gốc Phi hay Castro Distric - 
đại bản doanh của cộng đồng LgBt 
(những người đồng tính, song tính và 
chuyển giới)…

Còn nếu là người yêu nghệ thuật, 
kinh nghiệm của tôi là bạn đừng 
ngần ngại ghé thăm golden gate 
Park, công viên lớn nhất nằm trong 
lòng thành phố, sẽ có nhiều bảo 
tàng, công trình nghệ thuật nổi tiếng 
để khám phá. thường vào mùa hè, 
cuối tuần ở golden gate Park còn 
có những buổi hòa nhạc giao hưởng 
miễn phí dành cho cộng đồng… 
nghệ thuật giống như là hơi thở ở san 
Francisco vậy.

Thành phố Của Tình yêu Và 
lãng mạn

tôi dám chắc phần lớn những cư 
dân mà bạn gặp ở san Francisco 
đều đến từ nhiều chân trời khác ... 
Họ chọn và yêu san Francisco có lẽ 
cũng bởi sự phóng khoáng và lãng 
mạn. sự lãng mạn nhìn thấy trên phố 
qua những nụ hôn vội vã, trong ánh 
mắt đắm đuối, hân hoan của những 
cặp tình nhân đồng giới khi được 
công nhận trở thành vợ chồng, cả 
trong phút ngẫu hứng khi anh chàng 
da màu ôm đàn giữa phố đông hát 
tặng cô bạn gái Mỹ da trắng xinh 
đẹp, và trong khoảnh khắc cầu hôn, 
tỏ tình trên những cầu tàu nổi tiếng 
ở san Francisco (Pier 39, Pier 7) lúc 
chạng vạng hoàng hôn. Chẳng thế 
mà người dân ở đây vẫn luôn tự hào 
san Francisco là thành phố của tự do, 
sự đa dạng và lòng bao dung. tôi tin 
bạn sẽ cảm nhận được điều đó khi 
sống và học tập ở đây.

Và đừng quên cài hoa lên tóc khi 
đến san Francisco, như lời một bài 
hát nổi tiếng về san Francisco đã 
viết, biết đâu bạn sẽ tìm được tình 
yêu của mình. Còn với tôi, thành phố 
xinh đẹp này đã trở thành một tình 
yêu thực sự, tự nhiên và ấm áp như 
màu nắng. Và tôi tin, có lẽ cũng có 
nhiều người đã đánh rơi trái tim đâu 
đó giữa những ngọn đồi của thành 
phố sương mù này..

tHu Huệ (Ghi)

Đường hoa Lombard Street
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06h00 Chương trình giải trí  
  thứ 2 sao thế giới
  thứ 3 Chuyện khó đỡ
  thứ 4 sao và sự kiện
  thứ 5 2 ngày 1 đêm
  thứ 6 Chuyện khó đỡ
  thứ 7 siêu bất ngờ
  Chủ nhật sao và sự kiện
6h30 Chương trình giải trí  
  thứ 2 sao và sự kiện
  thứ 4 sao thế giới
  Chủ nhật sao thế giới
7h00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật  Mẹ, con gái và    

  những chàng rể - HQ
  từ ngày 2/9 Mảnh đất vàng - HQ
9h00  Chương trình giải trí  
  thứ 2 2 ngày 1 đêm
  thứ 3 siêu bất ngờ
  thứ 4 Chuyện khó đỡ
  thứ 5 sao và sự kiện
  thứ 6 2 ngày 1 đêm
  thứ 7 sao thế giới
  Chủ nhật Chuyện khó đỡ
9h30 Chương trình giải trí  
  thứ 5 sao thế giới
  thứ 7 sao và sự kiện
9h55 Chương trình giải trí  
  Chủ nhật Mái ấm yêu thương 
10h00 Phim truyện  
  thứ 2 - t6 giải cứu tình yêu - HQ
  từ ngày 28/9 Phát sóng hận thù - HQ
  Chương trình giải trí  
  thứ 7 Chuyện khó đỡ
  Chủ nhật siêu bất ngờ
11h00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật  Hậu duệ mặt trời - HQ
  từ ngày 11/9 thiên thần báo thù - HQ
  Chương trình giải trí  
  thứ 7 2 ngày 1 đêm
  Chủ nhật sao và sự kiện
12h00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật  Cám dỗ - HQ
  từ ngày 4/9 người tình ánh trăng - HQ
13h00  Phim truyện  
  thứ 2 - thứ 5 Cuộc chiến với nhân tình - tL
  Chương trình giải trí  
  thứ 6 siêu bất ngờ
  thứ 7 Chuyện khó đỡ
  Chủ nhật 2 ngày 1 đêm
14h00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật  Đổi mặt - Philippines
15h00 Phim truyện  
  thứ 2 - thứ 6 giải cứu tình yêu - HQ

  từ ngày 28/9 Phát súng hận thù - HQ
  Chương trình giải trí  
  thứ 7  sao thế giới
  Chủ nhật Chuyện khó đỡ
15h45 Chương trình giải trí  
  thứ 2 sao thế giới
  thứ 3 2 ngày 1 đêm
  thứ 4 2 ngày 1 đêm
  thứ 5 sao và sự kiện
  thứ 6 sao thế giới
  thứ 7 Đàn ông phải thế
  Chủ nhật Bí mật đêm chủ nhật
16h15 Phim truyện  
  thứ 2 - thứ 6 thiên thần báo thù - HQ
  Chương trình giải trí  
  thứ 7 Đàn ông phải thế
  Chủ nhật Bí mật đêm chủ nhật
17h00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật Mảnh đất vàng - HQ
18h30 Chương trình giải trí  
  thứ 7 sao và sự kiện
  Chủ nhật sao thế giới
19h00 Phim truyện  
  thứ 2 - thứ 6 giải cứu tình yêu - HQ
  từ ngày 27/9 Phát súng hận thù - HQ
  Chương trình giải trí  
  thứ 7 siêu bất ngờ
  Chủ nhật nhà có xinê Việt
20h00 Phim truyện  
  thứ 2 - thứ 7 Quả báo - tL
  từ ngày 27/9 Kẻ phụ tình - Philippines
  Chủ nhật nhà có xinê Việt (tt)
21h00 Phim truyện  
  thứ 2 - thứ 6 tình trong biển hận - tQ
  Chương trình giải trí  
  thứ 7  Đàn ông phải thế 
  Chủ nhật Bí mật đêm chủ nhật
22h00 Phim truyện  
  thứ 2 - thứ 5 Cuộc chiến với nhân tình - tL
  thứ 6 nhà có xinê Việt 
22h30 Chương trình giải trí  
  thứ 7 sao âm nhạc
  Chủ nhật siêu bất ngờ
23h00 Chương trình giải trí  
  thứ 2 2 ngày 1 đêm
  thứ 3 Chuyện khó đỡ
  thứ 4 siêu bất ngờ
  thứ 5 sao thế giới
  thứ 7 2 ngày 1 đêm
23h30 Chương trình giải trí  
  thứ 5 sao và sự kiện
  thứ 6 sao thế giới
  Chủ nhật  sao thế giới

lịch phát sóng tháng 9
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Là “chiến thần” của 
Đại tấn - anh dũng 

thiện chiến, ai nghe 
danh cũng phải nể sợ, 
sở Bắc tiệp (Chung Hán 
Lương đóng) quyết chiến 
chốn sa trường chẳng 
bởi danh lợi cá nhân mà 
vì ấm no hạnh phúc của 
muôn dân thiên hạ. trong 
một lần giao tranh với địch quân, sở Bắc tiệp đã gặp được Bạch sính Đình (An-
gelaBaby đóng) - người con gái tài sắc vẹn toàn. Chính nàng là người đã hiến 
kế giúp cho tướng quân của Đại yến - Hà Hiệp (tôn nghệ Châu đóng), đồng 
thời cũng là thanh mai trúc mã của nàng, đánh bại sở Bắc tiệp, buộc chàng 
phải thoái lui.  

thế nhưng, sau chiến thắng đó, Vương phủ của Hà Hiệp bất ngờ gặp họa 
diệt môn mà sở Bắc tiệp được xem là nguyên nhân gián tiếp gây ra thảm cảnh 
này. trong lúc Hà Hiệp đưa sính Đình bỏ trốn để bảo toàn mạng sống thì không 
may bị thất lạc giữa đường. Và rồi sau đó, sính Đình đã rơi vào tay sở Bắc tiệp. 

Phát sóng lúc 21h, từ 18/07.

tìnH trong BiỂn Hận
người tìnH 
ÁnH trĂng

người tình ánh trăng (Moon Lover) 
được chuyển thể từ tác phẩm nổi 

tiếng Bộ bộ kinh tâm, hứa hẹn sẽ mang 
đến một câu chuyện hoàn toàn mới, với 
nhiều tình tiết bất ngờ khó đoán. Diễn 
viên Lee Jun Ki đảm nhận vai nam chính 
- tứ hoàng tử Wang so khiến người xem 
ấn tượng ngay từ phút đầu bởi tạo hình 
và cá tính hoàn toàn khác biệt so với 
các nhân vật hoàng tử khác. Cũng 
đồng thời là một nhân vật mấu chốt tạo 
nên kịch tính phim, Bát hoàng tử Wang 
Wook của Kang Ha neul được các fan 
quan tâm sát sao ngay từ lúc ra mắt dự 
án. Chia sẻ về vai diễn này, Kang Ha 
neul cho biết đây là một vai diễn khó 
với anh, nhất là về mặt sử dụng ngôn 
ngữ cổ trang. nam diễn viên 9x bật mí, 
trong lúc diễn anh vẫn thường hay lẫn 
lộn khi “lỡ miệng áp dụng” những lời 
thoại hiện đại, nhưng may mắn có biên 
kịch và đạo diễn “để ý” rất kỹ nên giúp 
anh nhập vai trọn vẹn. Còn “em gái 
quốc dân” iu - tâm điểm của sóng gió 
hoàng triều trong người tình ánh trăng 
- thì tiết lộ, vai Hae soo là một vai diễn 
đầy thử thách đối với cô, nó hoàn toàn 
mới lạ so với những vai trước đây mà 
khán giả đã thấy trên màn ảnh nhỏ. 

Phát sóng lúc 12h00 mỗi ngày từ 4/9.
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xinh đẹp, quyến 
rũ nhưng tiểu thư 

Panrung lại như “con 
ngựa bất kham”: 
ngông cuồng, ngạo 
mạn, luôn xem mình là 
trung tâm vũ trụ, thích 
chơi đùa với đàn ông, 
xem tình yêu như trò 
chơi. Chính vì vậy, dù 
biết trung úy Wasu-
thep là chồng chưa 

cưới của bạn thân nhưng Panrung vẫn quyết có được người đàn ông này. Đến 
khi Panrung khiến Wasuthep dứt tình với vị hôn thê, cuồng say vì mình thì cô 
nàng bất ngờ ruồng bỏ anh mà lao vào mối tình mù quáng với Chunam - một 
gã trai cờ bạc, bám váy phụ nữ. Mặc kệ lời van xin tình yêu của Wasuthep, 
bỏ ngoài tai sự ngăn cản quyết liệt của mẹ, Panrung cương quyết kết hôn với 
Chunam. Để rồi chính hôn nhân sai lầm này của Panrung đã đẩy cuộc sống gia 
đình cô rơi xuống vực thẳm tăm tối: mẹ chết, gia sản mất trắng, chồng ngồi tù, 
một mình Panrung phải ôm đứa con trai mới lọt lòng lang thang nơi đầu đường 
xó chợ…

Phát sóng lúc 20h, từ 31/07.

Quả BÁo
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00:02 từ 1- 20/9: yêu trong thù hận 
 từ 21- 30/8: túm cổ đại gia
01:00 từ 1- 12/9: săn vàng 
 từ 13- 30/9: Đồng tiền đen
02:00 từ 1- 5/9: Phận đàn bà
 từ 6- 30/9: Không thể gục ngã
03:00 từ 1- 7/9: Dâu trăm họ 
 từ 8- 30/9: tổ ấm gió lùa
04:00 từ 1- 25/9: Biệt thự Pensee 
 từ 26- 30/9: Đi qua mùa gió
05:00 từ 1- 13/9: Huyền thoại 1C 
 từ 14- 30/9: Đoạn trường nam ai
06:02 từ 1- 19/9: yêu trong thù hận 
 từ 20- 30/9: túm cổ đại gia
07:00 từ 1- 11/9: săn vàng 
 từ 12- 30/9: Đồng tiền đen
08:00 từ 1- 4/9: Phận đàn bà
 từ 5- 30/9: Không thể gục ngã
08:50 góc thư giãn
09:00 từ 1- 6/9: Dâu trăm họ 
 từ 7- 30/9: tổ ấm gió lùa
10:00 từ 1- 24/9: Biệt thự Pensee 
 từ 25- 30/9: Đi qua mùa gió
11:00 từ 1- 12/9: Huyền thoại 1C 
 từ 13- 30/9: Đoạn trường nam ai

12:02 từ 1- 18/9: yêu trong thù hận 
 từ 19- 30/9: túm cổ đại gia
13:00 từ 1- 10/9: săn vàng 
 từ 11- 30/9: Đồng tiền đen
14:00 từ 1- 3/9: Phận đàn bà
 từ 4- 30/9: Không thể gục ngã
15:00 từ 1- 5/9: Dâu trăm họ 
 từ 6- 30/9: tổ ấm gió lùa
16:00 từ 1- 23/9: Biệt thự Pensee 
 từ 24- 30/9: Đi qua mùa gió
17:00 từ 1- 11/9: Huyền thoại 1C 
 từ 12- 30/9: Đoạn trường nam ai
18:00 từ 1- 17/9: yêu trong thù hận 
 từ 18- 30/9: túm cổ đại gia
19:00 từ 1- 9/9: săn vàng 
 từ 10- 30/9: Đồng tiền đen
20:00 từ 1- 2/9: Phận đàn bà
 từ 4- 30/9: Không thể gục ngã
21:00 từ 1- 4/9: Dâu trăm họ 
 từ 5- 30/9: tổ ấm gió lùa
22:00 từ 1- 22/9: Biệt thự Pensee 
 từ 23- 30/9: Đi qua mùa gió
23:00 từ 1- 10/9: Huyền thoại 1C 
 từ 11- 30/9: Đoạn trường nam ai

Biệt thự Pensee
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San Hô là cô gái xinh đẹp, 
ngoan hiền có cuộc sống 

êm đềm cùng cha mẹ già nơi 
hoang đảo. tuy nhiên, những 
kí ức của cô về quá khứ đều 
trống rỗng và mỗi đêm về 
thường bị cơn ác mộng khủng 
khiếp tấn công. tình cờ, một nhà khai thác du lịch đến 
đảo hoang và tiếp xúc cùng cô. Câu chuyện của san 
Hô đến tai đại gia xây dựng Hoàng thái. Qua miêu tả, 
Hoàng thái nghi ngờ san Hô chính là trang nhung - con 
gái của người tài xế trước đây hắn đã ra tay thủ tiêu cả 
gia đình nhưng chưa tìm thấy xác. Hoàng thái cho người 
đến đảo hoang dò la và quyết mưu sát san Hô lần nữa.

Đức Lợi - con trai của Hoàng thái vốn yêu san Hô 
từ ngày còn học chung ngành xây dựng phát hiện âm 
mưu của cha liền đi trước một bước mang cô vào đất 
liền. Đức Lợi bắt đầu biến san Hô thành trợ thủ đắc lực 
cho mình cũng như tạo kí ức giả, gieo vào đầu cô những 
suy nghĩ sai trái để chống lại Phạm thành - mối tình đầu 
của san Hô và cũng là đối thủ nặng ký của Đức Lợi trong 
ngành xây dựng.

Phim phát sóng lúc 22h00 ngày 22/9.

Đi QuA gió MùA

Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Lý Bỉnh Long và 
gia đình anh, một trong nhiều những gia đình người 

Hoa sống giữa cộng đồng Việt, với nghề bốc thuốc 
Bắc và mở võ đường. Lớn lên trong nhung lụa, Bỉnh 

Long ngang tàng, ngạo 
nghễ, quen biết với những 
người bạn xấu nên sa đà, 
vấp ngã và phải ngồi tù. 
những tưởng Bỉnh Long sẽ 
gục ngã, nhưng anh vẫn 
quyết tâm dấn thân vào 
chốn giang hồ. trong những 
ngày lưu lạc, số phận đưa 

đẩy Bỉnh Long gặp gỡ Phan Đại Vĩ, một kẻ đại gian ác 
dưới vỏ bọc một doanh nhân thành đạt người Hoa. Đại 
Vĩ cũng chính là người có mối liên hệ mật thiết với quá 
khứ gia đình anh. Biến cố liên tiếp xảy ra khiến Bỉnh Long 
dần khám phá được nhiều bí mật về quá khứ của cha 
mình (Lý Bỉnh Khôn), thân phận thật sự của cô em gái 
nuôi (Minh tuyết), mối quan hệ giữa Huệ Mẫn - người con 
gái anh yêu - và An Hào, đại ca xã hội đen… 

Phim phát sóng lúc 20h00 ngày 3/9.

tHề KHÔng ngụC ngã

huỳnh Đại chuyên 
gom tiền của 

người này để 
chuyển cho người 
khác vay lại, đứng 
ở giữa hưởng lợi từ 
các con nợ nhẹ dạ 
cả tin. trong khi đó, 
đối đầu với Huỳnh Đại là Kim thành - một doanh 
nhân trẻ thành đạt. Kim thành đi theo hướng làm 
ăn chân chính nên Huỳnh Đại lại dùng mọi thủ 
đoạn, mánh khóe, liên minh với các đại gia để lôi 
kéo khách hàng về công ty mình, nhằm mục đích 
đẩy Kim thành đến trắng tay. Huỳnh Đại còn khéo 
léo thành lập một công ty đòi nợ, giao trách nhiệm 
quản lí công ty đòi nợ cho Phi Long, một gã khôn 
khéo trong cách hành xử với các con nợ, không áp 
dụng các chiêu trò của giới giang hồ nhưng biết 
cách gây áp lực tâm lí, dồn ép các con nợ cho đến 
khi hoàn trả cả vốn lẫn lãi...

Phim phát sóng 19h00 ngày 10/9.

Đồng tiền ĐEn

Ông tâm là con trưởng trong một gia đình nhưng 
ông chỉ có con gái. những ý nghĩ lạc hậu về 

việc nối dõi tông đường và thờ cúng ông bà tổ tiên 
khiến cho ông tâm luôn muốn mình có một đứa 
con trai. Ông đã lừa dối vợ con và có một đứa con 
trai với người phụ nữ tên Bắc. Cho đến một ngày, 
ông tâm gặp tai nạn và tưởng chừng như không 
qua khỏi nên muốn mọi người tìm được đứa con trai 
bên ngoài về chịu tang ông.

Bí mật bất ngờ được tiết lộ khiến vợ con ông rất 
đỗi ngạc nhiên và thất vọng. tuy nhiên, ông tâm tai 
qua nạn khỏi và trở về nhà. Ông phải đối mặt với 
vợ con của mình ra sao khi mà những bí mật ông 
giữ kín bấy lâu nay đã bị lộ? rồi ông phải làm sao 
để thực hiện tròn vai một người cha đối với đứa con 
riêng của ông và bà Bắc?

Phim phát sóng vào lúc 21h ngày 05/09.

tổ ấM gió LùA
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lịch phát sóng tháng 9

06g00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật   Mãi mãi bên em - Philippines
  từ ngày 18/9 sắc đẹp tội lỗi - Philippines
07g00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật   Cung tỏa châu liêm - tQ
08g00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật   yêu chồng cô chủ - tL
  từ ngày 24/9 Phản bội - tL
09g00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật   Mây họa ánh trăng - HQ
  từ ngày 6/9 Mặt trái của công lý - HQ
10g00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật   Cung tỏa châu liêm - tQ
11g00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật   Hạnh phúc là nhà - HQ
12g00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật   yêu chồng cô chủ - tL
  từ ngày 23/9 Phản bội - tL
13g00  Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật   Mây họa ánh trăng - HQ
  từ ngày 5/9 Mặt trái của công lý - HQ
14g00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật   Mối tình bí mật - HQ
15g00 Phim truyện  

  thứ 2 - Chủ nhật   Mãi mãi bên em - Philippines
  từ ngày 17/9 sắc đẹp tội lỗi - Philippines
16g00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật Mây họa ánh trăng - HQ
  từ ngày 4/9 Mặt trái của công lý - HQ
17g00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật Hạnh phúc là nhà - HQ
18g00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật Mãi mãi bên em - Philippines
  từ ngày 16/9 sắc đẹp tội lỗi - Philippines
19g00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật Cung tỏa châu liêm - tQ
  từ ngày 29/9 Cẩm tú Duyên - tQ
20g00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật Hạnh phúc là nhà - HQ
21g00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật Mây họa ánh trăng - HQ
  từ ngày 3/9 Mặt trái của công lý - HQ
22g00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật Mối tình bí mật - HQ
23g00 Phim truyện  
  thứ 2 - Chủ nhật Mãi mãi bên em - Philippines
  từ ngày 16/9 sắc đẹp tội lỗi - Philippines
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Tân Lộc đỉnh ký

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn vì cha không còn nữa 
nhưng Kim Ji Wan lại luôn được sống trong sự quan tâm 

cùng tình yêu vô bờ bến của bà nội, mẹ kế sun Hee và cô 
em gái cùng cha khác mẹ Han Eun soo. 

May mắn mỉm cười với Ji Wan khi anh được nhận vào tập 
đoàn Best global, mà không hề biết Jang tae soo - chủ tịch 
Best global từng là bạn làm ăn thân thiết với cha mình năm 
xưa. Cùng lúc này, con trai chủ tịch Jang, cũng là bạn thân 
của Ji Wan tên là Hyun Do, lại tình cờ gặp gỡ Eun soo để rồi 
phải lòng cô em gái của bạn. thế nhưng chuyện tình này 
bị ông Jang kịch liệt phản đối. Mọi chuyện chỉ sáng tỏ khi Ji 
Wan vô tình tìm thấy cuốn sổ kế toán năm xưa của công ty. 
thì ra, khi cha anh qua đời, chủ tịch Jang đã lợi dụng thời cơ, 
cướp đi một số tiền lớn.

Lo ngại Ji Wan sẽ tranh giành sản nghiệp, chủ tịch Jang 

vừa tìm cách lôi 
kéo những cộng 
sự cũ, vừa đẩy 
những người có 
liên quan ra nước 
ngoài, thậm chí 
ép người khác 
nhận tội thay 
mình. Liệu Ji Wan 
có vạch trần 

được chủ tịch Jang? Bí mật xoay quanh thân thế Eun soo 
liên quan thế nào đến anh? Mối tình Hyun Do - Eun soo sẽ 
kết thúc ra sao giữa mối thù của hai gia đình. Và sau tất cả, 
các thành viên có nhận ra đâu mới là điều quan trọng nhất

Phim phát sóng lúc 20h00, từ ngày 23/07.

MÂy HọA ÁnH trĂng PHản BỘi

Lấy bối cảnh cuối thời Joseon, phim xoay quanh Hong 
ra on - cô nàng chuyên giả trai kiếm sống với cái tên 

Hong sam Dom và cực kì nổi tiếng với nghề quân sư tình 
yêu. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô vô tình “đụng độ” 
thế tử Lee young để rồi “trôi dạt” vào cung, trở thành thái 
giám thân cận của anh. 

Lúc này, triều đình đang ngày một hỗn loạn bởi gia tộc 
họ Kim - đứng đầu là lãnh tướng Kim và Hoàng hậu đang 
ra sức lợi dụng Đức vua để mưu đồ lật đổ vương vị. trong 
buổi yến tiệc thiết đãi sứ giả nhà thanh, để mưu hại thế tử, 
hoàng hậu ra lệnh cho vũ nữ múa màn cuối phải biến mất. 
Vô tình phát hiện, ra on đành thế thân hoàn thành màn 
trình diễn mà thế tử đã đổ biết bao tâm huyết chuẩn bị. 
rung động bởi cô gái che mặt bí ẩn trong điệu múa, Lee 
young lần theo dấu vết của nàng và đem lòng nghi ngờ 
thân phận vị thái giám bên cạnh, khi phát hiện ra những 
điểm trùng khớp giữa 2 người.

Không chỉ đấu tranh với tình cảm ngày một lớn dành 
cho thái giám sam Dom, Lee young còn phải đối diện với 
tình địch yoon sung - cháu trai lãnh tướng Kim, người đã 
phát hiện ra thân phận nữ nhi của ra on ngay lần đầu 
gặp gỡ và vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cô. Chỉ đến khi vô 
tình nhìn thấy ra on trong trang phục thiếu nữ, Lee young 
mới có thể yên tâm thổ lộ lòng mình. Anh còn giúp cô tìm 
ra người mẹ thất lạc bấy lâu. nhưng cũng chính lúc này, 
ra on lại biết được cô chính là con gái của vị thủ lĩnh cuộc 
đảo chính của quân nổi dậy năm xưa... 

Phim phát sóng lúc 21h00, từ ngày 4/9.

Kết hôn 5 năm, mặc dù chưa thể có con, Ploy và Ken 
vẫn khiến người khác ngưỡng mộ bởi sự quan tâm, thấu 

hiểu mà cặp đôi dành cho nhau. tuy nhiên, khi nicha - sếp 
mới của Ken xuất hiện, niềm tin tuyệt đối của Ploy dành cho 
chồng chính thức lung lay khi cô bắt gặp Ken vụng trộm với 
nicha trong một chuyến công tác. Không chỉ bày đủ chiêu 
trò khiến Ploy đánh mất niềm tin cuối cùng dành cho chồng, 
nicha còn khiến Ken hiểu lầm vợ và một lần nữa phạm sai lầm 
không thể tha 
thứ…

Là bạn thân 
của Ploy, hết 
lần này đến 
lần khác Kwan 
phải cắn 
răng tha thứ 
cho thói lăng 
nhăng của người yêu của mình là Win. Cho đến một lần, 
cảnh nóng vụng trộm giữa anh với một cô nàng hot girl bất 
ngờ bị tung lên mạng, đẩy tình yêu giữa Win và Kwan thực sự 
đến trên bờ vực lung lay…

Không như hai người bạn thân là Ploy và Kwan, Boot lại 
gặp rắc rối với chính người tình của mình. trong lúc cô đơn, 
Boot phải lòng rồi vượt quá giới hạn với chàng huấn luyện 
viên thể hình. Cùng lúc chồng cô nhận ra sự bất thường của 
vợ thì một kẻ có trong tay clip nóng lưu giữ toàn bộ cảnh 
Boot ngoại tình đã bất ngờ đe dọa tống tiền cô.

Phim phát sóng lúc 12h00, từ ngày 23/9.

HạnH PHúC Là nHà
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*Duy nhất trên K+

sỰ Kiện tHỂ tHAo PHÁt sóng trỰC tiếP 
tROng tháng 9/2017

Thể Thao Tháng 9 Trên k+: ngập Tràn CáC CuộC Đối Đầu Đỉnh Cao

truyền hình K+ sẽ tiếp tục mang tới những cuộc đối 
đầu đỉnh cao của 2 giải đấu hàng đầu thế giới 

là ngoại hạng Anh và La Liga trong tháng 9 với trọn 
vẹn các trận đấu sớm ngày thứ 7, một trận đấu trong 
khung 21h và trận đấu muộn ngày Chủ nhật, độc 
quyền và duy nhất trên K+, ứng dụng myK+ và gói 
myK+noW. tại sân cỏ nước Anh, nhà Đương kim vô 
địch Chelsea sẽ có một tháng 9 đầy chông gai khi phải 
đối đầu với lần lượt là Arsenal và Man City. Các cuộc 
đối đầu hấp dẫn khác có thể kể tới như Man City gặp 
Liverpool ở trận đấu sớm ngày 9/9 hay cuộc tái ngộ đội 
bóng cũ Man utd khi Everton phải làm khách trên sân 
old trafford vào ngày 17/9. trong khi đó, trận derby xứ 
Catalunya giữa Barcelona và Espanyol sẽ mở đầu cho 
một tháng 9 rực lửa tại La Liga. Vào ngày 25/9, Atletico 
của HLV Diego simeone sẽ đón tiếp một đối thủ “khó 
chịu” là sevilla trên sân nhà và đây cũng là một trong 

những trận đấu đáng chú ý của giải vô địch quốc gia 
tây Ban nha trong tháng 9. 

Cũng trong tháng 9, các giải golf thuộc hệ thống 
PgA tour là Dell technology Championship, BMW 
Championship và Coca-Cola tour Championship sẽ 
lần lượt diễn ra bắt đầu từ ngày 1/9 và kéo dài đến 
24/9, sẽ là “món ăn” không thể bỏ lỡ dành cho những 
người hâm mộ của môn thể thao quý tộc. ngoài ra, 
một trong những giải đấu hàng đầu của các golfer thế 
giới là the Presidents Cup cũng sẽ được K+ gửi đến các 
khán giả trong tháng này. 

Không chỉ có vậy, các fan hâm mộ bóng đá cũng 
đừng bỏ lỡ sự kiện đáng chú ý của bóng đá Việt nam 
như vòng loại AsiAn Cup, giải u18 AFF Championship 
hay AFC u16 Championship đều sẽ được phát sóng 
trọn vẹn trên hệ thống các kênh của truyền hình K+. 
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chƯƠng tRÌnh ĐẶc sẮc tRÊn 
tRUYỀn hÌnh K+ tháng 9/ 2017

Lấy bối cảnh 
về cuộc 

sống hiện đại, 
câu chuyện 
bắt đầu khi 
chàng nhân 
viên địa ốc 
tên sơn đến 
một khu phố 
nghèo để 
thuyết phục 
người dân bán 
nhà. Anh bất 
ngờ khi gặp 
bà tư và được 
xác nhận mình 
là người con 
trai đã bỏ trốn 

30 năm trước do bị tình nghi tội giết người. từ 
đó, sơn luôn nằm mơ thấy những điều kì lạ 
trong quá khứ khiến anh hoài nghi về chính 
bản thân.

Được đánh giá là một tác phẩm nghệ 
thuật, giàu tính nhân văn, Có căn nhà nằm 
nghe nắng mưa được đạo diễn Mai thế Hiệp 
dồn nhiều niềm tin, hi vọng và thậm chí đặt 
cược bằng cách cầm cố căn nhà của chính 
mình để có thêm chi phí thực hiện. Với thông 
điệp đầy cảm xúc về tình mẫu tử, bộ phim 
chạm tới trái tim khán giả bằng diễn xuất 
chân thực của từng diễn viên cùng với những 
khuôn hình được trau chuốt cẩn thận, kết 
hợp với phần âm nhạc xuất sắc do nhà soạn 
nhạc Christopher Wong thực hiện.

Phát sóng 20h thứ Sáu, ngày 29/9 trên K+1.

Có CĂn nhà nẰm nghE nẮng mưa

Một hương vị mới cho người hâm mộ điện 
ảnh sẽ được K+ dành tặng trong tháng 

9 này với hàng loạt bộ phim đậm tính nghệ 
thuật và có chiều sâu, từng đề cử hay nhận 
được các giải thưởng điện ảnh uy tín. góp 
mặt trong chuỗi này là những đại diện đến từ 
các quốc gia châu Âu như: Anh, Pháp, Đức, 
tây Ban nha…

phim Điện ảnh Châu âu
Tối T2 - T6 hàng Tuần Trên k+ns

trong tháng Điện ảnh đỉnh 
cao trên K+, hàng loạt bộ 

phim chất lượng sẽ được 
lựa chọn phát sóng 20h thứ 
6 hàng tuần trên K+1 như: 
Điều kỳ diệu ở phòng giam 
số 7 (Miracle in Cell no.7), Gửi 
thời thanh xuân (so young), 
Chuyện tình Bắc Kinh (Beijing 
Love story) hay 5 năm bị 
quên lãng (the stolen years). 
Mỗi bộ phim đều là một câu 
chuyện mang nhiều sắc thái 
cảm xúc khác nhau. trong 
đó, Điều kỳ diệu ở phòng 
giam số 7 hẳn sẽ khiến khán 
giả rung động bởi tình cha - 
con đặc biệt qua diễn xuất 
tuyệt vời của ryu seung 
ryong. những ai yêu thích 
cuốn tiểu thuyết nổi tiếng 
Anh có thích nước Mỹ không 
chắc chắn không thể bỏ 
qua bộ phim Gửi thời thanh 
xuân do ngôi sao Hoa  
ngữ gạo cội triệu Vy làm  
đạo diễn.

song song với đó, người 
hâm mộ phim hành động 
tháng này cũng sẽ được 
mãn nhãn qua loạt tác 
phẩm như: Cặp đôi điệp viên 
(My girlfriend is An Agent), 
Siêu trộm hoàng cung (the 
grand Heist), Luật sư cao tay 
(untouchable Lawmen) và Tam nhân hành (three) phát sóng 
lúc 20h thứ 4 hàng tuần trên K+1. góp mặt trong những bom 
tấn này đều là dàn diễn viên hạng A châu Á như triệu Vy, Cổ 
thiên Lạc, Chung Hán Lương, Cha tae Hyun, Kim Ha neul… 

Bên cạnh sự cuồng nhiệt của các bộ phim hành động hay 
bom tấn, loạt tác phẩm tình cảm, lãng mạn phát sóng lúc 
20h thứ 7 hàng tuần trên K+ns như: Cô nàng điện giật (May 
Who?), Nàng heo của tôi (My sister, the Pig Lady), Rock học 
trò (suck seed), Tình đầu thơ ngây (unforgettable) hay Tìm 
chồng cho mẹ (Making Family) được xem là hương vị mới, 
pha trộn hài hòa giữa điện ảnh thái Lan và Hàn Quốc một 
cách ngọt ngào. trong số này, phim Nàng heo của tôi còn có  
sự tham gia của Hwang Jung Eun - ngôi sao hàng đầu xứ  
kim chi.

Phát sóng 20h hàng ngày trên K+1 & K+NS.

phim Điện ảnh Châu á
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Ben Whittaker, một ông 
lão góa vợ 70 tuổi 

nhưng không hề muốn nghỉ 
hưu nên đã xin vào làm 
nhân viên thực tập tại một 
cửa hàng thời trang trực 
tuyến của cô chủ xinh đẹp 
và sành điệu Jules ostin. 
sau khi trở thành  một thực 
tập sinh thực thụ, ông lão 
Whittaker rất trẻ trung và 
năng động không thua kém 
bất kì ai. Hơn hết, ông đã 
giúp đỡ Jules khi cô gặp 
khó khăn, truyền cảm hứng 
và tạo động lực để Jules 
tiếp tục đam mê nghề 
nghiệp của mình.

Phát sóng 21h thứ Tư, 
ngày 13/9. Bố già họC ViệC

Ch u y ệ n 
phim xoay 

quanh Bob - 
một mật vụ CiA 
có võ nghệ cao 
cường, luôn là 
mối hiểm nguy 
với bất cứ tên 
tội phạm nào, 
mặc dù thời 
còn đi học, anh 
từng phải gánh 
chịu nỗi ác 
mộng vì vẻ bề 
ngoài xấu xí và 
thường xuyên bị 
bạn bè cùng 
trường trêu 
chọc. sau khi 
hội ngộ qua 
Facebook với 
người bạn cũ 

Kevin, một nhân viên kế toán, Bob đã kéo anh chàng này 
vào vòng xoáy của thế giới ngầm của tội phạm quốc tế. 
Đây là sự khởi đầu cho  nhiều cuộc điều tra thú vị của cặp 
bài trùng.

Phát sóng 21h thứ Sáu, ngày 22/9.

Cặp Đôi gián Điệp

Câu chuyện diễn 
ra tại một thành 

phố hư cấu có tên là 
san Fransokyo (tên viết 
tắt của hai thành phố 
san Francisco của Mỹ 
và tokyo của nhật 
Bản). Đó là nơi ở của 
cậu bé thần đồng Hiro 
Hamada cùng với một 
người bạn hết sức đặc 
biệt là Baymax. 
Baymax trông giống 
như một người tuyết 
màu trắng, vốn là phát 
minh của tadashi - anh 
trai Hiro, được tạo ra 
nhằm mục đích phục 

vụ cho sức khỏe của con người. Với sự thông minh hơn 
người, cậu nhóc Hiro đã chế tạo ra các công cụ chiến đấu 
cho biệt đội siêu anh hùng với sự đồng hành của 5 thành 
viên còn lại là Baymax, Wasabi, go go, Fred và Honey 
Lemon. Họ đã cùng nhau chiến đấu để ngăn chặn một 
thảm họa kinh khủng đối với thành phố.

Phát sóng 19h20 thứ Sáu, ngày 1/9.

BiệT Đội 6 anh hùng

(Nguồn: Cineonline)

Bộ phim kể về 
napoleon solo, một 

điệp viên của CiA (Mỹ) 
được bí mật giao nhiệm 
vụ hợp tác cùng illya 
Kuryakin của KgB (nga) 
để điều tra về một tổ 
chức tội phạm với âm 
mưu phá hoại hòa bình 
trong thời gian chiến 
tranh lạnh của thập niên 
60 thế kỉ trước. solo vốn 
xuất thân là một tay trộm 
ranh ma, trong khi 
Kuryakin lại là một thanh 
niên nghiêm túc, có tâm lí 
phức tạp và tuổi thơ trải 
qua nhiều khó khăn. tính cách ngang tàng, dân chơi của 
solo đặt bên cạnh sự thẳng thắn, bảo thủ của Kuryakin đã 
gây ra nhiều tình huống dở khóc, dở cười.

Phát sóng 21h thứ Sáu, ngày 8/9.

Tổ ChứC Bóng Đêm

(Nguồn:  Impawards) (Nguồn:  Impawards)

(Nguồn:  Impawards)
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tỉnh dậy trong bệnh 
viện ở Florence (italia), 

robert Langdon phát hiện 
mình bị thương ở đầu, 
đồng thời bị mất đi một 
phần kí ức của những 
ngày vừa qua. những gì 

ông còn nhớ là hình ảnh mình đang đi trong khuôn 
viên trường Harvard. sienna Brooks, một trong các bác 
sĩ đang chăm sóc robert cho hay, ông bị chấn thương 
sọ não do một viên đạn bay sượt qua đầu và đã tự 
mình đến phòng cấp cứu.  Chưa kịp hiểu chuyện gì 
đang diễn ra thì robert lại bị săn đuổi bởi các sát thủ 
buộc ông phải tiếp tục trốn chạy và bước vào hành 
trình giải mã những bí ẩn, ngăn chặn âm mưu diệt 
chủng loài người. 

Phát sóng 21h thứ Bảy, ngày 9/9.

trong khi đang lướt 
sóng trên biển, nancy 

bất ngờ bị một con cá 
mập trắng tấn công 

và kẹt trên mỏm đá ở vùng nước cạn. tuy chỉ cách 
bờ khoảng 200 mét nhưng nancy không thể nào bơi 
vào trong đất liền được. giữa biển cả mênh mông 
với những ngọn sóng biển dữ tợn từng đợt, từng đợt 
dồn dập và mạnh mẽ, sự xuất hiện trơ trọi của cô gái 
đang bị thương phải chống chọi lại sự hung tợn của 
loài cá mập ăn thịt người càng khiến cuộc chiến sinh 
tồn của cô trở nên nghẹt thở.

Phát sóng 21h thứ Bảy, ngày 2/9.

Vùng nước  
tử thần

rào chắn  
sắc tộc

Lấy bối cảnh những năm 1950 tại Mỹ, bộ phim xoay 
quanh câu chuyện về cuộc đấu tranh chủng tộc 

của ông bố người Mỹ gốc Phi tên là troy. sở hữu tài 
chơi bóng chày thượng hạng, nhưng trong giai đoạn 
xã hội Mỹ không chấp nhận sự hiện diện của các 
ngôi sao da đen tham gia môn thể thao ưa thích của 
họ, troy phải kiếm sống bằng nghề dọn rác. những 
nỗ lực của troy nhằm giúp gia đình thoát khỏi sự kì thị 
chủng tộc đã gợi mở những góc khuất trong tâm hồn 
bị tổn thương sâu sắc vì quá khứ cay đắng bất hạnh 
của một số phận người da đen lớn lên trong xã hội 
phân biệt chủng tộc đến cùng cực.

Phát sóng 21h thứ Bảy, ngày 23/9.

Bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh của 
DC Comics, xoay quanh một nhóm biệt đội gồm 

những tên tội phạm sừng sỏ bị ép buộc làm việc cho 
Amanda Waller, một nhân vật đầy quyền lực của 
chính phủ. tất cả những tên tội phạm này đều từng 
là kẻ thù của người dơi Batman. trong khi ngày càng 
nhiều người dân cảm thấy lo lắng về các tổ chức bí 
mật của chính phủ Mỹ thì một thế lực tà ác từ thời 
cổ đại bỗng trỗi dậy. Vận mệnh của cả thế giới bất 
ngờ được đặt vào tay những người hùng bất đắc dĩ. 
Đây cũng chính là lí do khiến Waller phải buộc lòng 
làm việc với Joker, kẻ duy nhất có liên hệ thực sự với 
Batman.

Phát sóng 21h thứ Bảy, ngày 6/9.

hỏa ngục

Biệt đội  
cảm tử
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lịch phát sóng tháng 9

 
 
 
 
 
 
 

ngày 1/9

06:00 tHE WHoLE ninE   
 yArDs - CoMEDy
09:45 PoCAHontAs - FAMiLy
12:50 WArCrAFt -   
 ACtion-ADVEnturE
17:50 MArs nEEDs   
 MoMs - FAMiLy
19:20 Big HEro 6 - FAMiLy
21:00 tHE HuntsMAn:   
 WintEr’s WAr -   
 ACtion-ADVEnturE
22:55 ALLiED - DrAMA

ngày 2/9

06:30 A MigHty HEArt -   
 DrAMA
12:00 tHE HuntsMAn:   
 WintEr’s WAr -   
 ACtion-ADVEnturE
17:55 PosEiDon - ACtion-  
 ADVEnturE
19:35 tHE sECrEt LiFE oF   
 PEts - FAMiLy
21:00 tHE sHALLoWs - DrAMA
22:25 gAME oF tHronEs   
 s707 - DrAMA
23:25 tHE goLDEn CoMPAss -  
 FAMiLy

ngày 3/9

06:00 sHArK tALE - FAMiLy
12:35 CrAZy, stuPiD,   
 LoVE - roMAnCE
19:05 JACK rEACHEr: nEVEr  
 go BACK - ACtion-  
 ADVEnturE
21:00 BAtMAn V suPErMAn:  
 DAWn oF JustiCE -   
 ACtion-ADVEnturE
23:30 AnnAPoLis - DrAMA

ngày 4/9

06:00 tHE LADy in tHE   
 VAn - DrAMA
11:00 JACK rEACHEr: nEVEr  
 go BACK - ACtion-  
 ADVEnturE
13:00 BAtMAn V suPErMAn:  
 DAWn oF JustiCE -   
 ACtion-ADVEnturE
18:30 roMy AnD MiCHELE’s  
 HigH sCHooL rEunion -  
 CoMEDy
20:00 in tHE HEArt oF tHE sEA  

 - ACtion-ADVEnturE
22:00 BALLErs  s307 - CoMEDy
22:30 insECurE  s207: HELLA  
 DisrEsPECtFuL -   
 CoMEDy
23:00 tHE HoLLArs - DrAMA

ngày 5/9

06:00 tHE rugrAts MoViE -  
 FAMiLy
12:00 in tHE HEArt oF tHE sEA  
 - ACtion-ADVEnturE
18:55 iron MAn 2 -   
 ACtion-ADVEnturE
21:00 tHE sHALLoWs - DrAMA
22:25 MAgiC MiKE xxL -   
 DrAMA

ngày 6/9

06:00 BEEtHoVEn - CoMEDy
11:45 tHE sHALLoWs - DrAMA
17:55 yogi BEAr - FAMiLy
19:15 PitCH BLACK -   
 ACtion-ADVEnturE
21:00 tHE CHroniCLEs oF   
 riDDiCK - ACtion-  
 ADVEnturE
23:00 DAugHtEr oF goD -  
 DrAMA

ngày 7/9

06:00 tHE FirM - DrAMA
12:10 PitCH BLACK -   
 ACtion-ADVEnturE
17:25 HonEy 3 - DrAMA
19:00 tHE BournE iDEntity -  
 ACtion-ADVEnturE
21:00 CinDErELLA - FAMiLy
22:45 BALLErs  s307 - CoMEDy
23:15 insECurE  s207: HELLA  
 DisrEsPECtFuL -  
  CoMEDy
23:45 riDE ALong 2 -   
 ACtion-ADVEnturE

ngày 8/9

06:00 FrAnKiE AnD   
 JoHnny - roMAnCE
11:05 tHE BournE iDEntity -  
 ACtion-ADVEnturE
17:45 LEMony sniCKEt’s A  
 sEriEs oF unFortunAtE  
 EVEnts - FAMiLy
19:30 JournEy to tHE CEntEr  
 oF tHE EArtH (2008) -  

 ACtion-ADVEnturE
21:00 tHE MAn FroM   
 u.n.C.L.E. - ACtion-  
 ADVEnturE
22:55 JACK rEACHEr: nEVEr  
 go BACK - ACtion-  
 ADVEnturE

ngày 9/9

06:00 LEMony sniCKEt’s A  
 sEriEs oF unFortunAtE  
 EVEnts - FAMiLy
07:50 An AMEriCAn girL:   
 grACE stirs uP suCCEss  
 - FAMiLy
11:50 MAxiMuM riDE -   
 ACtion-ADVEnturE
19:30 HAnCoCK -   
 ACtion-ADVEnturE
21:00 inFErno (2016) -   
 ACtion-ADVEnturE
23:00 tHE Boy (2016) -   
 hORROR-thRILLeR

ngày 10/9

06:00 u-571 - ACtion-  
 ADVEnturE
11:20 AnnAPoLis - DrAMA
13:00 inFErno (2016) -   
 ACtion-ADVEnturE
18:05 sHArK tALE - FAMiLy
19:35 tHE sHALLoWs - DrAMA
21:00 ouiJA: origin oF EViL -  
 hORROR-thRILLeR
22:35 HAiL, CAEsAr! - CoMEDy

ngày 11/9

06:00 rAMBo: First BLooD  
 PArt ii - ACtion-  
 ADVEnturE
11:00 tHE sHALLoWs - DrAMA
12:25 tHE sHAggy Dog -   
 CoMEDy
18:00 JuLiE & JuLiA - DrAMA
20:05 CrAZy, stuPiD, LoVE -  
 roMAnCE
22:00 BALLErs  s308:   
 ALLEy-ooPs - CoMEDy
22:30 insECurE  s208: HELLA  
 PErsPECtiVE - CoMEDy
23:00 tHE stAnForD Prison  
 ExPEriMEnt - DrAMA

ngày 12/9

06:05 sHADoWLAnDs - DrAMA

11:45 CrAZy, stuPiD,   
 LoVE - roMAnCE
17:45 MArs nEEDs MoMs -  
 FAMiLy
19:10 tHE LAst song - DrAMA
21:00 inFErno (2016) -  
  ACtion-ADVEnturE
23:00 ouiJA: origin oF EViL -  
 hORROR-thRILLeR

ngày 13/9

06:00 MEADoWLAnD - DrAMA
12:25 AnoMALisA - DrAMA
17:05 Big HEro 6 - FAMiLy
18:45 BAtMAn BEgins -   
 ACtion-ADVEnturE
21:00 tHE intErn - CoMEDy
23:00 sing strEEt - DrAMA

ngày 14/9

06:00 An AMEriCAn girL:   
 grACE stirs uP suCCEss  
 - FAMiLy
07:40 WiLD Hogs - CoMEDy
09:20 A MigHty HEArt -   
 DrAMA
12:50 BAtMAn BEgins -   
 ACtion-ADVEnturE
17:00 tHE intErn - CoMEDy
19:00 CAPtAin FAntAstiC -  
 DrAMA
21:00 tHE PurgE:   
 ELECtion yEAr -   
 hORROR-thRILLeR
22:50 BALLErs  s308:   
 ALLEy-ooPs - CoMEDy
23:20 insECurE  s208:   
 HELLA PErsPECtiVE -   
 CoMEDy

ngày 15/9

06:00 BEEtLEJuiCE - CoMEDy
11:10 MAstEr oF tHE   
 DrunKEn Fist: BEggAr  
 so - ACtion-ADVEnturE
12:45 CAPtAin FAntAstiC -  
 DrAMA
14:45 BALLErs  s308:   
 ALLEy-ooPs - CoMEDy
17:30 CLouDy WitH A   
 CHAnCE oF MEAtBALLs -  
 FAMiLy
19:00 in tHE HEArt oF tHE sEA  
 - ACtion-ADVEnturE
21:00 iron MAn 2 -   
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 ACtion-ADVEnturE
23:00 tHE sHALLoWs - DrAMA

ngày 16/9

06:00 tHE LAst oF tHE   
 MoHiCAns - ACtion- 
 ADVEnturE
09:50 in tHE HEArt oF tHE sEA  
 - ACtion-ADVEnturE
11:50 tHE sHALLoWs - DrAMA
13:15 intErCHAngE -   
 hORROR-thRILLeR
18:30 BAtMAn V suPErMAn:  
 DAWn oF JustiCE -   
 ACtion-ADVEnturE
21:00 suiCiDE sQuAD -   
 ACtion-ADVEnturE
23:00 MonEy MonstEr -   
 DrAMA

ngày 17/9

06:00 iMAginE tHAt - CoMEDy
11:00 BAtMAn V suPErMAn:  
 DAWn oF JustiCE -   
 ACtion-ADVEnturE
13:30 suiCiDE sQuAD -   
 ACtion-ADVEnturE
19:00 inFErno (2016) -   
 ACtion-ADVEnturE
21:00 sEnt  s101 - CoMEDy
21:25 sEnt  s102 - CoMEDy
21:55 tHE 5tH WAVE -   
 ACtion-ADVEnturE
23:45 DAugHtEr oF goD -  
 DrAMA

ngày 18/9

06:00 JuLiE & JuLiA - DrAMA
11:00 inFErno (2016) -   
 ACtion-ADVEnturE
13:00 DAugHtEr oF goD -  
 DrAMA
17:15 APProACHing tHE un 
 KnoWn  - sCi-Fi
18:45 sWEEt HoME ALABAMA -  
 CoMEDy
20:35 MAxiMuM riDE -   
 ACtion-ADVEnturE
22:00 BALLErs  s309:   
 CrACKBACK - CoMEDy
22:30 ViCE PrinCiPALs  s201 -  
 CoMEDy
23:00 Argo - DrAMA

ngày 19/9

06:00 soME KinD oF   
 WonDErFuL - DrAMA
10:50 HotEL For Dogs -   
 FAMiLy
12:30 MAxiMuM riDE -   
 ACtion-ADVEnturE
17:45 tHE sHAggy Dog -   
 CoMEDy
19:25 BAstiLLE DAy - ACtion- 
 ADVEnturE
21:00 suiCiDE sQuAD -   
 ACtion-ADVEnturE
23:00 rEnDition - DrAMA

ngày 20/9

06:00 tHE PrinCE oF   
 tiDEs - DrAMA
11:45 suiCiDE sQuAD -   
 ACtion-ADVEnturE
16:55 DuPLiCity - CoMEDy
19:00 BLACK MAss - DrAMA
21:00 sEnt  s101 - CoMEDy
21:30 sEnt  s102 - CoMEDy
22:00 EyE in tHE sKy - DrAMA

ngày 21/9

06:00 u-571 - ACtion-  
 ADVEnturE
11:40 BLACK MAss - DrAMA
17:30 roMy AnD MiCHELE’s  
 HigH sCHooL rEunion -  
  CoMEDy
19:05 CrAZy, stuPiD,   
 LoVE - roMAnCE
21:00 tHE Boy (2016) -  
  hORROR-thRILLeR
22:35 BALLErs  s309: CrACK 
 BACK - CoMEDy
23:05 ViCE PrinCiPALs  s201 -  
 CoMEDy

ngày 22/9

06:00 BArBErsHoP: tHE   
 nExt Cut - CoMEDy
12:35 CrAZy, stuPiD,   
 LoVE - roMAnCE
17:00 Funny PEoPLE -   
 CoMEDy
19:15 CinDErELLA - FAMiLy
21:00 CEntrAL intELLigEnCE -  
 CoMEDy
22:45 sEnt  s101 - CoMEDy
23:15 sEnt  s102 - CoMEDy

ngày 23/9

06:00 tHE tALE oF   
 DEsPErEAux - FAMiLy
11:00 CEntrAL intELLigEnCE -  
 CoMEDy
17:15 CinDErELLA - FAMiLy
19:00 JAson BournE -  
  ACtion-ADVEnturE
21:00 FEnCEs - DrAMA
23:20 ouiJA: origin oF EViL -  
 hORROR-thRILLeR

ngày 24/9

06:25 HonEy 3 - DrAMA
11:10 JAson BournE -   
 ACtion-ADVEnturE
17:00 tHE intErn - CoMEDy
19:00 suiCiDE sQuAD -  
  ACtion-ADVEnturE
21:00 sEnt  s103 - CoMEDy
21:25 sEnt  s104 - CoMEDy
22:00 13 Hours -    
 ACtion-ADVEnturE

ngày 25/9

06:00 ABout A Boy - CoMEDy
11:00 suiCiDE sQuAD -   
 ACtion-ADVEnturE
13:00 tHE siLEnt storM -   
 DrAMA
18:10 HitCH - CoMEDy
20:05 tHE MAn FroM   
 u.n.C.L.E. -    
 ACtion-ADVEnturE
22:00 BALLErs  s310: yAy ArEA  
 - CoMEDy
22:30 ViCE PrinCiPALs  s202 -  
 CoMEDy
23:00 tHE MEDDLEr - DrAMA

ngày 26/9

06:00 yEAr oF tHE Dog -   
 CoMEDy
11:20 tHE MAn FroM   
 u.n.C.L.E. - ACtion-  
 ADVEnturE
15:25 ContACt - DrAMA
17:50 PoCAHontAs - FAMiLy
19:10 HAiL, CAEsAr! - CoMEDy
21:00 FEnCEs - DrAMA

ngày 27/9

06:00 tHE LAst CAstLE -   
 ACtion-ADVEnturE
11:35 By tHE sEA - DrAMA
19:25 MonEy MonstEr -   

 DrAMA
21:00 sEnt  s103 - CoMEDy
21:25 sEnt  s104 - CoMEDy
21:55 in tHE HEArt oF tHE sEA  
 - ACtion-ADVEnturE
23:55 A WALK in tHE   
 WooDs - CoMEDy

ngày 28/9

06:00 tHE LAst oF tHE MoHi-
CAns - ACtion-ADVEnturE
12:20 MonEy MonstEr -   
 DrAMA
19:15 PitCH BLACK -  
  ACtion-ADVEnturE
21:00 DAugHtEr oF   
 goD - DrAMA
22:40 BALLErs  s310: yAy   
 ArEA - CoMEDy
23:10 ViCE PrinCiPALs    
 s202 - CoMEDy

ngày 29/9

06:00 HigHLAnDEr -   
 ACtion-ADVEnturE
11:05 DAugHtEr oF   
 goD - DrAMA
12:45 PitCH BLACK -   
 ACtion-ADVEnturE
17:10 tHE goLDEn CoMPAss -  
 FAMiLy
19:00 tHE CHroniCLEs oF   
 riDDiCK - ACtion-  
 ADVEnturE
21:00 tHE LEgEnD oF tArZAn -  
 ACtion-ADVEnturE
22:50 sEnt  s103 - CoMEDy
23:15 sEnt  s104 - CoMEDy
23:45 suiCiDE sQuAD -   
 ACtion-ADVEnturE

ngày 30/9

06:00 BABE - FAMiLy
11:00 tHE LEgEnD oF tArZAn -  
 ACtion-ADVEnturE
17:35 MADAgAsCAr: EsCAPE  
 2 AFriCA - FAMiLy
19:05 tHE HuntsMAn:   
 WintEr’s WAr -   
 ACtion-ADVEnturE
21:00 MonstEr truCKs -   
 FAMiLy
22:45 iron MAn 2 -   
 ACtion-ADVEnturE
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ngày 1/9
06:00 PAtH to WAr - DrAMA
08:50 My ZinC BED - DrAMA
12:00 oLiVE KittEriDgE  s102:  
 inCoMing tiDE - DrAMA
17:50 gAME oF tHronEs s707  
 - DrAMA
19:05 roCKy V -    
 ACtion-ADVEnturE
21:00 DiVErgEnt -   
 ACtion-ADVEnturE
23:25 striKE BACK s202:   
 EPisoDE 12 - ACtion- 
 ADVEnturE

ngày 2/9

06:15 AnD stArring PAnCHo  
 ViLLA As HiMsELF -   
 DrAMA
12:00 DiVErgEnt -   
 ACtion-ADVEnturE
18:05 CinDErELLA MAn -   
 DrAMA
21:00 roCKy BALBoA - DrAMA
22:50 rEsiDEnt EViL: AFtErLiFE -  
 ACtion-ADVEnturE

ngày 3/9

06:25 DiABoLiQuE -   
 hORROR-thRILLeR
12:00 rEsiDEnt EViL: AFtErLiFE -  
 ACtion-ADVEnturE
17:25 ZooKEEPEr - CoMEDy
19:15 MECHAniC:   
 rEsurrECtion   -   
 ACtion-ADVEnturE
21:00 BuLLEtProoF MonK -  
 ACtion-ADVEnturE
22:55 ContAgion - DrAMA

ngày 4/9

07:10 i AM LEgEnD -   
 ACtion-ADVEnturE
10:00 CriMinAL (2015) -   
 ACtion-ADVEnturE
12:00 tHE LorD oF tHE rings:  
 tHE FELLoWsHiP oF   
 tHE ring - ACtion-  
 ADVEnturE
17:40 ContAgion - DrAMA
20:00 gAME oF tHronEs s707  
 - DrAMA
21:15 BALLErs  s307:   
 riCKy-LEAKs - CoMEDy
21:45 insECurE  s207:   
 HELLA DisrEsPECtFuL -  
 CoMEDy

22:15 rooM 104 s106:   
 VoyEurs - CoMEDy
22:45 tHE MAn in tHE   
 iron MAsK -   
 ACtion-ADVEnturE

ngày 5/9

07:00 grEy gArDEns - DrAMA
12:00 oLiVE KittEriDgE  s103:  
 A DiFFErEnt roAD -   
 DrAMA
17:10 sugArtiME - DrAMA
19:05 tHE LAst WitCH HuntEr -  
 ACtion-ADVEnturE
21:00 roCKy - ACtion-  
 ADVEnturE
23:10 striKE BACK s204:   
 EPisoDE 14 -   
 ACtion-ADVEnturE

ngày 6/9

06:00 CriME oF tHE   
 CEntury - DrAMA
12:00 oLiVE KittEriDgE    
 s104: sECurity - DrAMA
18:50 roCKy - ACtion-  
 ADVEnturE
21:00 FroZEn (2013) - FAMiLy
22:50 striKE BACK s206:   
 EPisoDE 16 -   
 ACtion-ADVEnturE
23:45 striKE BACK s207:   
 EPisoDE 17 -   
 ACtion-ADVEnturE

ngày 7/9

06:00 CAPturing MAry -   
 DrAMA
12:00 tHE LEFtoVErs  s301: tHE  
 BooK oF KEVin - DrAMA
17:10 rECount - DrAMA
19:15 tHE gAtHEring   
 storM - DrAMA
21:00 gAMEr -    
 ACtion-ADVEnturE
22:40 striKE BACK s208:   
 EPisoDE 18 -   
 ACtion-ADVEnturE
23:35 striKE BACK s209:   
 EPisoDE 19 -   
 ACtion-ADVEnturE

ngày 8/9

06:00 gotti - DrAMA
12:00 tHE LEFtoVErs  s302:  
 Don’t BE riDiCuLous -  
 DrAMA

17:30 tHE trAnsPortEr   
 rEFuELED -    
 ACtion-ADVEnturE
19:15 snAKE EyEs -   
 hORROR-thRILLeR
21:00 Point BrEAK  -   
 ACtion-ADVEnturE
23:05 striKE BACK s210:   
 EPisoDE 20 -   
 ACtion-ADVEnturE

ngày 9/9

06:00 EinstEin AnD   
 EDDington - DrAMA
12:00 tHE WAtErBoy -   
 CoMEDy
17:00 AutuMn in nEW yorK -  
 roMAnCE
18:55 Point BrEAK  -   
 ACtion-ADVEnturE
21:00 oCEAn’s tHirtEEn -   
 ACtion-ADVEnturE
23:10 VigiLAntE DiAriEs -   
 ACtion-ADVEnturE

ngày 10/9

06:25 BErnArD AnD   
 Doris - DrAMA
12:00 norMA JEAn &   
 MAriLyn - DrAMA
18:50 oCEAn’s tHirtEEn -   
 ACtion-ADVEnturE
21:00 guArDiAns oF tHE   
 gALAxy - ACtion-  
 ADVEnturE
23:10 DiVErgEnt -   
 ACtion-ADVEnturE

ngày 11/9

07:10 MuHAMMAD ALi’s   
 grEAtEst FigHt - DrAMA
12:00 tHE LEFtoVErs  s303:  
 CrAZy WHitEFELLA   
 tHinKing - DrAMA
18:50 DiVErgEnt -   
 ACtion-ADVEnturE
21:15 BALLErs  s308:  
 ALLEy-ooPs - CoMEDy
21:45 insECurE  s208: HELLA  
 PErsPECtiVE - CoMEDy
22:15 rooM 104 s107: tHE  
 MissionAriEs - CoMEDy
22:45 FinDing nEVErLAnD -  
 DrAMA

ngày 12/9

07:30 King Kong (1976)  -  

 ACtion-ADVEnturE
13:05 FinDing nEVErLAnD -  
 DrAMA
19:05 BuLLEtProoF MonK -  
 ACtion-ADVEnturE
21:00 roCKy ii -    
 ACtion-ADVEnturE
23:10 oCEAn’s tHirtEEn -   
 ACtion-ADVEnturE

ngày 13/9

06:05 rEBounD tHE LEgEnD  
 oF EArL “tHE goAt”  
 MAnigAuLt - DrAMA
10:05 BuLLEtProoF MonK -  
 ACtion-ADVEnturE
18:50 roCKy ii -    
 ACtion-ADVEnturE
21:00 tErrorDACtyL -   
 ACtion-ADVEnturE
22:45 striKE BACK s304:   
 EPisoDE 24 - ACtion- 
 ADVEnturE
23:40 striKE BACK s305:   
 EPisoDE 25 -   
 ACtion-ADVEnturE

ngày 14/9

07:55 BoDy LAnguAgE -   
 DrAMA
12:00 tHE LEFtoVErs  s306:  
 CErtiFiED - DrAMA
19:15 tErrorDACtyL -   
 ACtion-ADVEnturE
21:00 sHut in -    
 hORROR-thRILLeR
22:40 striKE BACK s306:   
 EPisoDE 26 - ACtion- 
 ADVEnturE
23:35 striKE BACK s307:   
 EPisoDE 27 -   
 ACtion-ADVEnturE

ngày 15/9

06:00 ALWAys outnuMBErED -  
 DrAMA
13:10 roCKy -    
 ACtion-ADVEnturE
19:20 sHut in -    
 hORROR-thRILLeR
21:00 i AM LEgEnD -   
 ACtion-ADVEnturE
22:50 striKE BACK s308:   
 EPisoDE 28 -  
  ACtion-ADVEnturE
23:45 striKE BACK s309:   
 EPisoDE 29 -  
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  ACtion-ADVEnturE

ngày 16/9

06:35 into tHE storM -   
 DrAMA
12:00 roCKy iii -    
 ACtion-ADVEnturE
19:10 i AM LEgEnD -   
 ACtion-ADVEnturE
21:00 tHE trAnsPortEr   
 rEFuELED -    
 ACtion-ADVEnturE
22:45 tHE LAst WitCH HuntEr -  
 ACtion-ADVEnturE

ngày 17/9

06:00 ConFirMAtion - DrAMA
12:00 FroZEn (2013) - FAMiLy
17:30 snAKE EyEs -   
 hORROR-thRILLeR
19:15 tHE trAnsPortEr   
 rEFuELED -    
 ACtion-ADVEnturE
21:00 ZooKEEPEr - CoMEDy
22:50 Point BrEAK  -   
 ACtion-ADVEnturE

ngày 18/9

07:05 rAW DEAL -   
 ACtion-ADVEnturE
12:00 tHE LEFtoVErs  s308:  
 tHE BooK oF norA -  
 DrAMA
17:15 Don’t LooK BACK -   
 ACtion-ADVEnturE
19:00 ZooKEEPEr - CoMEDy
21:15 BALLErs  s309:   
 CrACKBACK - CoMEDy
21:45 ViCE PrinCiPALs   
  s201 - CoMEDy
22:15 rooM 104 s108:   
 PHoEnix - CoMEDy
22:45 AutuMn in nEW yorK -  
 roMAnCE

ngày 19/9

07:40 LoVE & MErCy - DrAMA
12:00 togEtHErnEss s101:  
 FAMiLy DAy - CoMEDy
18:35 DiVErgEnt -   
 ACtion-ADVEnturE
21:00 roCKy iii -    
 ACtion-ADVEnturE
22:50 striKE BACK s310:  
  EPisoDE 30 -   
 ACtion-ADVEnturE
23:45 roME s201: PAssoVEr -  

 ACtion-ADVEnturE

ngày 20/9

06:00 tHE Fog -    
 hORROR-thRILLeR
12:00 togEtHErnEss s103:  
 insAnity - CoMEDy
17:00 roCKy ii - ACtion-  
 ADVEnturE
19:10 roCKy iii -    
 ACtion-ADVEnturE
21:00 tHE HunDrED-Foot   
 JournEy - CoMEDy
23:10 roME s202: son oF   
 HADEs - ACtion-  
 ADVEnturE

ngày 21/9

06:30 Point oF    
 origin - DrAMA
12:00 togEtHErnEss s105:  
 KiCK tHE CAn - CoMEDy
18:40 tHE MAn in tHE   
 iron MAsK -   
 ACtion-ADVEnturE
21:00 rEsiDEnt EViL: AFtErLiFE -  
 ACtion-ADVEnturE
23:45 roME s205: HEroEs   
 oF tHE rEPuBLiC -   
 ACtion-ADVEnturE

ngày 22/9

06:00 you Don’t KnoW   
 JACK - DrAMA
12:00 togEtHErnEss s107:  
 PArty tiME - CoMEDy
17:30 tErrorDACtyL -  
 ACtion-ADVEnturE
19:15 rEsiDEnt EViL: AFtErLiFE -  
 ACtion-ADVEnturE
21:00 tron: LEgACy -   
 ACtion-ADVEnturE
23:15 roME s206: PHiLiPPi -  
 ACtion-ADVEnturE

ngày 23/9

06:45 in tHE gLoAMing -   
 DrAMA
08:00 tHE rooKiE (2002) -   
 DrAMA
12:00 MiLLion DoLLAr BABy -  
 DrAMA
18:50 guArDiAns oF tHE   
 gALAxy - ACtion-  
 ADVEnturE
21:00 WAr - ACtion-  
 ADVEnturE

22:50 roCKy - ACtion-  
 ADVEnturE

ngày 24/9

06:15 suBWAy storiEs:   
tALEs FroM tHE    
 unDErgrounD -   
 DrAMA
11:05 LoVE & MErCy - DrAMA
17:15 out oF tiME (2003) -   
 DrAMA
19:10 WAr - ACtion-  
 ADVEnturE
21:00 tHE LorD oF tHE rings:  
 tHE FELLoWsHiP oF  
  the RIng -    
 ACtion-ADVEnturE

ngày 25/9

07:05 out oF tiME (2003) -   
 DrAMA
12:00 DiVorCE s101:   
 PiLot - CoMEDy
18:55 ALL tHE WAy - DrAMA
21:15 BALLErs  s310:   
 yAy ArEA - CoMEDy
21:45 ViCE PrinCiPALs    
 s202 - CoMEDy
22:15 rooM 104 s109:   
 Boris - CoMEDy
23:10 sHut in - Horror-  
 thRILLeR

ngày 26/9

06:00 DisAPPEAring   
 ACts - DrAMA
08:00 MiLLion DoLLAr   
 BABy - DrAMA
12:00 DiVorCE s103:   
 CounsELing - CoMEDy
18:50 MECHAniC:   
 rEsurrECtion   -   
 ACtion-ADVEnturE
20:35 HoLLyWooD on   
 sEt 719 - sPECiAL
21:00 roCKy iV - ACtion-  
 ADVEnturE
22:40 roME s208: A   
 nECEssAry FiCtion -  
 ACtion-ADVEnturE

ngày 27/9

06:00 tHE LAst WitCH HuntEr -  
 ACtion-ADVEnturE
12:00 DiVorCE s105:   
 gustAV - CoMEDy

17:30 roCKy iii -    
 ACtion-ADVEnturE
19:20 roCKy iV -    
 ACtion-ADVEnturE
21:00 tHE WAtErBoy -   
 CoMEDy
22:40 roME s210: DE PAtrE  
 Vostro (ABout your  
 FAtHEr) - ACtion-  
 ADVEnturE
23:50 tHE BrinK  s101:   
 PiLot - CoMEDy

ngày 28/9

06:00 61* - DrAMA
12:00 DiVorCE s107:   
 WEEKEnD PLAns -   
 CoMEDy
17:15 sHE’s tHE MAn -   
 CoMEDy
19:10 PACiFiC HEigHts -   
 hORROR-thRILLeR
21:00 ContAgion - DrAMA
22:55 VEEP  s601:    
 oMAHA - CoMEDy
23:22 VEEP  s602: LiBrAry -  
 CoMEDy

ngày 29/9

06:30 An AMEriCAn girL:   
 CHrissA stAnDs strong  
  - DrAMA
12:00 DiVorCE s109:   
 AnotHEr PArty -   
 CoMEDy
19:05 ContAgion - DrAMA
21:00 tHE MAtrix -   
 ACtion-ADVEnturE
23:25 VEEP  s603:    
 gEorgiA - CoMEDy
23:52 VEEP  s604:    
 JustiCE - CoMEDy

ngày 30/9

06:00 BuLLEtProoF MonK -  
 ACtion-ADVEnturE
12:00 roCKy ii -    
 ACtion-ADVEnturE
18:35 tHE MAtrix -   
  ACtion-ADVEnturE
21:00 AVEngErs: AgE  
  oF uLtron -   
 ACtion-ADVEnturE
23:30 BuLLEtProoF MonK -  
 ACtion-ADVEnturE
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Bộ phim đã từng giành 
một giải tượng Vàng 

oscar danh giá năm 1976. 
Anh chàng vô công rồi 
nghề chẳng có tương lai 
rocky Balboa bước lên võ 
đài và đánh bại cả đương 
kim vô địch quyền Anh. 
Vận may đã mỉm cười và 
trao vào tay anh một cú 
đấm đủ làm choáng váng 
đối thủ, và cả một trái tim 
nhiệt huyết dành cho môn 
thể thao này. Đạo diễn 
sylvester stallone cũng 
chính là người tự mình hóa 
thân vào nhân vật rocky 
do ông từng thai nghén 
trong nhiều năm. 

Phát sóng 22h50 thứ Bảy, 
ngày 23/9.

Các loài vật ở sở 
thú nọ rất yêu 

quý người quản thú 
griffin Kayes, một anh 
chàng độc thân  béo 
ú, nhút nhát và đáng 
yêu. Một ngày nọ, anh 
ta quyết định rời sở 
thú để tìm một cuộc 
sống mới. Khi các loài 
vật biết được dự định 
của griffin, chúng đã 
quyết định phá vỡ quy 
ước của mình để tiết 
lộ cho anh một bí mật 
rất lớn - đó là chúng có 
thể nói chuyện được. 
Bên cạnh đó, các con 
vật còn chỉ cho anh 
chàng khờ này cách 
tiếp cận phái nữ theo 
bản năng tự nhiên của 
từng loài, nhằm mục đích giúp griffin chinh phục được 
cô gái trong mơ của mình...

Phát sóng 19h thứ Hai, ngày 18/9.

Bộ phim đặt người 
xem vào bối cảnh 

thế giới bị lũng đoạn 
bởi sự hiện diện của 
một tộc phù thuỷ. 
Cuộc chiến giữa 
chúng và những người 
thợ săn kéo dài hàng 
bao thế kỉ kết thúc khi 
Kaulder tiêu diệt được 
nữ hoàng của chúng. 
trước khi chết, mụ đã 
kịp nguyền rủa Kaulder 
mãi mãi phải rời xa vợ 
con, sống một cuộc 
sống cô độc kiếp này 
qua kiếp khác. trở về 
với thế kỉ 21, Kaulder là 
thợ săn phù thuỷ duy 
nhất còn sót lại, vẫn 
tiếp tục tìm kiếm và 
tiêu diệt những sinh vật 
siêu nhiên chết người kia. nhưng anh không thể ngờ 
rằng, thủ lĩnh của chúng - nữ hoàng đã được hồi sinh 
và đang tìm cách trả thù loài người.

Phát sóng: 22h45 thứ Bảy, ngày 16/9.  
Bộ phim lấy 

khởi đầu từ 
nhân vật tony 
stark - siêu anh 
hùng người sắt 
iron Man. Với 
nhiều nỗ lực, 
chàng tỉ phú 
đã cố gắng tái 
khởi động dự 
án gìn giữ hòa 
bình bị ngưng 
hoạt động từ 
lâu nhưng mọi 
chuyện diễn ra 
không hề suôn 
sẻ. Mệt mỏi vì 
công việc của 
một nhà sáng 
chế, doanh 
nhân và cả 
trách nhiệm 
của một siêu 
anh hùng, tony 
quyết định tạo 

ra ultron để thay mình bảo vệ thế giới. nhưng ý tưởng đã 
thất bại, ultron trở nên mất kiểm soát và biến thành một 
cỗ máy sát nhân máu lạnh. Khi hòa bình lại bị đe dọa, 
đó cũng là lúc biệt đội Avengers phải trở lại và ra tay.

Phát sóng 21h thứ Bảy, ngày 30/9.

Chiến binh cuối cùng 
săn phù thủy

(Nguồn: Impawards)

Tay đấm huyền thoại

(Nguồn: Pelicula)

sở thú tình yêu

(Nguồn:  Scarecrow) Biệt đội siêu anh hùng 2 - 
Đế chế ultron

(Nguồn: Comicvine)
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Louisa Clark, 26 tuổi là cô gái có phong cách ăn 
mặc màu mè khác biệt, không có phương hướng 

và ước mơ cá nhân. Dù rất vui vẻ lạc quan nhưng Lou 
lại phải vất vả làm việc để giúp đỡ gia đình khó khăn 
của mình. Công việc mới của Lou là chăm sóc cho 
Will traynor, một chủ nhà băng trẻ tuổi giàu có bị liệt 
nửa người và phải gắn chặt đời mình trên chiếc xe 
lăn. tai nạn thảm khốc hai năm trước đã biến Will từ 
một chàng trai mạnh mẽ phóng khoáng trở thành một 
người cố chấp, đầu hàng số phận. Cuộc gặp gỡ đã 
trở thành bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời và trái tim 
của cả hai nhân vật. 

Phát sóng 20h thứ Bảy, 23/9.

ned, một người đàn ông thuộc tuýp người “bảo 
bọc quá mức” nhưng lại cực kì yêu thương gia 

đình. trong kì nghỉ lễ, ông và gia đình đến thăm cô 
con gái của mình tại trường đại học, cũng chính là 
nơi ông gặp lại cơn ác mộng lớn nhất của mình - 
Laird, một tỉ phú công nghệ và là bạn trai của con 
gái ông. Dù lắm tiền nhiều của nhưng Laird ăn mặc 
kì dị, thậm chí còn tự nhiên đến mức ôm hôn mẹ vợ, 
dạy hư em vợ trước ông bố vợ tương lai và văng tục 
mọi lúc mọi nơi. ned - đương nhiên là không chấp 
nhận một chàng rể như vậy!

Phát sóng 20h thứ Bảy, ngày 30/9.

Bộ phim được xây dựng 
dựa trên nguyên mẫu 

có thật ngoài đời của nữ 
ca sĩ Florence Foster Jenkins sống vào cuối thế kỉ 19, đầu 
thế kỉ 20. Không biết gì về thanh âm, nhịp điệu lẫn ca 
hát tổng thể, Florence từng lầm tưởng tiếng cười nhạo 
báng của khán giả là sự động viên và điều đó được 
lan truyền, khiến bà nổi tiếng. trước khi qua đời năm 
1944, Florence đã biểu diễn ở sân khấu Carnegie Hall. 
toàn bộ vé buổi hòa nhạc của bà bán hết chỉ trong hai 
tuần. Các bản thu âm của Florence cũng cháy hàng 
và được vô số khán giả tìm nghe vì hiếu kì. 

Phát sóng 20h thứ Bảy, ngày 9/9.

những bà mẹ 
“ngoan”

Amy Mitchell là một phụ nữ thành đạt, ngoài sự 
nghiệp ổn định, cô còn có một gia đình hạnh 

phúc cùng những đứa con tài giỏi. tuy nhiên, sự kì 
vọng và những chuẩn mực hà khắc trong việc làm 
mẹ từ Hội Phụ huynh - giáo viên khiến Amy quá mệt 
mỏi và quyết định rũ bỏ mọi nguyên tắc phi lí đó. Kết 
hợp cùng hai người mẹ cùng chí hướng khác là Kiki và 
Carla, bộ ba phá vỡ những khuôn mẫu cứng nhắc và 
lao vào một cuộc hành trình tìm kiếm sự tự do và một 
định nghĩa mới cho thiên chức làm mẹ.

Phát sóng 20h thứ Bảy, ngày 2/9.

Trước ngày  
em đến

Theo đuổi  
đam mê

Bố vợ  
đối đầu 
chàng rể
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ngày 01/9
5:10 stArsHiP trooPErs:  
 inVAsion - Animation
6h40 tHE CHoiCE -   
 romance
08:30 tHE sECrEt LiFE oF   
 BEEs - Drama
12:05 tHE MuPPEts - Family
13:50 x-MEn: APoCALyPsE -  
 Action
16:15 troLLs - Comedy
17:50 inDiAnA JonEs AnD  
 tHE KingDoM oF tHE  
 CrystAL sKuLL - Action
20:00 tHE AMAZing   
 sPiDEr-MAn 2 - Action
22:25 trAnsForMErs -   
 Action

ngày 02/9

05:25 EQuALs - sci-Fi
07:10 HELL or HigH   
 WAtEr - Crime
08:45 sKy HigH - Family
10:25 rAiDErs oF tHE   
 Lost ArK - Action
14:20 oZ tHE grEAt AnD 
PoWErFuL - Fantasy
16:30 MiDDLE sCHooL:   
 tHE Worst yEArs oF  
 My LiFE - Comedy
18:05 ZootoPiA - Animation
20:00 BAD MoMs - Comedy
21:45 trAnsForMErs:   
 rEVEngE oF tHE   
 FALLEn - sci-Fi

ngày 03/9

03:40 ViCtor FrAnKEnstEin  
 - Horror
05:30 orDinAry WorLD -  
 Comedy
07:00 tHE roCK - Action
09:15 inDiAnA JonEs   
 AnD tHE LAst CrusADE  
 - Action
11:20 inDiAnA JonEs AnD  
 tHE KingDoM oF tHE  
 CrystAL sKuLL - Action
13:25 tHE MuPPEts - Family
15:10 tHE AMAZing   
 sPiDEr-MAn 2 - Action
17:30 tHE AVEngErs - Action
20:00 CAPtAin AMEriCA:  
 CiViL WAr - Action
22:35 trAnsForMErs: DArK  
 oF tHE Moon - sci-Fi

ngày 04/9

04:55 rAiDErs oF tHE   

 Lost ArK - Action
06:50 ZootoPiA - Animation
08:40 BAD MoMs - Comedy
10:20 CAPtAin AMEriCA:  
 CiViL WAr - Action
12:45 trAnsForMErs -   
 Action
15:10 tHE AVEngErs - Action
17:30 x-MEn: APoCALyPsE -  
 Action
20:00 inDignAtion - Drama
21:55 ViCtor FrAnKEnstEin -  
 Horror
23:45 rAiDErs oF tHE Lost  
 ArK - Action

ngày 05/9

03:40 BAD MoMs - Comedy
05:20 Mission: iMPossiBLE iii  
 - Action
07:25 inDiAnA JonEs AnD 
tHE tEMPLE oF DooM - Action
09:25 x-MEn: APoCALyPsE -  
 Action
13:40 gArFiELD - Animation
15:05 trAnsForMErs:   
 rEVEngE oF tHE   
 FALLEn - sci-Fi
17:35 tHE AMAZing sPiDEr- 
 MAn 2 - Action
20:00 tHE JungLE BooK -  
 Family
21:55 BAD MoMs - Comedy
23:35 inDiAnA JonEs AnD  
 tHE tEMPLE oF DooM -  
 Action

ngày 06/9

09:45 CAPtAin AMEriCA:  
 CiViL WAr - Action
13:50 trAnsForMErs: DArK  
 oF tHE Moon - sci-Fi
16:25 CAFE soCiEty -   
 Comedy
18:05 ZootoPiA - Animation
20:00 CAst AWAy - Drama
22:30 inDiAnA JonEs AnD  
 tHE LAst CrusADE -  
 Action

ngày 07/9

03:40 CAst AWAy - Drama
06:05 gArFiELD - Animation
07:30 inDiAnA JonEs AnD  
 tHE LAst CrusADE -  
 Action
09:35 tHE AVEngErs - Action
12:00 21 JuMP strEEt - Action
15:35 ZootoPiA - Animation
17:25 CAPtAin AMEriCA:  

 CiViL WAr - Action
20:00 BAD MoMs - Comedy
21:45 DArK PLACEs - thriller
23:40 inDiAnA JonEs AnD  
 tHE KingDoM oF tHE  
 CrystAL sKuLL - Action

ngày 08/9

04:10 rEign oVEr ME -   
 Drama
06:15 CAFE soCiEty -   
 Comedy
07:55 trAnsForMErs:   
 rEVEngE oF tHE   
 FALLEn - sci-Fi
10:25 tHE JungLE BooK -  
 Family
12:10 EigHt BELoW - Drama
15:50 inVinCiBLE - Drama
17:35 CAtCH ME iF you CAn  
 - Crime
20:00 DEADPooL - Action
21:55 JACK rEACHEr -   
 Action

ngày 09/9

04:55 DEMoLition - Drama
06:35 tHE tuxEDo - Action
08:15 trAnsForMErs: DArK  
 oF tHE Moon - sci - Fi
10:50 CAtCH ME iF you   
 CAn - Crime
13:10 CAFE soCiEty -   
 Comedy
16:35 tHE JungLE BooK -  
 Family
18:20 HotEL trAnsyLVAniA -  
 Animation
20:00 FLorEnCE FostEr   
 JEnKins - Biography
22:00 CAPtAin AMEriCA:  
 CiViL WAr - Action

ngày 10/9

09:15 HotEL trAnsyLVAniA -  
 Animation
10:50 FLorEnCE FostEr   
 JEnKins - Biography
14:30 JACK rEACHEr -   
 Action
16:40 BAD MoMs - Comedy
18:20 Kung Fu PAnDA 3 -  
 Family
20:00 WorLD trADE CEntEr  
 - Drama
22:15 Mission: iMPossiBLE iii  
 - Action

ngày 11/9

10:25 sPArE PArts - Drama

12:20 FLorEnCE FostEr   
 JEnKins - Biography
14:10 oLD Dogs - Comedy
17:50 rEign oVEr ME -   
 Drama
20:00 tHE BirtH oF A nAtion 
-  Drama
22:05 DEADPooL - Action
23:50 FLorEnCE FostEr   
 JEnKins - Biography

ngày 12/9

09:45 gHost riDEr - Action
11:35 CAst AWAy - Drama
14:00 tHE BirtH oF A nAtion  
 - Drama
17:35 CAtCH ME iF you CAn  
 - Crime
20:00 ALiCE tHrougH tHE  
 LooKing gLAss -   
 Family
22:00 FLorEnCE FostEr   
 JEnKins - Biography
23:50 sHALLoW HAL -   
 Comedy

ngày 13/9

09:00 FLorEnCE FostEr   
 JEnKins - Biography
10:55 ALiCE tHrougH tHE  
 LooKing gLAss -   
 Family
12:50 tHE oDD LiFE oF   
 tiMotHy grEEn -   
 Comedy
16:45 Kung Fu PAnDA 3 -  
  Family
18:20 troLLs - Comedy
20:00 tHE tErMinAL -  
  Comedy
22:15 inVinCiBLE - Drama

ngày 14/9

07:55 inVinCiBLE - Drama
12:00 tHE tErMinAL -  
 Comedy
14:10 DEADPooL - Action
15:55 sHALLoW HAL -   
 Comedy
17:50 tHE 33 - Drama
20:00 FLorEnCE FostEr   
 JEnKins - Biography
22:00 tHE roCK - Action

ngày 15/9

10:15 tHE 33 - Drama
12:20 tHE roCK - Action
14:35 FLorEnCE FostEr   
 JEnKins - Biography
16:25 My Big FAt grEEK   
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 WEDDing 2 - Comedy
18:00 ALiCE tHrougH tHE  
 LooKing gLAss -   
 Family
20:00 inDEPEnDEnCE DAy:  
 rEsurgEnCE - Action
22:05 WorLD trADE   
 CEntEr - Drama

ngày 16/9

09:20 tHE HousE Bunny -  
 Comedy
13:10 tErM LiFE - Crime
14:45 inDEPEnDEnCE DAy:  
 rEsurgEnCE - Action
16:45 troLLs - Comedy
18:20 iCE AgE: CoLLision  
 CoursE - Animation
20:00 KEEPing uP WitH tHE  
 JonEsEs - Comedy
21:50 My Big FAt grEEK   
 WEDDing 2 - Comedy
23:25 tHE roCK - Action

ngày 17/9

09:10 iCE AgE: CoLLision  
 CoursE - Animation
10:45 ALiCE tHrougH tHE  
 LooKing gLAss -   
 Family
14:35 KEEPing uP WitH tHE  
 JonEsEs - Comedy
16:20 FLorEnCE FostEr   
 JEnKins - Biography
18:15 FinDing Dory -   
 Animation
20:00 FLigHt - Drama
22:25 Mission: iMPossiBLE -  
 gHost ProtoCoL -  
 Action

ngày 18/9

08:50 gArFiELD - Animation
11:50 FLigHt - Drama
14:10 Mission: iMPossiBLE -  
 gHost ProtoCoL -  
 Action
16:25 KEEPing uP WitH tHE  
 JonEsEs - Comedy
18:10 tHE JungLE BooK -  
 Family
20:00 tAKE DoWn - thriller
21:55 inDEPEnDEnCE DAy:  
 rEsurgEnCE - Action
23:55 tHE niCE guys - Action

ngày 19/9

10:50 HoW to BE singLE -  
 Comedy

12:40 tAKE DoWn - thriller
14:30 BAD MoMs - Comedy
16:10 iCE AgE: CoLLision  
 CoursE - Animation
17:45 oZ tHE grEAt AnD  
 PoWErFuL - Fantasy
20:00 inVinCiBLE - Drama
21:50 KEEPing uP WitH tHE  
 JonEsEs - Comedy
23:35 HoW to BE singLE -  
 Comedy

ngày 20/9

11:00 oZ tHE grEAt AnD  
 PoWErFuL - Fantasy
13:10 stoMP tHE yArD -   
 Drama
15:05 AMEriCAn HEro -   
 Action
16:35 FinDing Dory -   
 Animation
18:15 BAD MoMs - Comedy
20:00 tHE MAn WHo KnEW  
 inFinity - Drama
21:55 DEADPooL - Action
23:40 My Big FAt grEEK   
 WEDDing 2 - Comedy

ngày 21/9

08:20 inDEPEnDEnCE DAy:  
 rEsurgEnCE - Action
10:20 tHE guiLt triP -   
 Comedy
11:55 tErM LiFE - Crime
13:30 FLigHt - Drama
15:50 DEADPooL - Action
17:35 tHE AMAZing sPiDEr- 
 MAn 2 - Action
20:00 KEEPing uP WitH tHE  
 JonEsEs - Comedy
21:50 tHE JungLE BooK -  
 Family
23:35 inVinCiBLE - Drama

ngày 22/9

08:40 BAD MoMs - Comedy
12:05 tHE JungLE BooK -  
 Family
13:50 tAKE DoWn - thriller
15:40 Mission: iMPossiBLE -  
 gHost ProtoCoL -  
 Action
17:55 sELF/LEss - Action
20:00 LonDon HAs FALLEn -  
 Action
21:45 tHE CHiLDHooD oF A  
 LEADEr - Drama
23:40 KEEPing uP WitH tHE  
 JonEsEs - Comedy

ngày 23/9

09:35 My Big FAt grEEK   
 WEDDing 2 - Comedy
11:10 DEADPooL- Action
12:55 sELF/LEss - Action
14:55 LonDon HAs FALLEn -  
 Action
16:35 FinDing Dory -   
 amimation
18:15 BAD MoMs - Comedy
20:00 ME BEForE you -   
 Drama
21:55 FLigHt - Drama

ngày 24/9

09:20 tHE JungLE BooK -  
 Family
11:05 Burnt - Comedy
14:30 ZooM - Action
16:00 oZ tHE grEAt AnD  
 PoWErFuL - Fantasy
18:10 KEEPing uP WitH tHE  
 JonEsEs - Comedy
20:00 risE oF tHE PLAnEt oF  
 tHE APEs - sci-Fi
21:50 tHE AMAZing   
 sPiDEr-MAn 2 - Action

ngày 25/9

08:25 CAst AWAy - Drama
10:50 oLD Dogs - Comedy
12:20 tHE AMAZing   
 sPiDEr-MAn 2 - Action
14:40 risE oF tHE PLAnEt oF  
 tHE APEs - sci-Fi
16:25 ME BEForE you -   
 Drama
18:15 LonDon HAs   
 FALLEn - Action
20:00 ELiMinAtors - Action
21:40 JACK rEACHEr -   
 Action
23:50 oLD Dogs - Comedy

ngày 26/9

10:25 FLorEnCE FostEr   
 JEnKins - Biography
12:20 LonDon HAs FALLEn -  
 Action
16:20 EigHt BELoW - Drama
18:20 ELiMinAtors - Action
20:00 WAr oF tHE WorLDs -  
 Action
22:05 ME BEForE you -   
 Drama
23:50 Just LiKE HEAVEn -   
 Comedy

ngày 27/9

BELoW - thriller

10:05 inDignAtion - Drama
11:55 WAr oF tHE WorLDs -  
 Action
16:15 risE oF tHE PLAnEt oF  
 tHE APEs - sci-Fi
18:00 FLorEnCE FostEr   
 JEnKins - Biography
20:00 Burnt - Comedy
21:45 A HoLogrAM For  
 tHE King - Comedy
23:20 PAuL BLArt: MALL   
 CoP - Comedy

ngày 28/9

09:30 EstrAngED - thriller
11:05 LonDon HAs  
  FALLEn - Action
12:45 tHE CHiLDHooD oF  
 A LEADEr - Drama
14:40 PAuL BLArt: MALL   
 CoP - Comedy
16:10 JACK rEACHEr -   
 Action
18:20 ELiMinAtors - Action
20:00 ME BEForE you -   
 Drama
21:55 CAst AWAy - Drama

ngày 29/9

08:20 FLorEnCE FostEr   
 JEnKins - Biography
10:10 CrossFirE - Drama
14:00 ME BEForE you -   
 Drama
15:45 tHE oDD LiFE oF   
 tiMotHy grEEn -   
 Comedy
17:30 CAst AWAy - Drama
20:00 DEJA Vu - Action
22:10 risE oF tHE PLAnEt  
 oF tHE APEs - sci-Fi
23:55 ME BEForE you -   
 Drama

ngày 30/9

07:40 PAuL BLArt: MALL   
 CoP - Comedy
09:10 risE oF tHE PLAnEt  
  oF tHE APEs - sci-Fi
13:00 FLorEnCE FostEr   
 JEnKins - Biography
14:50 A HoLogrAM For  
 tHE King - Comedy
16:25 ELiMinAtors - Action
18:00 WAr oF tHE WorLDs -  
 Action
20:00 WHy HiM? - Comedy
21:55 tHE niCE guys - Action
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ngày 1/9
05:20 MasterChef us
07:10 royal Pains
11:35 Empire
12:30 Welcome to sweden
13:25 Amazing    
 Wedding Cakes
17:05 new girl
18:00 Crazy Ex-girlfriend
19:00 MasterChef Junior us
20:00 Doubt
21:00 scandal
22:55 Crazy Ex-girlfriend
23:50 Doubt

ngày 2/9

06:10 Australia’s next   
 top Model
08:00 MasterChef Junior us
08:50 MasterChef us
12:30 Life in Pieces
18:00 the great indoors
19:00 MasterChef Junior us
20:00 Crazy Ex-girlfriend
21:00 MasterChef us
22:55 once upon a time

ngày 3/9

09:45 Bolt of talent
10:40 speechless
11:05 Kevin Can Wait
11:35 the great indoors
12:30 Harry specials
17:05 Hindsight
19:00 MasterChef us
21:00 Bolt of talent
22:00 Doubt
23:50 Australia’s next   
 top Model

ngày 4/9

05:20 Australia’s next   
 top Model
07:10 royal Pains
11:35 Empire
12:30 once upon a time
18:00 MasterChef us
20:00 speechless
20:30 Kevin Can Wait
21:00 the great indoors
21:30 Life in Pieces
22:00 Amazing    
 Wedding Cakes
22:55 speechless
23:50 Kevin Can Wait

ngày 5/9

06:15 Amazing    
 Wedding Cakes
07:10 royal Pains
08:00 MasterChef Junior us
10:40 Life in Pieces
12:30 Welcome to sweden
17:05 new girl
18:00 Bolt of talent
19:00 MasterChef Junior us
20:00 once upon a time
21:00 Harry specials
22:00 MasterChef us
23:50 Amazing    
 Wedding Cakes

ngày 6/9

06:15 Bolt of talent
09:45 Kevin Can Wait
12:30 Welcome to sweden
17:05 new girl
18:00 Crazy Ex-girlfriend
19:00 MasterChef Junior us
20:00 Bolt of talent
21:00 Australia’s next   
 top Model
22:00 Kevin Can Wait
22:55 Crazy Ex-girlfriend

ngày 7/9

06:15 the great indoors
07:10 Desperate   
 Housewives
11:35 Empire
12:30 Welcome to sweden
17:05 new girl
18:00 Crazy Ex-girlfriend
19:00 Harry specials
20:00 MasterChef us
22:00 Bolt of talent
22:25 speechless

ngày 8/9

07:10 Desperate   
 Housewives
12:30 Welcome to sweden
17:05 new girl
18:00 Crazy Ex-girlfriend
19:00 Harry specials
20:00 Doubt
21:00 scandal
22:55 Crazy Ex-girlfriend
23:50 Doubt

ngày 9/9

06:10 Australia’s next   
 top Model
08:50 MasterChef us
10:40 2 Broke girls
17:05 Kevin Can Wait
17:30 speechless
18:00 the great indoors
19:00 Harry specials
20:00 Crazy Ex-girlfriend
21:00 MasterChef us
22:55 once upon a time

ngày 10/9

08:50 Doubt
09:45 Bolt of talent
11:35 the great indoors
18:00 Harry specials
19:00 MasterChef us
21:00 Bolt of talent
22:00 Doubt
23:50 Australia’s next   
 top Model

ngày 11/9

05:20 Australia’s next  
  top Model
08:50 the great indoors
12:30 once upon a time
17:05 Harry specials
18:00 MasterChef us
20:00 speechless
20:30 Kevin Can Wait
21:00 the great indoors
21:30 Life in Pieces
22:00 Amazing    
 Wedding Cakes
22:55 speechless

ngày 12/9

06:15 Amazing    
 Wedding Cakes
07:10 Desperate   
 Housewives
08:00 Amazing    
 Wedding Cakes
10:40 Life in Pieces
12:30 Welcome to sweden
13:25 the great indoors
17:05 new girl
18:00 Bolt of talent
19:00 Harry
20:00 once upon a time
21:00 MasterChef us
23:50 Amazing    

 Wedding Cakes

ngày 13/9

06:15 Bolt of talent
08:50 new girl
10:40 the great indoors
11:35 Empire
12:30 Welcome to sweden
13:25 Life in Pieces
17:05 new girl
18:00 Crazy Ex-girlfriend
19:00 Harry
20:00 Bolt of talent
21:00 Australia’s next   
 top Model
22:00 Kevin Can Wait
22:55 Crazy Ex-girlfriend

ngày 14/9

06:15 the great indoors
08:50 new girl
11:35 the good Fight
12:30 Welcome to sweden
17:05 new girl
18:00 Crazy Ex-girlfriend
19:00 Harry
20:00 MasterChef us
22:00 Bolt of talent
22:25 speechless
22:55 Crazy Ex-girlfriend

ngày 15/9

07:10 Desperate   
 Housewives
11:35 the good Fight
12:30 Welcome to sweden
17:05 new girl
18:00 Crazy Ex-girlfriend
19:00 Harry
20:00 Doubt
21:00 scandal
22:55 Crazy Ex-girlfriend

ngày 16/9

06:10 Australia’s next   
 top Model
07:05 Australia’s next   
 top Model
08:00 Harry
10:40 Crazy Ex-girlfriend
17:05 Kevin Can Wait
17:30 speechless
18:00 the great indoors
19:00 Harry
20:00 Crazy Ex-girlfriend
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21:00 MasterChef us
22:55 once upon a time

ngày 17/9

06:15 the good Fight
09:45 Bolt of talent
10:40 speechless
11:05 Kevin Can Wait
11:35 the great indoors
18:00 Harry
19:00 MasterChef us
21:00 Bolt of talent
22:00 Doubt
23:50 Australia’s next   
 top Model

ngày 18/9

05:10 Australia’s next   
 top Model
10:30 MasterChef us
12:10 the good Fight
17:30 69th Emmy   
 Awards (2017)
20:30 Kevin Can Wait
21:00 the great indoors
21:30 Life in Pieces
22:00 Amazing    
 Wedding Cakes
22:55 speechless
23:20 Kevin Can Wait

ngày 19/9

06:15 Amazing    
 Wedding Cakes
10:40 Life in Pieces
12:30 Welcome to sweden
17:05 new girl
18:00 Bolt of talent
19:00 Harry
20:00 once upon a time
21:00 MasterChef us

ngày 20/9

06:15 Bolt of talent
07:10 Desperate   
 Housewives
09:45 Kevin Can Wait
12:30 Welcome to sweden
17:05 new girl
18:00 Crazy Ex-girlfriend
19:00 Harry
20:00 Bolt of talent
21:00 Australia’s next   
 top Model
22:00 Kevin Can Wait

22:55 Crazy Ex-girlfriend

ngày 21/9

06:15 the great indoors
11:35 the good Fight
12:30 Welcome to sweden
17:05 new girl
18:00 Crazy Ex-girlfriend
19:00 Harry
20:00 MasterChef us
22:00 Bolt of talent
22:25 young & Hungry
22:55 Crazy Ex-girlfriend

ngày 22/9

05:20 MasterChef us
11:35 the good Fight
12:30 Welcome to sweden
17:05 new girl
18:00 Crazy Ex-girlfriend
19:00 Harry
20:00 Doubt
21:00 scandal
22:55 Crazy Ex-girlfriend

ngày 23/9

06:10 Australia’s next   
 top Model
13:25 the great indoors
17:05 young & Hungry
18:00 the great indoors
19:00 Harry

20:00 Crazy Ex-girlfriend
21:00 MasterChef us
22:55 once upon a time

ngày 24/9

08:00 Harry
10:40 Kevin Can Wait
11:35 the great indoors
12:30 Harry
19:00 MasterChef us
21:00 Bolt of talent
22:00 Doubt
23:50 Australia’s next   
 top Model

ngày 25/9

07:10 Desperate   
 Housewives
11:35 the good Fight
12:30 once upon a time
17:05 Harry
18:00 MasterChef us
20:00 young & Hungry
21:00 the great indoors
21:30 Life in Pieces
22:00 Amazing    
 Wedding Cakes
22:55 young & Hungry

ngày 26/9

06:15 Amazing    
 Wedding Cakes

10:40 Life in Pieces
12:30 Welcome to sweden
17:05 new girl
18:00 Bolt of talent
19:00 Harry
20:00 once upon a time
21:00 the Voice
22:55 MasterChef us

ngày 27/9

06:15 Bolt of talent
08:50 new girl
10:40 the great indoors
12:30 Welcome to sweden
17:05 new girl
18:00 Crazy Ex-girlfriend
19:00 Harry
20:00 Bolt of talent
21:00 the Voice
22:55 Crazy Ex-girlfriend

ngày 28/9

06:15 the great indoors
09:45 once upon a time
12:30 Welcome to sweden
17:05 new girl
18:00 Crazy Ex-girlfriend
19:00 Harry
20:00 Empire
21:00 Bolt of talent
22:25 young & Hungry
22:55 Crazy Ex-girlfriend

ngày 29/9

07:10 Desperate   
 Housewives
09:45 Doubt
12:30 Welcome to sweden
12:55 Benched
17:05 new girl
18:00 Crazy Ex-girlfriend
19:00 Harry
20:00 Doubt
21:00 Empire
22:55 Crazy Ex-girlfriend

ngày 30/9

06:10 Australia’s next   
 top Model
10:40 the Voice
17:05 young & Hungry
18:00 the great indoors
19:00 Harry
20:00 Crazy Ex-girlfriend
21:00 once upon a time
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ThE 69Th Emmy awards
Lễ trao giải Emmy lần thứ 69

giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực truyền hình do Viện Hàn 
lâm Khoa học và nghệ thuật truyền hình Mỹ trao tặng lần thứ 

69 đã trở lại. Mặc dù thiếu ngôi sao lớn Game of Thrones, song với 
những tiêu chuẩn và đề cử đã được công bố, giải Emmy 2017 hứa 
hẹn sẽ là một giải thưởng nhiều bất ngờ và khó dự đoán nhất từ 
trước đến nay. Lễ trao giải năm nay sẽ được dẫn dắt bởi ngôi sao 
truyền hình stephen Colbert, chủ xị của chương trình hài nổi tiếng The 
Late Show with Stephen Colbert (Đêm muộn với stephen Colbert).

Phát sóng trực tiếp 8h thứ Hai, ngày 18/9.
Phát lại 18h30 cùng ngày.

LifE in piECEs 2
những mảnh ghép cuộc sống 2

Một đại gia đình sống hạnh phúc bên nhau với những 
khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ, lúc vui vẻ và đôi khi lại 

rất kì quặc…, tất cả đều được các thành viên trong gia đình 
ghi lại trong một chiếc máy quay. thông qua cuộc sống của 
các thành viên trong gia đình được hé mở trong bốn câu 
chuyện ngắn mỗi tuần, các nhà làm phim muốn gửi gắm 
thông điệp: cuộc sống hết sức ngắn ngủi, hãy biết trân trọng 
từng khoảnh khắc ý nghĩa bên những người thân yêu.

Phát sóng 22h30 thứ Hai hàng tuần.

young & hungry 4
Tuổi trẻ và khao khát 4

Josh, một doanh nhân 
trẻ đam mê ẩm thực 

quyết định tìm một đầu 
bếp để cùng phối hợp 
thực hiện dự án nấu 
ăn độc quyền do mình 
phát hành. Qua nhiều 
cuộc sàng lọc, cuối cùng 
anh cũng tìm được một 
Blogger tên là gabi, một 
cô gái xinh đẹp tài năng 
đam mê nấu nướng. sau 
khi nhận công việc, khó 
khăn lớn nhất đối với 
gabi là chứng minh tài 

năng thực sự của cô để 
Josh và trợ lí Elliot công 

nhận. Khi chương trình phát sóng thành công, gabi 
được nhiều người biết đến. nhưng cũng từ đó, cô 
vướng vào mối tình  tay ba đầy rắc rối. 

Phát sóng 21h thứ Hai, ngày 25/9.

EmpirE 4
Đế chế 4

tiếp tục với phần 4 của series truyền hình đầy cuốn 
hút về ông chủ đế chế âm nhạc Lucious Lyon cùng 

ba cậu con trai và người vợ cũ đang tìm cách tranh 
giành đế chế của 
ông. trong khi Lucious 
ở trong tù, Cookie và 
các đồng minh trong 
gia đình đã tìm cách 
thâu tóm công ti 
Empire Entertainment. 
Liệu gia đình họ có 
đoàn kết trở lại và 
yêu thương nhau 
trước khi mọi việc trở 
nên quá muộn? tình 
yêu, chiến tranh, gia 
đình, sự hi sinh, tiền 
bạc và âm nhạc, đó 
chính là câu chuyện 
xuyên suốt bộ phim.

(Nguồn: Emmys)

(Nguồn: Moviedatabase)

(Nguồn: Playbuzz)

(Nguồn:  AlloCine)
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Phát sóng lúc 20h30 
vào thứ 5 hàng tuần 

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

Không giới hạn - Sasuke Việt Nam 2017

Sự trở lại của 

những chiến binh!




